
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

Týden 43/2018 

 
1) Dění na MZe 

  
 Více peněz do lesů. Ministerstvo zemědělství v příštím roce uvolní na obnovu lesů 

o 600 milionů více ve srovnání s letošním rokem. Ministerstvo zemědělství podpoří 
větší částkou především výsadbu listnatých dřevin. Lesníkům za hektar osázený 
melioračními a zpevňujícími dřevinami vyplatí od 1. listopadu letošního roku o 
třetinu více než doposud. Rozšíří se i podpora základních a přípravných dřevin. 
 

 Sucho. 24. října vláda schválila 2 miliardy korun na kompenzaci škod způsobených 
letošním suchem, informoval na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr 
zemědělství Miroslav Toman. Více než 1,1 miliardy korun získá ministerstvo ze 
státního rozpočtu nově, zbylých 850 milionů korun má k dispozici z peněz určených 
na odškodnění za loňské sucho. V prvním kole budou odškodněny krmné plodiny 
(žádosti je možné podávat do 31. října). Po té ministerstvo vyhodnotí došlé žádosti 
a zváží, zda bude nutné upravit navrhované sazby, aby bylo možné ze zbývajících 
nenárokovaných peněz kompenzovat také škody na rostlinných citlivých 
komoditách (cukrová řepa, chmel, ovoce, zelenina), případně na dalších polních 
plodinách.  

 
 Více informací k suchu můžete nalézt zde: https://bit.ly/2OjQkm8. Přílohy 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 
 

 Sucho. Kvůli suchu je možné vynechat druhou seč nebo pastvu. Oznámení zásahu 
vyšší moci – suchem (na formuláři SZIF) je nutné podat na místně příslušném 
Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL), a to nejpozději v termínu do 31. 10. 
2018. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo zemědělství má k dispozici od 
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mapy půdního sucha, není nutné 
zasažení suchem individuálně dokládat. http://www.akcr.cz/txt/kvuli-suchu-je-
mozne-vynechat-druhou-sec-nebo-pastvu 

 
 Podpora závlah. Ministerstvo zemědělství přijímá žádosti na podporu budování 

závlah. Žádosti od zemědělců a závlahářů bude Ministerstvo přijímat od 22. 10. 
2018 do 28. 2. 2019. Kompletní podmínky II. výzvy jsou uveřejněny na stránkách 
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MZe http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-
hospodarstvi/ostatni-opatreni-ve-vh/ 

 
 Podpora až do roku 2022. Program na podporu závlah funguje od roku 2017, 

dosud v jeho rámci Ministerstvo poskytlo podporu ve výši 61,5 milionů korun. 
Dalších 90 milionů bylo přislíbeno a čeká se, až žadatelé doloží nezbytné podklady. 
Podpora je prozatím plánována do roku 2022 http://www.akcr.cz/txt/ministerstvo-
zemedelstvi-poskytne-100-milionu-korun-na-zavlahy#obsah 

 
 Projekty NNO. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu k podání žádosti na 

podporu projektů NNO na rok 2019. Více zde: 
http://www.akcr.cz/txt/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-vyzvu-k-podani-
zadosti-na-podporu-projektu-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-
2019#obsah 

 
 

2) Dění v EU 

 

 Nekalé obchodní praktiky. Ve čtvrtek 25. října plénum Evropského parlamentu 
schválilo návrh Směrnice proti nekalým obchodním praktikám v potravinovém 
řetězci, která by měla pomoci zlepšit postavení zemědělců v rámci dodavatelsko-
odběratelské vertikály. Směrnice stanoví některé přímo zakázané nekalé praktiky 
včetně pozdního proplacení faktur za dodávky, neoprávněných srážek z domluvené 
smluvní ceny nebo hrazení promočních akcí dodavatelem.  

 Plénum hlasovalo o stanovisku COMAGRI k návrhu Komise a ten podpořilo 428 
poslanců, 170 bylo proti a 18 se jich zdrželo. Z českých europoslanců se proti De 
Castrovu záměru návrh posunout dále ve vyjednávacím procesu vyslovily 
europoslankyně Dlabajová a Charanzová (ANO) a poslanci Zdechovský (KDU-ČSL), 
Zahradil (ODS) a Niedermayer (TOP 09). Pro byli europoslanci Telička, Ježek (oba 
ANO), Tošenovský (ODS), Štětina, Polčák (TOP 09), Svoboda (KDU-ČSL) a 
europoslankyně Konečná (KSČM), Šojdrová (KDU-ČSL) a Sehnalová (ČSSD). 

  Vyjednávací pozice parlamentu se zakládá na závěrech doporučení zemědělského 
výboru EP (COMAGRI), který se rozhodl podpořit zprávu svého místopředsedy Paola 
de Castra (Itálie, Progresivní aliance Socialistů a demokratů). Ten do 
pozměňovacích návrhů k původnímu návrhu Komise zařadil mimo jiné například 
rozšíření působnosti legislativy na všechny aktéry dodavatelsko-odběratelského 
řetězce, ne jen malé a střední podniky, jak navrhovala Komise. 

 Ihned po jednání se uskutečnilo první jednání tzv. Trialogu, kde se zástupci 
Parlamentu, Komise a Rady snaží najít kompromisní. První jednání proběhlo 
v duchu výměny informací o pozicích zúčastněných aktérů a dalšího postupu.   

  Největší spor mezi institucemi budu nejspíš představovat rozsah Směrnice, která se 
původně měla vztahovat a proti nekalým obchodním praktikám chránit jen malé a 
střední podniky. Europarlament nicméně rozhodl, aby se Směrnice týkala i velkých 
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dodavatelů na jedné straně a nových aktérů na straně maloobchodu, tedy například 
e-shopů s potravinami.  

 Rakouské předsednictví by rádo složku uzavřelo ještě před vánoci, další jednání 
trialogu je tak naplánováno na 7. listopadu 

 

 
3) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo) 
 
 Výsledky agrochemického zkoušení půd v letech 2012 až 207 

http://www.akcr.cz/txt/vysledky-agrochemickeho-zkouseni-zemedelskych-pud-
za-obdobi-2012-2017#obsah 
 

 Aktualizovaný nákup a užití mléka mlékárnami 2018 
http://www.akcr.cz/txt/nakup-a-uziti-mleka-mlekarnami-2018#obsah 

 
 

4) AK ČR v médiích 
 
 Rozhovor s prezidentem AK ČR pro Haló noviny http://www.akcr.cz/txt/evropske-

zemedelstvi-potrebuje-rovne-podminky 
 
 Rozhovor s prezidentem AK ČR Zdeňkem Jandejskem v říjnovém Newsletteru 

Ministerstva zemědělství 
http://eagri.cz/public/web/file/601055/Zpravy_z_MZe_10_2018.pdf 
 

 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.  

 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

19.10.   Více informací ze setkání prezidenta AK ČR s komisařem EU pro 
zemědělství a venkov Philem Hoganem naleznete v článku: Zemědělci s 
komisařem Hoganem, AK ČR byla při tom  
http://www.akcr.cz/txt/zemedelci-s-komisarem-hoganem-ak-cr-byla-pri-
tom  

25.10. Jednání s ředitelem ÚZEI k datovým podkladům pro nastavení Společné 
zemědělské politiky po roce 2020.  
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6)   Organizační záležitosti Úřadu 
 

 Na 13. listopadu je předběžně plánována porada OAK za účasti zástupců Úřadu AK 
ČR. Porada se uskuteční na Statku u Drsů v Debrníku a pořádáme ji společně s OAK 
Tábor. Nyní finalizujeme program a další organizační záležitosti pozvánky můžete 
očekávat příští týden. Pro zájemce bude možné přespat v noci na 13. listopad přímo 
na místě. Prosíme, poznamenejte si toto datum do kalendáře. O podrobnostech Vás 
budeme informovat.  
 

 

Dne 26. 10. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

(dolezal@akcr.cz) 
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