
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

Týden 41/2018 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 Sucho. V termínu od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně bude realizován příjem žádostí 

na podprogram S.1.2. - krmné plodiny. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo zásady pro 
poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 
2018. V prvním kole budou kompenzovány škody na krmných plodinách, a to v celkové výši 
850 milionů korun. Následně (17. 10) MZe požádá vládu o další 2 miliardy korun, které 
budou primárně určeny pro pěstitele citlivých komodit (brambory, chmel, cukrová řepa a 
další) a dalších polních plodin, kde budou opět uveřejněny poškozené katastry.  
Více informací můžete nalézt zde:  
https://bit.ly/2OjQkm8.  
Přílohy včetně seznamu katastrů můžete nalézt na našich stránkách zde: 
http://www.akcr.cz/txt/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-poskytovani-dotaci-na-
zmirneni-skod-zpusobenych-suchem-na-krmnych-plodinach-v-roce-2018 
 

 Africký mor prasat. Omezení dovozů? Ministr zemědělství Miroslav Toman jednal 
s komisařem pro oblast zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem o 
namátkových plošných kontrolách dovozu vepřového masa v České republice. Toman 
nevyloučil v zájmu zabránění šíření nákazy Afrického moru prasat ani původně rozporované 
kontroly veškerého dovozu ze zemí, ve kterých se tato nákaza objevila. 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-toman-jednal-s-
eurokomisarem.html 
 
 

2)  Legislativa (připomínky prosím zasílejte na dolezal@akcr.cz) 
 

 V rámci MPŘ je možné do 18. října zasílat připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská 
výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti 
zemědělská výroba. Návrh se dotýká jen akciových společností, které žádají o podporu v 
souvislosti s provozem bioplynových stanic a nemají zaknihované akcie na jméno majitele. 
Netýká se ostatních podpor, pouze reaguje na zrušení podmínky aktivního zemědělce u 
nařízení vlády, které se podpor týkají.   
http://www.akcr.cz/txt/nv-o-zpusobu-urceni-hlavniho-predmetu-cinnosti-zemedelska-
vyroba-a-zpusobu-vedeni-evidence-seznamu-vyrobcu-s-hlavnim-predmetem-cinnosti-
zemedelska-vyroba 
 
 

 V rámci MPŘ je možné do 18. října zasílat připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění 
nařízení vlády č. 126/2018 Sb. 
http://www.akcr.cz/txt/nv-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-48-2017-sb-o-stanoveni-
pozadavku-podle-aktu-a-standardu-dobreho-zemedelskeho-a-environmentalniho-stavu-ve-
zneni-narizeni-vlady-c-126-2018-sb 
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 V rámci MPŘ je možné do 18. října zasílat připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve 
znění pozdějších předpisů (návrh upravuje některé podmínky „ozelenění“). 
http://www.akcr.cz/txt/nv-o-stanoveni-nekterych-podminek-poskytovani-primych-plateb-
zemedelcum-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-narizeni-vlady-navrh-upravuje-nektere-
podminky-ozeleneni 
 

 
 V rámci MPŘ je možné do 22. října zasílat připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění 

vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin 
do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.  
http://www.akcr.cz/txt/nv-o-podrobnostech-uvadeni-osiva-a-sadby-pestovanych-rostlin-do-
obehu 
 

 V rámci MPŘ je možné do 23. října zasílat připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.   
http://www.akcr.cz/txt/nv-o-stanoveni-seznamu-katastralnich-uzemi-s-prirazenymi-
prumernymi-zakladnimi-cenami-zemedelskych-pozemku 
 
 

3) Dění v EU 

   Magazín Agrafacts a periodikum Politico zmiňují iniciativu 14 nevládních organizací 
převážně z takzvaných nových členských států, ke kterým se ale připojily také dvě nevládní 
organizace z Finska, jedna z Dánska a Itálie proti zastropování dotací. Obě média přitom 
platí mezi úředníky a policy-makery (Komisí, EP) k velmi prestižním zdrojů informací a 
zmínka v nich má velký význam.  

 

 V rakouském Linci se konal kongres COPA-COGECA, mezi jehož hlavní výstupy patří 
především apel na podporu mladých zemědělců a silný rozpočet budoucí SZP tak, aby bylo 
možné zajistit konkurenceschopnost evropského zemědělství za současně dostatečné 
ochrany přírodních zdrojů a krajiny.  

 
4) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo) 

 
 

 Odborný seminář k rostlinné výrobě proběhne 1. a 2. listopadu v Táboře. 
http://www.akcr.cz/txt/odobry-seminar-k-rostlinne-vyrobe-2018#obsah 

 

 Rostlinolékařské dny 8. a 9. listopadu.  
http://www.akcr.cz/txt/xxi-rostlinolekarske-dny-na-tema-rostlinolekarska-pece-nezbytna-
soucast-trvale-udrzitelneho-hospodareni-v-krajine#obsah 
 

 
 
5) AK ČR v médiích 
 
 V Národním zemědělském muzeu v pondělí proběhla tisková konference k aktuální situaci 

na trhu brambor.  
http://www.apic-ak.cz/novinky/prezident-ak-cr-na-tiskove-konferenci-k-produkci-
brambor.php 
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 Vyšlo nové číslo magazínu Agrobase, příští týden Vám bude distribuováno poštou.  

Zatím můžete číst elektronickou verzi zde: 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/a/AGRObase1810.pdf 

 

 

 
6) Z programu prezidenta AK ČR 

 
4/10       Polní den Chotětov -prezentace výkupu 
              Lysá nad Labem – zahájení výstavy hospodářských zvířat 
6/10       Lysá nad Labem – Dožínky středočeského kraje 
8/10       TK Český bramborářský svaz 
              MZe – jednání s ministrem 
9/10       jednání s ČMDU 
              jednání s ÚKZÚZ 
10/10     konference Renomia 
              jednání Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků 

 

7) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 
Ing. Suchan se ve dnech 10. a 11. října 2018 zúčastnil Kongresu COPA-COGECA, kde 
podpořil současnou pozici COPA-COGECA, která odmítá zastropování plateb.  

 

Ing. Doležal vystoupil v rámci diskuzního setkání ke konkurenceschopnosti českého 
zemědělství, kterou v Českých Budějovicích pořádal magazín Euractiv.  

Prezentaci najdete zde: 

 http://www.akcr.cz/data_ak/18/jc/akcr/PPTtajemnik1810.pdf 

 
 
8) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 

 Na 13. listopadu 2018 je předběžně plánována porada OAK za účasti zástupců Úřadu AK 
ČR. Prosíme, poznamenejte si toto datum do kalendáře. O podrobnostech Vás budeme 
informovat.  

 

 

Dne 14. 9. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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