
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 15/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
 

 Pane žadateli, už je čas! Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal 9. dubna přijímat 

Jednotné žádosti za rok 2019. Příjem žádostí končí 15. května. Žadatel má ještě po tomto 

řádném termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání do 10. června. V tomto případě však platí 

sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Doporučujeme proto žadatelům, aby podání 

žádostí zbytečně neodkládali.  

Více zde: https://bit.ly/2D7byMa   

 

 Mládí vpřed, ale ouřad je ouřad. SZIF zveřejnil také výzvu k doložení Monitorovacích zpráv 

k operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, více zde: https://bit.ly/2P35IQK  

 
 

 Jak se podpora do lesa požádá, tak se ze SZIFu vyplácí. Od 8. dubna SZIF přijímá žádosti 

o dotaci a žádostí o (změnu) zařazení na rok 2019 na níže uvedená opatření:  

 

 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů  

 Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) 

 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond) 

  Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013)  

 Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013) 

 

Více zde: https://bit.ly/2Z8pgYz 

 

 A ještě jednou lesy. V sekci portálu farmáře zaměřené na opatření Lesnictví HRDP 2019 byl 

umístěn formulář dotace na Náhradu HRDP 2019. Tento formulář žadatel nalezne na cestě 

http://www.szif.cz/cs/lesnictvi. Žádost o dotaci na náhradu HRDP 2019 bude řádně podána 

nejpozději ke dni 30. 4. 2019 v souladu s nařízením vlády č. 308/2004 Sb. Příjem žádostí na 

náhradu HRDP bude v roce 2019 probíhat přednostně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. 

Více zde: https://bit.ly/2v1eZQ9  
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2) Dění v EU 
 

 Brexit, aneb šaráda pokračuje. Poslední zasedání Evropské rady (vrcholný orgán EU, ve 

kterém se scházejí nejvyšší představitelé exekutivy členských států) rozhodlo o odkladu 

Brexitu do června tohoto roku. K Brexitu s dohodou, tedy s dohodou, kterou představil vrchní 

vyjednavač pro Brexit Michel Bernier, a pro kterou se snažila podporu v britském parlamentu 

získat Theresa Mayová, může ovšem dojít dříve. Pokud britský parlament dohodu neschválí, 

bude muset Velká Británie z EU bez dohody odejít 30. června 2019. Členské státy byly přitom 

ochotné tento termín posunout až do října, Velká Británie samotná ovšem očekává vyřešení 

politické krize před tímto termínem. V tuto chvíli tak hlavní otázkou zůstává případná účast 

velké Británie ve volbách do Evropského parlamentu 23-26. května 2019. V tento termín totiž 

ještě Velká Británie bude právoplatným členem EU a minimálně do konce října (mandát 

stávající Komise) by mohli britští europoslanci zasedat a hlasovat v Evropském parlamentu. 

V nové Komisi se z komisaři z Velké Británie zatím nepočítá. Jak ale uvedl Komisař pro 

rozpočet Günther Oettinger pro německý rozhlas Deutschlandfunk, „je členství Británie 

možné prodloužit i po tomto datu ještě o další tři měsíce, šest měsíců, nebo až do roku 2020“. 

Předseda Evropské rady Donald Tusk pak šel ještě dál, když pro polský deník Gazeta 

Wyborcza řekl, že „je dost možné, se odchodu Velké Británie z EU vyhneme úplně, což by 

byl můj osobní tajný sen“. 

 

 Chystá se Rada ministrů v Lucemburku. Na příští týden je naplánováno jedno z posledních 

zasedání Rady ministrů zemědělství před volbami do Evropského parlamentu.  Ministři 

zemědělství členských států EU by měli diskutovat o tak zvané „zelené architektuře“, tedy 

včlenění prvků pro environmentální udržitelnost do pravidel budoucí Společné zemědělské 

politiky tak, aby byl nalezen kompromis mezi požadavky nevládních eko-organizací a 

možnostmi samotných zemědělců. Diskutovat se bude také o pokroku, který byl v jednotlivých 

členských státech dosažen stran příprav tak zvaného Strategického plánu pro SZP po roce 

2020. V tuto chvíli se k Strategickým plánům staví většina členských států zdrženlivě a to 

především s ohledem na hrozící zvýšení administrativní zátěže jak na straně administrátora 

(členského státu), tak především na straně samotných zemědělců. Předsednická země, 

Rumunsko si na jednání připravilo zvláštní bod „Řešení útoků volně žijících predátorů (vlků a 

medvědů) na hospodářská zvířata. 

 

 Audit polských jatek je připraven. Po té, co vyšlo najevo, že na polských jatkách byla 

zvířata porážena bez veterinárního dozoru, vyhlásila Evropská komise (mimo jiné na žádost 

ČR) provedení auditu polských jatek.  Závěrečná zpráva auditu by potom měla spatřit světlo 

v nejbližších dnech. Podle předběžných informací zpráva neobsahuje žádná nová zjištění, za 

to se v ní uvádějí doporučení pro zlepšení životních podmínek zvířat, aby nedocházelo k jejich 

zranění v chovu nebo při převozu a také doporučení ke zlepšení veterinárních kontrol a práce 



veterinárního dozoru. Varšava si je pochybení podle svých slov vědoma a na popud Komise 

zahájila vlastní vyšetřování, při kterém bylo v Polsku během dvou měsíců odhaleno 162 

nevyhovujících provozů. U některých provozů byla pozastavena jejich činnost, některým byl 

vydán příkaz k uzavření.   

 

 Francie chystá gilotinu na pesticidy.  Ve Francii tento týden zahájil činnost zvláštní výbor, 

který by měl hledat způsob, jak by Francie mohla dosáhnout závazku snížit spotřebu 

pesticidů o 50 % do roku 2025. Do konce roku by Francie navíc chtěla výrazně omezit 

používání glyfosátu. K tomu by francouzským zemědělcům měla pomoci speciální podpora, 

která jim bude kompenzovat hospodářskou újmu a ztrátu konkurenceschopnosti. V červnu 

by Francouzi navíc chtěli ustanovit výzkumný program, jehož cílem bude nalézt šetrnější a 

zároveň efektivnější varianty současným přípravkům na ochranu rostlin. Podobný program 

se zaměřením pouze na glyfosát byl přitom ve Francii spuštěn v únoru tohoto roku.  

 

3) Z webu akcr.cz (aneb co Vám možná uteklo) 

 

 Výsledky analýzy krmiv 2019. 

http://www.akcr.cz/txt/vysledky-analyz-vzorku-krmiv-rok-2019 

 

 Strategie ČR pro školní projekt Ovoce a zelenina a mléko do škol. 

http://www.akcr.cz/txt/strategie-ceske-republiky-pro-skolni-projekt-ovoce-zelenina-a-mleko-

do-skol-na-skolni-roky-2017-az-2023 

 
4) AK ČR v médiích  

 
 Komentář prezidenta AK ČR k zdražení brambor pro spotřebitele. 

https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/ceske-brambory-na-trhu-nejsou-ty-cizi-jsou-

drahe-20190410.html 

 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
8/4         setkání se zástupci Svazu chovatelů českého strakatého skotu 
9/4         setkání se zástupci Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. 
              jednání se zemědělci z Albánie 
10/4       odborný seminář Integrovaná ochrana rostlin  
11/4       konzultace se zástupci podniků – řešení Želiv 
 
 
Více informací k programu pana prezidenta poskytne 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/sucho-jako-vecne-tema?_fid=4gqp 

 

 Jednání se zástupci Albánie. Prezident AK ČR 9. dubna přijal prezidenta Zemědělské rady 

Albánie, zástupce podnikatelských svazů v doprovodu představitelů Velvyslanectví České 

republiky v Tiraně a zástupce MZe. Zemědělská rada je nevládní organizace, která sdružuje 

zemědělce obchodníky s agrárními produkty, zpracovatele i dodavatele zemědělských potřeb 

s různými, často protichůdnými zájmy. Mají 22 národních asociací a 12 regionálních rad. 

Rozloha zemědělské půdy v Albánii je 2,8 mil. Ha, na ní hospodaří 354 tis. farem s průměrnou 

výměrou 1,2 ha. Jen 3 % farmářů má vyšší výměru než 10 ha. V červnu se rozhodne, zda 

zahájí předvstupní rozhovory s EU. Již se snaží čerpat předvstupní fondy obdobné 

SAPARDu. Z 354 tis. farmářů požádalo s ohledem na tvrdé podmínky jen 300 o podporu a z 

nich uspělo necelých 30 %. Rozhovor se týkal vývoje současné situace v zemědělství ČR, 

Společné zemědělské politiky EU a možností vzájemného obchodu. Albánie má zájem 

vyvážet především jižní ovoce a zeleninu. Požadují pomoc ve využití programů EU/SAPARD 

a LEADER. Byla zkoumána možnost našich dodávek, zejména plemenného materiálu a 

skotu. Pošlou podrobnější informace a mají zájem o bližší spolupráci.  

Jednání se zúčastnil a informaci zpracoval Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta. 

 
 
7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 

 Pozvánka na konferenci. Agrární komora České republiky spoluorganizuje dne 17. 4. 2019 

mezinárodní konferenci s názvem Ochrana vody v přírodě. Úřad AK ČR by tímto jménem 

prezidenta AK ČR rád na tuto konferenci pozval ředitele OAK, RAK, KAK, stejně jako 

všechny členy a partnery AK ČR.  

https://www.nase-voda.cz/avizo-17-4-mezinarodni-konference-ochrana-vody-prirode/, 

akreditace do 15. dubna na e-mail: info@ospzv-aso.cz 

 

 AK ČR členem Tripartity! Po dlouhém boji se AK ČR podařilo stát členem Tripartity, 

oficiálním názvem Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (RHSD ČR), tj. 

společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a 

vlády České republiky s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a 

sociálního rozvoje. Předsedou RHSD ČR je předseda vlády A. Babiš, místopředsedy pak 

ministryně práce a sociálních věcí J. Maláčová, předseda ČMKOS J. Středula a prezident SP 

ČR J. Hanák. Více informací na www.tripartita.cz. Příští jednání se uskuteční 10. 6. 2019 na 

Úřadu vlády ČR.  
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 AK ČR členem vládní skupiny ke školství!  

V návaznosti na iniciativu poslankyně PSP ČR a předsedkyně Asociace krajů ČR J. 

Mračkové Vildumetzové, odstartovanou oficiálním podpisem Memoranda ke kvalitě a 

budoucnosti středního školství dne 5. března 2019, AK ČR prosadila i své členství ve vládní 

skupině počínaje jednáním 10. dubna 2019. V tento den, za přítomnosti ministra školství R. 

Plagy a členů Memoranda (Asociace krajů ČR, HK ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, AK ČR), byly upřesněny cíle 

Memoranda a dohodnuta konkrétní procesní, legislativní implementace řešení dílčích úkolů 

ze strany ministra/MŠMT. K hlavním cílům patří zvýšení pravomocí krajů jako zřizovatelů 

škol, rozvoj kariérového poradenství a podpora rozvoje polytechnického vzdělávání.    

 

 Nové výzvy z MŠMT pro školy a pedagogické pracovníky  

Dne 11. dubna 2019 se z pozice členského statutu zúčastnila AK ČR Plánovací komise 

programu pro Prioritní osu 1, 2 a 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož 

cílem bylo schválení návrhů harmonogramu výzev pro r. 2019, definice šablon, evaluace atd. 

Bližší informace na e-mailu stejnarova@akcr.cz.  

 

 Legislativní okénko z MŠMT  

AK ČR zpracovala připomínky své členské základny k materiálu MŠMT „Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 – 2023“. Oficiální znění 

k dispozici na e-mailu stejnarova@akcr.cz.  

Souhrn připomínek od členů AK ČR k materiálu MŠMT „Návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů.“ ve znění předloženém MŠMT je rovněž k dispozici na výše 

uvedené adrese.   

 

 

 

Dne 12. 4. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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