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tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Ministr zemědělství Miroslav Toman se setkal v Klapý na Litoměřicku se zemědělci 

Ústeckého kraje v podvečer 16.10.2013. Setkání se zúčastnilo cca 150 zemědělců a 

nechyběli zde ani potravináři, veterináři, pracovníci SZIFu a nevládních organizací.

V úvodu seznámil účastníky se všemi aktuálními záležitostmi v zemědělství a 

potravinářství.  

Bylo to zejména:

 dotace ke zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi – žádosti od 

7.10.2013 - příjem žádostí do 25.10.2013, výplata v polovině 11/2013

 sazba přímých plateb SAPS se zvýší na 6.068,88 Kč/1 ha – od 16.10.2013 

budou zaslaná rozhodnutí - bude vypláceno ve dvou částkách - zálohy

 letos došlo k plnému vyrovnání přímých plateb se starými členskými zeměmi

 rozhodnutí o zachování KIS a posílení rozpočtu na jejich činnosti 

 finanční prostředky pro MAS na rok 2014 – 500 tis. Kč

 přijímání žádostí pro „Přechodnou vnitrostátní podporu“ (dříve TOP-UP) –

celková výše 80 mil. Kč

 PRV – zvažuje otevření kola pro investice za využití nevyčerpaných dotací

 pozemkové úpravy - nebyly dočerpány finanční prostředky
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 celková obálka je o 10% nižší - není možné pokrýt všechny požadavky –

zaměřit se na priority (živočišná výroba, chmel, ovoce a zelenina…)

 expertní skupina při MZe ve spolupráci s ÚZEI analyzuje data a zpracovává 

varianty řešení ke konečnému rozhodnutí

 čeká se na dopracování a schválení tzv. delegovaných předpisů, které budou 

závazné pro podobu SZP v podmínkách ČR

 rok 2014 bude z pohledu  aplikace reformy SZP rokem přechodným

Kromě těchto oblastí odpovídal ministr zemědělství na dotazy, které jsme mu předem 

zaslali, spolu s pracovníky Ing. Pavlem Sekáčem vrchním ředitelem MZe a Ing. 

Pavlem Pojerem - zástupcem Státního pozemkového úřadu Ústeckého kraje a na další 

problémy, jednalo se o:

 prodej státní půdy

 církevní restituce

 zelená nafta

Žádosti o vydání církevních restitucí termín 31.12.2013 MZe připravuje ustavení 

pracovní skupiny, která bude posuzovat jednotlivé složité případy.

Prodej státní půdy- §12 – termín 18.11.2013 – přednost měli restituenti, o co nežádali, 

přechází k prodeji za vyšší ceny.

Zelená nafta – zachovat vrácení spotřební daně ve výši 40 %, resp. 57 % !

Další diskuze se týkala:

 pozemkových úprav

 podpory pěstování cukrovky

 zelinářství a ovocnářství

 chmele

 podpory MAS

Na všechny dotazy ministr zemědělství spolu s odborným týmem odpovídal a bylo to 

velmi kladně hodnoceno.

Setkání s ministrem zemědělství připravila Okresní agrární komora Most.
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V Mostě, dne 16.10.2013
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