
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  
Týden 45/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Státní zemědělský intervenční fond přijal více než 9600 žádostí o odškodnění škod 

způsobených suchem. V první fázi (od 22. do 31. října) probíhal příjem žádostí na kompenzaci 
škod u krmných plodin, začátkem příštího roku se budou podávat žádosti na další poškozené 
zemědělské plodiny a sadební materiál lesních dřevin. O termínech příjmu žádostí budeme 
včas informovat.  
Více zde: https://bit.ly/2JL7l2S 
 

 Na sucho 2018 jsou připraveny celkem 2 miliardy korun. Předpokládaný celkový požadavek 
žadatelů se pohybuje ve výši 955 milionů korun. Konečná výše dotace a sazby dotace se 
přizpůsobí celkové částce, která bude na podporu krmných plodin vyčleněna. To znamená, 
že perspektivně může dojít ke krácení. Nicméně původní dohoda počítala s výdajem alespoň 
1 miliarda korun na krmné plodiny s možností požádat Ministerstvo financí o další finance pro 
rostlinnou výrobu, pokud by obálka nestačila. Ministerstvo financí při přidělení částky 1,150 
mld. korun (k obálce 850 milionů z minulého roku) argumentovalo nedostatečným vyčerpáním 
obálky 2 miliard korun v roce 2017.  

 
 

 Ministr zemědělství Miroslav Toman se zúčastnil China International Import Expo v Šanghaji, 
kde společně s prezidentem republiky propagoval bezpečné a kvalitní české potraviny. Více 
např. zde:   
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/u-potravin-rozhoduje-bezpecnost-a-kvalita-
115755.html 

 
 

2)  Legislativa (připomínky prosím zasílejte na dolezal@akcr.cz) 
 
 Do 15. listopadu je možné zasílat připomínky k novele zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.  
Legislativní návrh naleznete pod tímto odkazem: 
http://www.akcr.cz/txt/zakon-c-326-2004-sb-o-rostlinolekarske-peci-a-o-zmene-nekterych-
souvisejicich-zakonu 
 
 

 Novela mimo jiné ruší toto ustanovení (ohlašovací povinnost zemědělce chovatelům 
včel):  

 
Pokud je aplikace přípravku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které 
nevlastní ani jiným způsobem neužívá, oznamovací povinnost podle písmene b) má vlastník 
nebo uživatel tohoto pozemku. (2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 
profesionální uživatel je povinen a) zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů 
určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění 
stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace 
provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům 
včel aplikaci přípravku. 

  
 

 Novela zákona předpokládá účinnost od 14. prosince 2019. V současné době tak bude 
nutné především zajistit jeho podporu v obou komorách parlamentu.  
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3) Dění v EU 

 

 Evropský účetní dvůr velmi tvrdě zkritizoval návrh Evropské komise na reformu Společné 
zemědělské politiky po roce 2020. Auditoři vidí problém především v nedostatečných 
ambicích zemědělské politiky v oblasti životního prostředí a zachování struktury přímých 
plateb v současné podobě, kdy většina přímých plateb je tzv. decouplovaných, tedy bez 
návaznosti na poskytování veřejných statků. Komisař pro zemědělství a venkov Evropské 
unie Phil Hogan odmítl kritiku svého návrhu a zpochybnil kvalitu předložené auditní zprávy.  

 

 V reakci na Hoganovu obranu jeden ze členů výboru odpovědný za zprávu João Figueiredo 
řekl, že společně s kolegy zprávu zevrubně prostudovali, a že si za svými závěry stojí.  

 

  Figueiredo mimo jiné kritizoval i zastropování podpor, které podle návrhu Komise má být 
„zmekčeno“ odečtem osobních (mzdových) nákladů. Takové zastropování nebude mít podle 
Figueireda kýžený dopad a pro členské státy i pro Komisi bude zbytečně administrativně 
náročné.   

 

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

 

 Pozvánka na diskuzi k omezování dopadů zemědělského sucha 19. prosince v Brně. 
http://www.akcr.cz/txt/omezovani-dopadu-zemedelskeho-sucha-v-cr#obsah´ 

 
 Cenové hlášení, mlékárenské výrobky.  

http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-mlekarenske-vyrobky-2018#obsah 
 
 

 
5) AK ČR v médiích 
 

 Česká televize odvysílala 5. a 8. listopadu 2018 na svém druhém programu první dva díly 
pořadu Cestou za chutěmi.  
Další díly můžete sledovat vždy od 18:05 na ČT 2 a to až do 17. prosince.  
 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12351463452-cestou-za-chutemi/dily/ 
 

 

 
6) Z programu prezidenta AK ČR 

 

 
1/11       setkání s prezidentem Hospodářské komory ČR 

                      SPKK – vystoupení k SZP 
 
         5/11       schůzka s ředitelem - Plavba a vodní cesty o.p.s. 
                       schůzka s vedením ČZU 
 
         6/11       Svaz chovatelů prasat  
         7/11       setkání Suschem 
                       jednání na MZe 
 
         8/11        účast na valné hromadě RAK Vysočina 
             účast na jednání dozorčí rady AK ČR  
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7) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Ing. Doležal se zúčastnil a vystoupil na semináři k inovacím v rostlinné výrobě na Mendelu 
v Brně.  
 

 Ing. Mgr. Jarmila Dubravská se zúčastnila jednání pracovní skupiny COPA-COGECA 
k SZP.  
Zápis od Ing. Paďourkové zde:  

http://www.akcr.cz/txt/zprava-o-vysledku-pracovni-skupiny-copa-a-cogeca-szp-dne-6-11-
2018 

 
 
8) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 Porada OAK. K dispozici je finální verze pozvánky na jednání ředitelů OAK, KAK, RAK, 

které se uskuteční 13. listopadu v Debrníku, okres Soběslav. Pro zájemce je připravena 
možnost přespání z 12. na 13. listopad. Více podrobností zde: 
http://www.akcr.cz/txt/pozvanka-na-poradu-reditelu-oak-rak-a-kak-dne-13-11-2018 

 
 Přesun termínu představenstva a dozorčí rady. Vzhledem k pozvání pana prezidenta 

na důležité jednání do Bukurešti se poslední letošní jednání představenstva a dozorčí rady 
Agrární komory České republiky uskuteční v novém termínu, a to 3. prosince od 13:00 ve 
Vinařském centru Excelence Valtice. Další informace zašleme pozvánkou členům 
představenstva a dozorčí rady. 

 
 

 

 

Dne 9. 11. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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