
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 8/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
❖ Jeszcze kauza nie zginęła. Kauza se závadným polským hovězím masem má pokračování. 

Tento týden totiž Státní veterinární správa odhalila zásilku polského hovězího masa, které 

bylo napadené bakterií Salmonely. SVS nařídila okamžité stažení z prodeje, přičemž 

Ministerstvo zemědělství v reakci zavádí mimořádná veterinární opatření. Více zde:  

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_v-polskem-hovezim-

dovezenem-do-cr-dnes.html 

 

❖ Chlapi, nelejte to pivo z voken, podivejte se, jak teď vypadám. Polská strana reagovala 

kritikou českého ministerstva zemědělství a obviněním ze zaujatosti a upozornila, že je 

připravena přijmout odvetná opatření včetně kontrol českého piva. Více třeba zde: 

https://forum24.cz/mohli-bychom-zacit-kontrolovat-ceske-pivo-uvedl-polsky-ministr/ 

 
❖ Krátit, nebo nekrátit?  Druhé kolo výplaty kompenzací za sucho. SZIF ukončil a vyhodnotil 

druhé kolo sběru žádostí o kompenzace za škody způsobené na polních plodinách (citlivé 

plodiny a jarní obiloviny). Celkem si 3619 pěstitelů požádalo o téměř 1,3 miliardy korun. Na 

podzim loňského roku přitom probíhalo první kolo, příjem žádostí na krmné plodiny, kde si o 

celkovou podporu 961 milionů korun požádalo 9,6 tisíce pěstitelů částku. V obálce byly 

připraveny dvě miliardy korun, přičemž požadavek je překročen o přibližně 250 milionů korun. 

V současné době AK ČR jedná s MZe o doplnění obálky z úspor MZe tak, aby nemuselo dojít 

ke krácení. http://www.akcr.cz/txt/ve-druhe-etape-sucha-2018-prijal-szif-pres-3-600-

zadosti#obsah  

 
❖ Manuál DŽPZ aneb moderní Pláničkova metoda. Jak bylo slíbeno v minulém čísle 

zpravodaje, vydalo MZe manuál k dotačním titulům DT20A Zlepšení životních podmínek 

v chovech dojnic. Manuál obsahuje také ustanovení pro řešení ztráty certifikátu QCZ kvůli 

překročení počtu somatických buněk http://www.akcr.cz/txt/manual-k-dotacnimu-programu-

dp-20-a-zlepseni-zivotnich-podminek-v-chovu-dojnic-dle-zasad-kterymi-se-stanovuji-

podminky-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok-2019#obsah 
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2) Legislativa 

 

❖ K dispozici je zatím první návrh příručky Cross compliance 2019. Ministerstvo zemědělství 

bude přijímat připomínky do konce února http://www.akcr.cz/txt/prirucka-cc-pro-rok-2019-

vnitrni-pripominkove-rizeni 

 

 

3) Dění v EU 

 

❖  BREXIT —Tadydle vobchodní výměna za stamilióny... třikrát posíláme voznámení, 

že  vodejdete, že nevodejdete, že vodejdete, že nevodejdete... Členství v EU, takový 

terno a Vy řeknete, že vodejdete? Do odchodu velké Británie (29. března) zbývá jen 

něco málo přes měsíc. Potenciál odchod bez dohody by samozřejmě znamenal značné 

komplikace i pro zemědělství. Britská vláda sice připravila sérii opatření pro případ Brexitu 

bez dohody, nicméně ohledně značení a distribuce potravin zůstává řada neznámých. 

Některé obchodní řetězce v Británii tak otevřeně dávají najevo, že po 29. březnu nemají 

jistotu nepřerušených dodávek. 

  

❖ Bude to mít vliv na funkci rostlináře, aneb jak to ovlivní zemědělství? Pokud 

skutečně dojde k Brexitu bez dohody Britská vláda by do měsíce měla vypracovat celní 

sazebník na zboží z Evropské unie. Podle dosavadních informací budou tarify na 

potraviny poměrně nízké tak, aby nedošlo k výraznému zdražení základních potřeb 

obyvatelstva Velké Británie a nárůstu inflace. Na druhou stranu se hovoří o tom, že na 

zboží, které si ostrovní království vyrábí samo, by mohly být uvaleny poměrně vysoká cla, 

což by mělo pomoci ostrovním zemědělcům, kteří od příštího roku nebudou dostávat 

unijní podpory. Hovoří se tak o poměrně vysokých clech (až 40%) na dovoz hovězího, 

ovčího a jehněčího masa.  Na zboží, které se v EU neprodukuje, jako je například tropické 

ovoce by naopak neexistovalo žádné clo. Neznámou zůstává výše cla pro obchodní 

výměnu mezi Velkou Británií a Spojenými státy a především Velkou Británií a zeměmi 

Commonwealthu (Kanada, Austrálie, Nový Zéland). V okamžiku, kdy by hrozil nedostatek 

zboží nebo inflace, totiž může dojít k snížení celních sazeb pro zboží ze zemí 

Commonwealthu a Spojených států, které by tak na pultech britských obchodů mohlo 

nahradit unijní produkci.   
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4) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo) 

 

❖ Statistika přímého nákupu mléka rok 2019 http://www.akcr.cz/txt/primy-nakup-mleka-od-

producentu-v-cr-rok-2019#obsah 

 

❖ Info o semináři k integrované ochraně rostlin včetně prezentací 

http://www.akcr.cz/txt/probehl-dalsi-seminar-z-cyklu-integrovana-ochrana-pri-

pestovani-rostlin#obsah 

 

❖ Podrobnosti o vratce spotřební daně pro minerální oleje spotřebované v zemědělské 

prvovýrobě (zelená nafta) http://www.akcr.cz/txt/vratka-spotrebni-dane-z-nafty-

spotrebovane-v-zemedelske-prvovyrobe-od-1-1-2019#obsah 

 

 

5) AK ČR v médiích 

 

❖ Vyšlo nové číslo časopisu Agrobase http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/AGRObase1902.pdf 

 

 

6)  Z programu prezidenta AK ČR 
 

18/2       schůzka s ředitelem ÚZEI Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D. 
              Drážďany – příprava Zákona o půdě, více zde http://www.akcr.cz/txt/prezident-ak-cr-

jednal-s-dbv-v-drazdanech#obsah 
 
19/2       setkání s ředitelem Ing. Janem Máchou ze Školního statku Humpolec   

                MZe - příprava SZP 2021 – 2027, prezentace zde 
http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/eu/2019_02_19_MZe_SZP_navrhy_intervenci.pdf 

              jednání s prezidentem Hospodářské komory ČR Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc. 
              schůzka s představenstvem ČSOB 
 
20/2       VH OAK Jihlava 
              MZe - Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. – 9 F.e. (za účasti Ing. Václava Suchana, CSc., MBA a 

Mgr. Šárky Štejnarové, DiS.) 
 
21/2       PSP Kulatý stůl - k Zákonu o významné tržní síle 
 
22/2       SC Francie – příprava Zákona o půdě 
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7) Činnost zaměstnanců Úřadu 

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

http://www.apic-ak.cz/koren-vseho-zla.php 

 

❖ Byl odeslán dopis na ministra zemědělství k revizi standardu DZES 7 (návrh omezení 

velikosti DPB na 30 ha na erozně ohrožených půdách) 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/dopisy/DZES_7_190222.pdf 

 

❖ V úterý 19. února 2019 se uskutečnilo jednání na Odborovém svazu pracovníku zemědělství 

a výživy Asociace svobodných odborů České republiky, kterému předsedal Bohumír Dufek. 

Na jednání se za Agrární komoru ČR účastnila Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., která 

informovala o současném stavu jednání k Společné zemědělské politice. 

 
❖ Ve čtvrtek 21. února 2019 se uskutečnilo neformální jednání mezi DRV zastoupeným Volkrem 

Petersenem (zástupce pro zahraniční spolupráci a zemědělství) a AK ČR. Tématem jednání 

byla možná spolupráce při přesazování požadavků v budoucí SZP. Za AK ČR byla na jednání 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.  

 

❖ Dne 20. února 2019 proběhlo jednání Z. Jandejska s ředitelkou odboru vědy, výzkumu a 

vzdělávání MZe, P. Adam, k letošnímu plnění a r. 2019 v dotačním titulu 9.F.e. Regionální 

přenos informací. Nejvyšší kritice (kofinancování, administrativní náročnost, nejasný výklad 

pravidel, nemožnost využít subdodávky, nově udělená povinnost zadávání IČ do prezenčních 

listin, zdlouhavá kontrola a proplácení ze strany MZe atd.) čelila P. Adam příslibem, že díky 

převzetí agendy SZIFem od r. 2020 bude v případě podpisu těchto zásad MZe již koncem r. 

2019 možné nastavit 12 měsíční, či delší období pro uznatelné náklady DT. Zásady a kontrola 

plnění (vydání Rozhodnutí, schválení plánu činnosti, kontrola vyúčtování) zůstane nadále v 

kompetenci MZe. S odkazem na Nařízení Komise č. 702/2014, bod č. 3, článek 21, AK ČR 

zažádala o implementaci nového typu podporovaných aktivit DT – krátkodobé výměny řídících 

pracovníků zemědělských podniků, včetně návštěv zemědělských podniků. V praxi př. 

výměna pracovníků na pozici agronom družstva, zootechnika, odborného poradce v chovu 

skotu apod. na národní/mezinárodní úrovni, při úhradě cestovních výloh, nákladů na 

ubytování a diety účastníků, nákladů na zajištění zástupu v zemědělském podniku během 

nepřítomnosti účastníka. Odsouhlasen byl ediční plán AK ČR v rámci DT. Díky navýšenému 

rozpočtu DT pro r. 2019 (23 mil. Kč) bude letošní procento kofinancování známo k 15. 4. 2019. 

Predikce je do max. 8% v případě zachování 5 žadatelů jako v letech minulých.  
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❖ Dne 22. února 2019 se zúčastnil zástupce AK ČR jednání k vypořádání připomínek 

Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023. 

Předmětný materiál s prosazovanými připomínkami AK ČR a ostatních oslovených subjektů 

jsou k dispozici v sekretariátu AK ČR. 

 

 
8) 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 22. 2. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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