
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  

Týden 42/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Senát nesouhlasí se zastropováním plateb pro zemědělce, kteří by na 

přímých platbách měli dostávat více než 83 tisíc euro ročně (v kontextu ČR 
přibližně 300 hektarů) a připojil se tak ke stanovisku vlády a parlamentu. 
Záznam z hlasování naleznete zde 
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasa?O=11&S=18&H=33. Na 
tomto místě je třeba poděkovat všem členům a pracovníkům OAK, KAK, RAK, 
kteří oslovili své senátory, odcházejícím senátorům Radku Martínkovi a Janu 
Velebovi za velmi dobrou argumentaci v rozpravě, panu senátorovi Šilarovi za 
skvělé vystoupení a panu senátorovi Kratochvílemu a Větrovcovi za jejich 
podporu, velký dík pak patří především panu ministrovi zemědělství Miroslavu 
Tomanovi, který na jednání hájil vládní pozici a pohotově reagoval na některé 
omyly a nepravdy, které se v diskuzi objevily.  
  

 Sucho. Připomínáme, že v termínu od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018 včetně 
bude realizován příjem žádostí na podprogram S.1.2. - krmné plodiny. 
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo zásady pro poskytování dotací na 
zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018. Podle 
posledních informací 24. 10. požádá MZe vládu o další 2 miliardy korun, které 
budou primárně určeny pro pěstitele citlivých komodit (brambory, chmel, 
cukrová řepa a další) a dalších polních plodin, kde budou opět uveřejněny 
poškozené katastry. Státní zemědělský intervenční fond 22. října pošle 
informaci na všechny registrované zemědělce o zahájení příjmu žádostí a 
zároveň rozešle šablonu, podle které se bude žádost vyplňovat. Podmínka 
propojištěnosti podniku stále zůstává, nicméně sazby byly adekvátně 
navýšeny tak, aby i v případě krácení platby při nesplnění podmínky, byly 
postižení zemědělci odškodnění. Další informace po registraci zde: 
http://www.akcr.cz/txt/szif-rozeslal-navod-na-vyplneni-zadosti-na-sucho-
2018    
 

 Více informací k suchu můžete nalézt zde: https://bit.ly/2OjQkm8. Přílohy 
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včetně seznamu katastrů můžete nalézt na našich stránkách zde: 
http://www.akcr.cz/txt/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-
poskytovani-dotaci-na-zmirneni-skod-zpusobenych-suchem-na-krmnych-
plodinach-v-roce-2018 
 

 Přímé platby. Výplata podpor 2018. V letošním roce budou vyplaceny zálohy 
na SAPS ve výši 70 %. Podle kurzu CZK/EUR k 1. 10 to znamená 3 388,15 korun 
na hektar (loni 3 377,73 korun na hektar). Sazba pro mladé zemědělce se 
zvýšila o 100 % na 1 694,08 korun na hektar (loni 844,43 korun na hektar). 
Státní zemědělský intervenční fond, začne vydávat rozhodnutí o výplatách 
SAPS 23. října, a to nejprve pro drobné zemědělce, kteří dostávají dotace do 2 
000 eur (necelých 52 tisíc korun). Ostatním začne vyplácet příspěvek o několik 
dnů později. Důvodem je, že Evropská komise zatím neschválila nový návrh 
tzv. finanční disciplíny, která se uplatňuje vůči zemědělcům pobírajícím více 
než 2 000 eur. 

 
 SZIF: Posuzování skladování dřeva http://www.akcr.cz/txt/informace-o-

posuzovani-skladek-dreva  
 
 
 

2)  Legislativa (připomínky prosím zasílejte na dolezal@akcr.cz) 
 

 
 

 V rámci MPŘ bylo možné do 18. října zasílat připomínky k návrhu nařízení 
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., 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, ve znění nařízení vlády č. 
126/2018 Sb. http://www.akcr.cz/txt/nv-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-48-
2017-sb-o-stanoveni-pozadavku-podle-aktu-a-standardu-dobreho-
zemedelskeho-a-environmentalniho-stavu-ve-zneni-narizeni-vlady-c-126-
2018-sb 
 

 Již dříve jsme informovali Ministerstvo zemědělství, že nesouhlasíme s tímto 
návrhem v příloze č. 2 v bodě 7 písm. d) - žadatel nebude na jím užívaném 
dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda 
pěstovat více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude 
oddělená ochranným pásem o minimální šířce 22 m nebo pásem o 
minimální šíři 22 m se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní 
porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s 
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porostem nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným 
prvkem krajinotvorný sad.  

 
 V rámci pracovní skupiny k přímým platbám bylo navrženo posunutí účinnosti 

na rok 2020 a nové znění DZES 7 d) Žadatel nebude ve vegetačním období 
podle § 9 odst. 1 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých 
podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem 
zemědělské kultury standardní orná půda a) o velikosti od 2,01 do 4 ha, 
který obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy nebo erozně 
ohrožené půdy větší než 2 ha b) o velikosti větší než 4 ha, který obsahuje 
souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy nebo erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně 
ohroženou půdou nebo erozně ohroženou půdou pěstovat více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude oddělená ochranným pásem 
osetým ostatními pícninami (jednoletými a/nebo víceletými) a/nebo 
travním porostem o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o 
minimální šířce 220 m. Tato podmínka se nevztahuje na plodiny dle § 18 
odst. 1 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády. 
 

 Navrhujeme celé ustanovení z nařízení vlády vyjmout, případně posunutí 
účinnosti až na rok 2021, nebo na dobu, kdy začnou platit nová pravidla 
Společné zemědělské politiky a zahrnout toto opatření mezi dobrovolná 
agroenvironmentálně klimatická opatření či opatření příznivá pro klima a 
životní prostředí v prvním pilíři.  

 
 

3) Dění v EU 

 V pondělí 15. října proběhlo v Lucemburku jednání Rady ministrů zemědělství 
Evropské unie. Ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman zde 
vystoupil s důrazem na zjednodušení Společné zemědělské politiky, větší 
flexibilitu při nastavování a provádění SZP na národní úrovni včetně 
dobrovolnosti nástrojů jako je zastropování a degresivita plateb, vyjádřil se 
také k řešení nákazy Afrického moru prasat a apeloval na řešení situace na 
trhu s cukrem tak, aby Evropská komise co nejdříve pomohla pěstitelům 
cukrové řepy, kteří se vzhledem k nízkým výkupním cenám ocitli 
v problémech. http://www.akcr.cz/txt/ministr-toman-v-lucemburku-nektere-
navrhy-nove-szp-jsou-prilis-slozite-musime-se-zamerit-na-prinosy-
zemedelstvi-pro-spolecnost#obsah 
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 Ve Velké Británii se po téměř dvaceti letech opět objevila nemoc šílených 
krav. Nemoc byla zjištěna u čtyřleté uhynulé krávy na malé farmě poblíž 
města Aberdeenshire (severovýchod Skotska). Maso se tak nedostalo do 
potravinového řetězce. Od referenda o odchodu Velké Británie došlo 
k výraznému poklesu kurzu britské libry, což vedlo k nárůstu vývozu hovězího 
masa z Británie do Evropy, především pak Nizozemí a Belgie.   

 

 Přinášíme překlad krátkého dvoustránkového shrnutí pozice největší nevládní 
zemědělské evropské organizace COPA-COGECA. Pozice obsahuje mimo jiné 
apel na dokončení procesu dorovnání plateb (externí konvergence) v rámci 
EU, důrazné odmítnutí povinného zastropování plateb, podporu pro vázané 
platby a apel na zjednodušení. Více zde: http://www.akcr.cz/txt/copa-a-
cogeca-k-szp-2021  

 

 Americká firma Zoetis vyvinula vakcínu proti Africkému moru prasat. 
Komerční využití se předpokládá v horizontu několika let. Více zde: 
http://www.akcr.cz/txt/vakcina-proti-amp 

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

 
 
 Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na 

plochu zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 
2018. Obojí oproti minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny 
zálohy na SAPS ve výši 70 %. http://www.akcr.cz/txt/mladi-zemedelci-
dostanou-dvakrat-vyssi-sazbu-na-sva-pole-nez-loni-ministr-toman-schvalil-
vysi-sazeb-nekterych-primych-plateb-pro-rok-2018  

 
 Odhady sklizní http://www.akcr.cz/txt/odhady-sklizni-zari-2018  

 
 Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe http://www.akcr.cz/txt/zapisy-

z-jednani-antibyrokraticke-komise-mze-v-roce-2018#obsah 
 

 
 Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných přípravků 

http://www.akcr.cz/txt/nova-povoleni-pripravku-na-ochranu-rostlin-a-
pomocnych-prostredku-2018#obsah 
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5) AK ČR v médiích 
 
 Vystoupení prezidenta AK ČR v interaktivním zpravodajském pořadu ČT24: 

90′ dne 18. 10. 2018  
http://www.akcr.cz/txt/vystoupeni-prezidenta-ak-cr-v-interaktivnim-
zpravodajskem-poradu-ct24-90-dne-18-10-2018  

 Další vystoupení v médiích pravidelně aktualizovaná zde: 
http://www.akcr.cz/info/aktuality/z-medii/  

 Nově zveřejňujeme a pravidelně aktualizujeme rubriku „Video“ na stránkách 
akcr.cz, kde se nově můžete podívat na některá vystoupení na veřejných 
fórech nebo komentáře pana prezidenta http://www.akcr.cz/video/ , videa 
si nyní můžete prohlédnout přímo na odkazu, bez jejich dalšího stahování.  

 
6) Z programu prezidenta AK ČR 

12.10. Jednání Prezídia AK ČR 
15.10.  Brusel – jednání v Evropském hospodářském a sociálním výboru, 
jednání s prezidentem Skupiny I Zaměstnavatelé (článek na webu) a účast 
na jednání Výboru pro zemědělství rozvoj venkova, Evropského parlamentu, 
jehož součástí byl také seminář k SZP 
16.10.  Rozhovor pro ČT 
   Představenstvo AK ČR 
17.10. Účast na jednání  Senátu o SZP  
18.10. Konference “Nástroje hodnocení a řízení rizik v agropotravinářském 
sektoru”, Bratislava, Slovensko, Setkání se zástupci zemědělské prvovýroby 
a prvovýroby a zpracování.  

Účast v pořadu 90 ČT24 – vysílání živě (odkaz viz AK ČR v Médiích) 

19.10 Účast na jednání zemědělců s komisařem pro zemědělství a venkov 
Philem Hoganem  

 

7) Činnost zaměstnanců Úřadu 
 

 V úterý 16. října proběhlo v Praze jednání představenstva Agrární komory 
České republiky. Souhrnnou informaci jsme publikovali na našem webu zde 
http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-ktere-se-
uskutecnilo-16-rijna-2018-v-praze#obsah 
 

 Ing. Suchan se ve dnech 10. a 11. října zúčastnil Kongresu COPA-COGECA, kde 

http://www.akcr.cz/txt/vystoupeni-prezidenta-ak-cr-v-interaktivnim-zpravodajskem-poradu-ct24-90-dne-18-10-2018
http://www.akcr.cz/txt/vystoupeni-prezidenta-ak-cr-v-interaktivnim-zpravodajskem-poradu-ct24-90-dne-18-10-2018
http://www.akcr.cz/info/aktuality/z-medii/
http://www.akcr.cz/video/
http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-ktere-se-uskutecnilo-16-rijna-2018-v-praze#obsah
http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-ktere-se-uskutecnilo-16-rijna-2018-v-praze#obsah


podpořil současnou pozici COPA-COGECA, která odmítá zastropování plateb. 
Celou zprávu z pracovní cesty můžete najít zde: 
http://www.akcr.cz/txt/zprava-za-sluzebni-cesty-kongres-evropskych-
zemedelcu-zivit-evropu-zitrka 

 
 

 Informace od Mgr. Štejnarové z oboru Školství a vzdělávání naleznete zde:  
http://www.akcr.cz/data_ak/18/jc/v/SkolstviPoradenstvi42.docx  

 
 
6) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 

 Na 13. listopadu je předběžně plánována porada OAK za účasti zástupců Úřadu 
AK ČR. Prosíme, poznamenejte si toto datum do kalendáře. O podrobnostech 
Vás budeme informovat.  
 

 

Dne 19. 10. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

(dolezal@akcr.cz) 
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