
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 11/2019 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 

 Welfare i pro „masňáky“. Zveřejněna výzva Ministerstva zemědělství k podání předžádosti 

v dotačním programu 20D „Zlepšení životních podmínek v chovech skotu bez tržní produkce 

mléka“. Více o dotačním titulu a termínech podání žádosti se můžete dozvědět zde: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dota

ce%2Fnarodni_dotace%2F1552566991305.pdf 

 

 Komu se nelení, tomu se zelení, aneb „Jak je to se zelenou naftou“? Aktuálně se 

prováděcí předpis k novele zákona o spotřební dani (vyhláška) nachází v legislativní radě 

vlády s tím, že ve Sbírce by měl být zveřejněn do konce měsíce března. Zemědělci se mohou 

aktuálně orientovat podle vyjádření Generálního ředitelství cel, více zde: 

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-

dane/mineraly/Zelen%20nafta/Informace_19_06488.pdf.   

 

 Dvě možnosti podání. Podle výkladu GŘC mají na vratku spotřební daně 9,5 Kč/l nárok také 

pěstitelé bílkovinných plodin (podle nařízení vlády o podmínkách poskytování přímých plateb 

se řadí mezi citlivé komodity) včetně množitelů (vazba na VDJ již není). Žadatel má nově dvě 

možnosti – skutečné výkazy spotřeby s měsíčním hlášením, nebo využití normativů a podání 

ročního hlášení. Zde je potřeba počítat s důsledky pro cash-flow. Podání žádosti s využitím 

ročního hlášení proběhne až v prvním čtvrtletí roku 2020.  

 

 Pane učiteli, už je čas!  I když nejdůležitější jsou momentálně termíny, vyplatí se zatím 

počkat na vyhlášku:   

 
- přiznání za 1. čtvrtletí se podává do konce června (3 měsíce po březnu).  

- v dalším čtvrtletí to bude obdobně (30. 6. 2019 je neděle – tudíž za 1. čtvrtletí 2019 

lze DAP podat ještě v pondělí 1. 7. 2019),  

- DAP za kalendářní rok 2019 – do úterý 31. 3. 2020 (konec 3. kalendářního měsíce po 

konci roku 2018). 
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 Legislativa 

K připomínkování je k dispozici novela zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a 

sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), a 

další související zákony. Více zde: http://www.akcr.cz/txt/navrh-zakona-kterym-se-meni-

zakon-c-219-2003-sb-o-uvadeni-do-obehu-osiva-a-sadby-pestovanych-rostlin-a-o-zmene-

nekterych-zakonu-zakon-o-obehu-osiva-a-sadby#obsah 

 

2) Dění v EU 

 
 Navýšení de-minimis. 14. března oficiálně vstoupilo v účinnost nařízení Evropské komise, 

podle kterého bude možné navýšit stropy pro takzvanou podporu v režimu de-minimis 

(podpora malého rozsahu, která nenarušuje veřejnou soutěž). V oblasti zemědělské 

prvovýroby pro jeden podnik se tak limit v rozhodném tříletém období zvyšuje z 15 tis. EUR 

na 20 tis. EUR. Kromě individuálního limitu byl navýšen také národní strop kumulativní výše 

podpory de-minimis z dosavadního limitu 1 % roční produkce (v současnosti odpovídající 

48,34 mil. EUR) na 1,25 % roční produkce (61,87 mil. EUR). Dále pak byla upravena kritéria 

pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu u půjček a záruk. Členské státy mají navíc 

možnost dalšího navýšení individuálního i národního limitu až na 25 tis. EUR, resp. na 1,5 % 

roční produkce (74,24 mil EUR), ale pouze za podmínky zavedení dodatečných 

administrativních omezení. Tato omezení zakládají povinnost důsledně rozlišovat 

zemědělská odvětví u příjemce podpory de-minimis, přičemž do jednoho odvětví produktů 

nesmí plynout více než 50 % částky z národního limitu. ČR jako většina členských států toto 

navýšení nebude prozatím aplikovat.  

 

 Brexit: My bijem o mříž Evropy, jak Britové v kleci jatí. Tento týden se nesl ve znamení 

britského přešlapování. V úterý nejprve poslanci dolní komory britského parlamentu 

opětovně odmítli dohodu o Brexitu, aby pak ve čtvrtek schválili posunutí Brexitu z 29. 

března na 30. června tohoto roku, pro jich bylo 412, proti jen 202. Nyní bude záležet na 

tom, zda žádost Velké Británie na summitu schválí všech zbylých 27 členů EU. Očekává 

se, že členské státy budou souhlasit a dají tak přednost zajištění funkčnosti evropských 

institucí. Zatímco premiérka Theresa Mayová chápe (alespoň na venek) výsledek 

hlasování jako úspěch pro odchod Velké Británie s dohodou, je velmi pravděpodobné, že 

nastane jiný scénář. 

 

 My bychom vzhůru k nebesům, jsme však s EU spjatí.  Podle dalších scénářů je totiž 

možné, že by se Brexit uskutečnil v původně plánovaném termínu, pokud poslanci příští 

týden schválí původní dohodu vyjednanou Theresou Mayovou. Prozatím je totiž jisté jen 

to, že parlament nechce vystoupit s dohodou Theresy Mayové a nechce ani vystoupit bez 

dohody.  
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 No my slyšíme, vy přijdete! Ale co dál? Dál to neumím. Další možností by bylo nové 

referendum o vystoupení z EU, to nicméně zatím není na pořadu dne. Britská politika se 

tak ocitá v krizi, která pravděpodobně skončí předčasnými volbami. Celé to může mít vliv 

na Víceletý finanční rámec (rozpočet EU do roku 2027 včetně obálky SZP), jehož 

schválení se zdrželo až do konce roku 2019.  

 
 

 Nekalé obchodní praktiky, zlepšení postavení zemědělců v rámci vertikály.   
 
Evropská unie přijala směrnici k regulaci nekalých obchodních praktik v maloobchodě. 

Další informace a pozadí v tiskové zprávě Evropské komise 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_cs.htm, případně Ministerstva 

zemědělství http://www.akcr.cz/txt/nekale-obchodni-praktiky-mezi-podniky-budou-

omezeny-na-celounijni-urovni#obsah . Jelikož se jedná o směrnici, mohou členské 

státy, včetně České republiky unijní legislativu aplikovat podle principu subsidiarity, tedy 

s ohledem na svoje potřeby a situaci.  

 
 

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

 

  Vzhledem k tomu, že Česká republika byla vyhlášena jako země prostá nákazy 

Afrického moru prasat, ruší SVS většinu mimořádných veterinárních opatření, které se 

zastavením šíření nákazy souvisely.    

http://www.akcr.cz/txt/svs-rusi-vetsinu-mimoradnych-opatreni-ve-vztahu-k-africkemu-

moru-prasat#obsah 

 

 Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe. 

 http://www.akcr.cz/txt/zapisy-z-jednani-antibyrokraticke-komise-mze-v-roce-2019 

 
 Již dříve jsme informovali o novele vyhlášky č. 390, která se týká výrobců OZE s hlavním 

předmětem činnosti zemědělská výroba. 

http://www.akcr.cz/txt/informace-mze-k-novelizovane-vyhlasce-c-390-2015-sb-o-

zpusobu-urceni-hlavniho-predmetu-cinnosti-zemedelska-vyroba-a-zpusobu-vedeni-

evidence-seznamu-vyrobcu-s-hlavnim-predmetem-cinnosti-zemedelska-vyro#obsah 

 
 Aktuální cenové hlášení obiloviny.  

http://www.akcr.cz/txt/cenova-hlaseni-2019-obiloviny#obsah 
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4) AK ČR v médiích 

 
 Tento týden vyšla další partnerská stránka AK ČR v deníku Právo. 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/z/Pravo190313.pdf  

 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
11/3       příprava Konference o vodě s OSPZV 

              schůzka s ČMDÚ (klecové chovy) 

              jednání se zástupci TV Beny, příprava pořadů 

12/3       návštěva ZD Krásná Hora, protierozní technologie, DZES 5/7 

              oběd s ministrem ŽP a velvyslancem Kazachstánu  

              účast na Výročí založení Rozhodčího soudu 

13/3       VH OAK Rakovník, více zde: 

  http://www.akcr.cz/txt/prezident-jandejsek-se-setkal-se-zemedelci-okresu-rakovnik 

              Konference o krmivech - SKK 

14/3       Konference AGRO, Slovensko, diskuse se slovenskou ministryní zemědělství 

15/3        setkání se zástupci ČSOB 

               jednání s Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. 

 

V případě dotazů nebo žádostí o prezentace pana prezidenta se prosím obracejte na 

dubravska@akcr.cz.  

 

 
6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Vyšel další komentář tajemníka k aktuálnímu dění. Více si můžete přečíst zde: 

http://www.akcr.cz/txt/to-by-bylo-mega#obsah 

 

 Tajemník AK ČR se zúčastnil jednání zástupců agrárních komor zemí skupiny Tří moří 

v Bulharsku, více zde: http://www.akcr.cz/txt/ak-cr-na-jednani-v-bulharsku#obsah 

 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  

 

 Seminář k značení potravin pro producenty regionálních potravin.  

 http://www.akcr.cz/txt/jak-spravne-znacit-potraviny-prijdte-na-bezplatny-seminar-s-

regionalni-potravinou#obsah 

 

 

Dne 15. 3. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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