
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 10/2019 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 Toho bohdá nebude, aby český ministr z Bruselu utíkal. Kontroly polského masa budou 

pokračovat minimálně do 18. března, kdy má proběhnout schůzka české a polské strany se 

zástupcem Evropské komise, na které by měli Poláci informovat o krocích, které provedli 

v zájmu zamezení opakování situace se závadným nekontrolovaným masem, které se 

dostalo i na český trh. Takový je závěr středečního jednání ministra zemědělství České 

republiky Miroslava Tomana s komisařem EU pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem 

Andriukaitisem. 

 

 A bude hůř? ČSŮ vydalo předběžný souhrnný zemědělský účet, tedy hospodářský výsledek 

sektoru zemědělství za rok 2018. Komentář ČSÚ naleznete zde: 

https://www.czso.cz/documents/10180/91443968/27013119k.pdf/cf2ddacb-0724-49d9-

8d71-2eb0d171b834?version=1.2.  

Detailní čísla jsou potom k nalezení zde:  

https://www.czso.cz/csu/czso/souhrnny-zemedelsky-ucet-predbezne-vysledky 

 

 Škatulata, hejbejte se aneb změny na MZe. Od 1.3. dochází na MZe k spojení komoditní 

sekce a Sekce potravinářských výrob do jedné sekce, tedy Sekce zemědělství a 

potravinářství. Funkci náměstka této „super sekce“ by měl nově vykonávat Ing. Jindřich 

Fialka. http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/100036823.html.  

Odbory živočišných a rostlinných komodit byly sloučeny do jednoho odboru zemědělských 

komodit. Oba ředitelé (Ing. Hojer, Ing. Trnka) ve svých pozicích skončili, v čele sloučeného 

odboru je pověřeným ředitelem Ing. Jílek. Ing. Trnka nově povede oddělení speciálních 

komodit, které spadá pod odbor zemědělských komodit.  

Více zde: http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty/organizace/prehled-organizacni-struktury/ 

 

 Sucho. Kde je problém? V prvním kole zbývá podle posledních informací zadministrovat 

ještě zhruba 2000 žádostí. V druhém kole by mělo dojít k redukci sazeb přibližně o 20 % pro 

všechny plodiny. Agrární komora žádala zajištění dalších prostředků, případně redukci pouze 

u jarních obilovin.  
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 Omezení výměry jedné plodiny na 30 hektarů (DZES 7)?  Podle současného návrhu MZe 

by se zemědělci již při zakládání porostů ozimů pro sklizeň v roce 2020 (tedy již na podzim 

tohoto roku) měli řídit novou povinností omezit výměru jedné plodiny na jednom dílu půdního 

bloku na maximálně 30 hektarů na všech erozně ohrožených půdách (celkově asi 590 tisíc 

hektarů). Agrární komora navrhuje odložit ze závažných důvodů (nepřipravenost LPIS, SZIF, 

zemědělců, nepřístupnost pozemků po jejich agrotechnickém rozdělení atd.) účinnost na rok 

2020 a mezitím provést novelu nařízení vlády 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. To by umožnilo 

omezit účinnost nařízení jen na silně erozně ohroženou půdu (asi 90 tisíc hektarů) a na díly 

půdního bloku s více než 50 % plochy mírně erozně ohrožené půdy (asi 80 tisíc hektarů). 

Ideálním řešením by bylo odložení účinnosti do doby, než budou připraveny Strategické plány 

nové SZP a opatření ponechat jako dobrovolné  v rámci tak zvaných eko-schémat.  

 

2) Dění v EU 
 

 Situace na bojišti se mění každým hlasováním. Podle posledních informací se hlasování 

Evropského parlamentu k takzvaným Strategickým plánům (přímým platbám) proběhne 

nejspíš 2. dubna. Očekává se, že hlasování bude trvat 5 až 6 hodin, přičemž hlasování pléna 

už nejspíš neproběhne. Poslední týden jednání pléna je přitom plánován na 15. dubna. 

Původně byl záměr odhlasovat nařízení k SOT (Společná organizace trhu) separátně, 

jelikož zde bylo zatím učiněno největšího pokroku. Nakonec se bude o všech třech 

nařízeních (Strategické plány, SOT a Horizontální opatření) hlasovat společně.  

 

 Znovu a lépe. Pravděpodobným scénářem je, že se hlasování nestihne a nový parlament 

bude pokračovat tam, kde současný parlament skončí. Jisté je, že to nebude dříve než 

v říjnu. Chybějící část skládačky je  takzvaný Víceletý finanční rámec (VFR), tedy rámcový 

rozpočet na roky 2021 až 2027. Dohoda ohledně VFR byla prozatím odložena minimálně 

do října, což by mělo být během finského předsednictví, do konce finského předsednictví by 

také měla být uzavřena dohoda ohledně SZP. Reálně se jí však dočkáme během 

chorvatského nebo spíše německého předsednictví (druhá polovina roku 2020). Je jasné, 

že bude nutné přijmout přechodné období, Komise nicméně zatím nechce říci žádné další 

podrobnosti.  

 

 Co na to členské státy? V současné době předsedá Radě Evropské unie Rumunsko.  

Rumuni chtějí mít částečnou obecnou dohodu na konci června. Podle posledních informací 

navrhuje Rumunsko (po tlaku Francie) zastropování na úrovni 100 tis. euro s tím, že se týká 

pouze základní platby (cca 130 euro /ha). Současně se zavádí možnost odečtu 100 % 



skutečných osobních nákladů, tak jak navrhovala Komise. Pokud členská země zavede 

minimálně 10 % redistributivní platbu, tak nemusí zastropování povinně zavést. I kdyby bylo 

dohody dosaženo, před hlasováním v plénu a přijetí pozice, nebude moci parlament začít 

trialog (hledání kompromisu mezi Komisí, Radou a EP). Jednotný názor není ani ohledně 

VFR, tedy víceletého rozpočtu, kde největší překážku představuje Brexit. Například podle 

Německa nemůžeme vyjednávat o VFR, dokud nebude zcela dořešen Brexit a nebudeme 

zcela znát jeho finanční dopady. 

 

Současný stav vyjednávání legislativních aktů:  

 

 Horizontální nařízení. Článek 14 se zabývá krizovou rezervou, nevládní organizace navrhují 

vytvoření krizové rezervy mimo obálku SZP, přičemž rozpočet by měl být více než 140 milionů 

euro ročně, kompromisní návrh parlamentu navrhuje začlenění do obálky SZP a snížení 

rozpočtu s využitím finanční disciplíny. Horizontální nařízení obsahuje také článek 35 a článek 

39, které hovoří o potenciální zadržení plateb členskému státu na základě monitoringu plnění 

indikátorů.   

 

 Společná organizace trhu. Nařízení podle kompromisních návrhů zatím obsahuje povinné 

omezení produkce jako podmínku poskytnutí dotace pro organizace producentů. Nařízení 

navíc obsahuje návrh přesunout školní schémata (př. Mléko do škol) pod strategické plány.  

 

 Strategické plány podle ENVI výboru EU. Článek 6 obsahuje povinné snížení využití 

pesticidů a antibiotik, původně navíc udržitelné zdroje energie, které byly vyškrtnuty. Článek 

11 rozšiřuje kondicionalitu na rozšířena na sektorová opatření. Článek 15 navrhuje 

zastropování přímých plateb na 80 tisíc eur, bez odečtu pracovních nákladů, s odečtem 

eko - schémat. Článek 28 navrhuje minimálně 30 % pro eko - schémata, maximálně 10+2 % 

pro VCS (citlivé komodity). Propagační programy EU nebude možné cílit na třetí země. 

Článek 65 navrhuje alespoň 40 % z PRV vyčlenit na AEKO opatření, neřeší ANC (dříve LFA).  

 

 Strategické plány podle kompromisních návrhů, prozatímní pozice Agri výboru.  

Článek 15 navrhuje zastropování přímých plateb na 100 tisíc eur, 50 % odečet mzdových 

nákladů, bez eko - schémat a bez platby pro mladé zemědělce. Zastropování členský stát 

povinně zavést nemusí, pokud vyčlení alespoň 7 % obálky přímých plateb na tzv. 

redistributivní platbu (v ČR asi 950 Kč na prvních 98 ha, asi 800 na prvních 130 hektarů), 

Podle článku 26, redistributivní platby nesmějí dosáhnout větší výše než 65 % BISS (bývalý 

SAPS). Článek 53 navrhuje snížit využití pesticidů. Článek 59 a článek 60 řeší předcházení 

útoků predátory (podle našeho názoru by bylo vhodnější hrazení kompenzací ze zdrojů MŽP). 

Článek 68 navrhuje povinnou EIA (dopadovou studii na životní prostředí) i pro menší 

investiční projekty. Článek 70 navrhuje řízení rizik povinné pro všechny státy. Článek 86 



požaduje vyčlenit alespoň 60 % obálky přímých plateb pro BISS (bývalý SAPS), z toho 

minimálně 5 % na redistributivní platby. Kompromis opět obsahuje pouze 12 % na VCS. 

Přesun z druhého do prvního pilíře je omezen jen na 5 %. Dohoda k pozměňovacím návrhů 

se očekává 22. března, tedy před hlasováním COMAGRI (2. dubna). Pokud se budou 

rozcházet pozice ENVI a COM Agri je možné, že ENVI vezme svoji pozici na plénum a tam 

se odhlasuje pozice ENVI. Podle našeho názoru je lepší za těchto podmínek nedosáhnout 

dohody a začít vyjednávat znovu s novým parlamentem.  

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

 

   Indexy cen zemědělských výrobců, leden 2019. 

http://www.akcr.cz/txt/indexy-cen-vyrobcu-leden-2019#obsah 

   SZIF začíná vydávat další rozhodnutí na citlivé komodity.  

http://www.akcr.cz/txt/szif-zacina-vydavat-rozhodnuti-na-chov-bahnic-koz-a-skrobove-

brambory#obsah 

  Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2019.  

http://www.akcr.cz/txt/smenny-kurz-pro-vypocet-dotaci-v-roce-2019#obsah 

  Výzva MZe k podání předžádostí pro dotační titul 20b (welfare drůbeže). 

http://www.akcr.cz/txt/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k-podani-predbeznych-zadosti-

pro-rok-2019-na-narodni-dotacni-program-20-b#obsah 

 

 

4) AK ČR v médiích 

 

 V sobotní příloze práva vyšla partnerská stránka Agrární komory s příspěvky k přístupu médií 

k zemědělství a klecovým chovům. http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/z/Pravo190302.pdf 

 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
4/3       jednání s náměstkem ministra zemědělství Pavlem Sekáčem k vyjednávání SZP,  

jednání s ředitelkou Odboru přímých plateb Kateřinou Bělinovou k dotační podmíněnosti 
 
setkání se zástupci CCPA k možnostem spolupráce  
 

5/3 účast na plenárním zasedání ČAZV na MZe, více zde:  
http://www.akcr.cz/txt/ak-cr-na-plenarnim-zasedani-cazv 

 
 
7/3 jednání v PSP ČR k užití kalů z ČOV na zemědělské půdě  
 
 
V případě dotazů k programu nebo žádostí o prezentace z akcí pana prezidenta se prosím 
obracejte na dubravska@akcr.cz.  
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6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

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

http://www.akcr.cz/txt/budeme-porad-drzet-uhel 

 

 
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 8. 3. 2019 vypracoval a vše nejlepším všem čtenářkám k dnešnímu svátku přeje  

Ing. Jan Doležal.        (dolezal@akcr.cz) 
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