
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  
Týden 49/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Aktualizace DZES 7. Ministerstvo zemědělství plánuje od roku 2020 omezit velikosti ploch 

jedné plodiny na DPB s více než dvěma hektary nebo více než 50 % ploch MEO a SEO 
v rámci podmíněnosti cross compliance (DZES) pro základní přímou platbu SAPS. Pole 
bude muset zemědělec buď rozdělit a pěstovat na něm více druhů rostlin, nebo ho rozčlenit 
ochrannými pásy osetými plodinami prospěšnými půdě, jako jsou například pícniny. 
  

 Nutná úprava LPIS. Na představenstvu Agrární komory jsme s ministrem zemědělství 
diskutovali o otevření zákona o zemědělství, které by umožnil rozdělovat DPB (díl půdního 
bloku) podle erozní ohroženosti tam, kde je zcela jasné, že část DPB má zcela jinou 
sklonitost a terén než část zbývající. Tak by bylo možné dopad aktualizace DZESu 7 výrazně 
omezit.  

 
 Z důvodu množících se dotazů SZIF je opětovně zveřejněna informace k dočasným 

skládkám dřeva. 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/d/181205_Informace_o_posuzovani_skladek_dreva.pdf 

 
 

2) Dění v EU 

   Zvláštní daň pro řetězce? Na Slovensku schválili zvláštní daň z obratu pro obchodní 
řetězce. Návrh předložila skupinka poslanců Slovenské národní strany a v prvním čtení byl 
legislativní materiál, který argumentuje nerovnoměrným postavením prvovýrobců a 
zpracovatelů vůči maloobchodu, schválen. Výnos zvláštní daně pro obchodní řetězce se 
odhaduje ve výši 87 milionů eur, tedy něco přes 2 miliardy korun. Uvažuje se mimo jiné o 
tom, že výnos z výběru daně bude použit na národní dotace pro slovenské zemědělce a 
potravináře. Vice zde: https://www.polnoinfo.sk/clanok/5747/schvalili-osobitny-odvod-pre-
obchodne-retazce 

 

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

 
 Zemědělský seminář v Bulharsku s účastí prezidenta AK ČR. 

http://www.akcr.cz/txt/zemedelsky-seminar-v-bulharsku-k-szp#obsah 

 
 Zápis z jednání komise pro SDO brambor pro výrobu škrobu.  

http://www.akcr.cz/txt/zapis-z-jednani-komise-pro-sdo-brambor-pro-vyrobu-skrobu-
348#obsah 

 
 
4) AK ČR v médiích 
 
   Vystoupení prezidenta AK ČR v Trnavě. 

 http://www.sppk.sk/clanok/2411?start 
 

   Byly odvysílány další díly televizního pořadu Cesta za chutěmi, na kterém se podílela 
Agrární komora České republiky. Pokud jste jejich premiéru nestihli, můžete se podívat tady:  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12351463452-cestou-za-chutemi/dily/ 
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5) Z programu prezidenta AK ČR 

 

3/12      9h      jednání Valné hromady Agrární komory Svitavy 
           13h      jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR Valtice 
  
4/12    13h     setkání Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků 
                                               
5/12      8h      PSP ČR jednání s předsedou ZEV PSP ČR Jaroslavem Faltýnkem 
             9h      jednání na Ministerstvu financí ohledně zákona o cenách a rozpočtu 
           13h     AK Příbram 
  
6/12      9h     OAK Tábor 
           14h     MZe kulatý stůl    
           17h     OAK Rakovník 
 
Případné dotazy prosím směřujte na dubravska@akcr.cz  

 
 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 V pondělí proběhlo zasedání představenstva a dozorčí rady. Krátké shrnutí můžete nalézt 
zde: http://www.akcr.cz/txt/informace-ze-spolecneho-jednani-predstavenstva-a-dozorci-
rady-ak-cr-ktere-se-konalo-3-prosinec-2018-ve-valticich#obsah 

  

 Proběhlo jednání Komoditní rady pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře České 
republiky. Současná situace na trhu s obilovinami je stabilizovaná, ceny pšenice 
potravinářské se pohybují mezi 4700-5000 Kč za tunu, velký zájem je i o pšenici krmnou, 
která dosahuje podobné cenové úrovně. Po novém roce lze v návaznosti na stav zásob 
očekávat mírný nárůst ceny řepky olejné, především s ohledem na předpokládaný menší 
objem příští sklizně. V sousedním Německu totiž došlo k meziročnímu snížení osevních 
ploch řepky o 300 tisíc hektarů. V celé Evropě pak bude oproti loňsku chybět asi 800 tisíc 
hektarů. 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 Na 13. prosince plánujeme pro zájemce výjezd do Bruselu. Společně s partnery 

organizujeme demonstraci za lepší podmínky pro zemědělce po roce 2020 do Bruselu. Pro 
zájemce bude 12. prosince připraven autobus se zastávkami v Brně (cca 17 hodin), 
v Praze (cca 20 h) a Plzni (cca 22 hodin) zdarma autobus, který je do Bruselu dopraví. 
Prosíme, zvažte účast. Jde o hodně.  
 

 Demonstrace proběhne 13. prosince od 13:00 do 16:00. Autobus dorazí do Bruselu 
v ranních hodinách, takže bude dopoledne ještě čas na rozchod a prohlídku města. Pokud 
máte zájem podpořit zájmy tuzemského zemědělství, zavolejte prosím na telefon 
724 142 948 nebo napište na dolezal@akcr.cz do úterního poledne. Stále ještě máme 
dostatek volných míst.    
 

 

Dne 7. 12. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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