
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 6/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
 Witajmy w handlu uniwersalnym. Co pan szuka,  wszystko mamy. Sól drogowa, woľowina 

cholerowa… Oproti původnímu tvrzení polské strany se maso z jatek, na kterých docházelo 

k porážce nemocných kusů bez veterinárního dozoru, dostalo také do České republiky. Během 

tohoto týdne SVS prověřovala potenciálně závadné dodávky, více na:  

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_tri-sta-kilogramu-

zavadneho-hoveziho-z.html 

 
 

 Jak (ne)orat, abych něco nezvoral, aneb jak na DZES 5? K dispozici je krátká příručka pro 

zemědělce k úpravě protierozního standardu DZES 5. Nové požadavky na dodatečné 

agrotechnické úkony pro pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí na půdách SEO a MEO 

platí od 1. 1. 2019, tedy již pro zakládání porostů jařin v tomto marketingovém roce. Prezentace 

se v první části věnuje také DZES 7.   

Příručka je ke stažení zde: http://leteckaposta.cz/758451595 

 

 Jak to bude se žadateli, kteří vypadli z režimu kvality mléka QCZ a chtějí žádat o dotační 

titul DT20 DŽPZ v chovech dojnic? Podle posledních informací by mělo stačit, že chovatel je 

držitelem certifikátu QCZ od června do září s tím, že pokud přijde o certifikát v září, stačí doložit, 

že v září požádal o znovuudělení certifikátu a zaplatil první splátku spojenou s účastí v režimu. 

Více informací bude v metodické příručce, kterou by MZe mělo zveřejnit příští týden. Dotační 

tituly DT19 a DT20 budou také předmětem jednání úterního představenstva AK ČR. 

 

 Protierozní vyhláška se (prozatím) nekoná, protierozní kalkulačka se zbláznila. Na jednání 

Zemědělského výboru PSP ČR se kromě kauzy polského hovězího hovořilo také o protierozní 

vyhlášce. Ta měla být nadstavbou minimálních standardů ochrany zemědělské půdy před erozí, 

které stanoví kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) v rámci DZES. Původně měla tyto další 

požadavky stanovit tzv. protierozní kalkulačka, přičemž kontroly měly provádět obce 

s rozšířenou působností.  

 

 Řešením novela zákona? Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství nenašlo 

především v těchto dvou bodech shodu, a tak se celá záležitost pravděpodobně uzavře 
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chystanou novelou zákona o ochraně ZPF, která by měla být otevřena v souvislosti 

s požadavky nové Společné zemědělské politiky po roce 2020 (snadnější tvorba krajinných 

prvků, osvobození ostatních ploch od daně z nemovitosti atd.)    

 

2) Dění v EU 

 

 Dvojí kvalita. Pokrok v legislativě, která by měla regulovat tak zvanou  „dvojí kvalitu“ 

potravin je v ohrožení. Přes ohromný politický tlak omezit fenomén dvojí kvality, tedy potravin 

s různým složením pod stejnou značkou, se pravděpodobně nepodaří předložit unijní návrh 

legislativy před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Brusel v současné chvíli 

navrhuje variantně začlenit tzv. dvojí kvalitu mezi nekalé obchodní praktiky, které jsou v tuto 

chvíli řešeny jinou legislativou, která již byla na úrovni EU schválena.  

 

 Africký mor prasat. V Belgii bylo objeven další samec prasete divokého, u kterého byla 

prokázána nákaza africkým morem prasat. Nálezce uhynulého kusu byl dokonce podle 

mluvčího Valonské vlády (nález se potvrdil na jihu Belgii blíže francouzských hranic) 

dokonce na 48 umístěn do vazby. Dánsko mezitím staví na hranicích, odkud by mohla 

nákaza proniknout, bariéru.  

 

 Glyfosát. Francie, Nizozemí, Finsko, Maďarsko a Švédsko by společně měly posoudit 

škodlivost glyfosátu. Alespoň tak hovoří závěry jednání SCOPAFF (Stálý výbor pro rostliny, 

zvířata, potraviny a krmiva) z 25. ledna. Před posledním obnovením licence pro glyfosát na 

pět let v roce 2017 bylo za posouzení škodlivosti této účinné látky zodpovědné Německo. 

Štafetu měla přebrat Francie, která ovšem v posledních měsících ústy svého prezidenta 

Emmanuela Macrona vyjádřila pochybnosti o tom, zda si jsou zemědělci schopni v budoucnu 

bez této látky poradit.   

 

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

 

 Cenová hlášení vejce a drůbež 2019.  

http://www.akcr.cz/txt/cenova-hlaseni-2019-vejce-a-drubez#obsah 

 

 Cenová hlášení obiloviny 2019. 

http://www.akcr.cz/txt/cenova-hlaseni-2019-obiloviny#obsah 

 

 Cenová hlášení prasata a selata rok 2019.  

http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-prasata-a-selata-rok-2019#obsah 
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4) AK ČR v médiích 

 

 Vystoupení prezidenta AK ČR v TV Prima minulý týden ke klecovým chovům nosnic. 

http://www.akcr.cz/txt/vystoupeni-prezidenta-ak-cr-ing-zdenka-jandejska-v-tv-prima-dne-1-2-

2019 

 Komentář Zdeňka Jandejska k výrobě potravin.  

http://www.akcr.cz/txt/prezident-agrarni-komory-varuje-bude-tu-stale-vice-lidi-a-nekdo-je-musi-

nakrmit 

 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

 

4/2         schůzka se zástupcem Rozhodčího soudu 

              setkání s prezidentem Hospodářské komory 

              jednání k cenám a odběru mléka s MADETA a.s. 

              Prezidium AK ČR 

5/2         Brusel – konference k SZP, více informací zde: 

        http://www.apic-ak.cz/prezident-ak-cr-na-seminari-v-bruselu.php#obsah 

6/2         jednání V4 – Maďarsko, podpis společné deklarace 

7/2         jednání k mléku – MHD Benešov 

              MZe –jednání s Ing. Martinem Žižkou, Ph.D. 

              Rozhodčí soud 

8/2         schůzka se zástupci Svazu zpracovatelů masa – otázka Cechovní normy a České potraviny 

 
V případě dotazů nebo žádostí o prezentace pana prezidenta se prosím obracejte na 

dubravska@akcr.cz.  

 
 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

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

http://www.apic-ak.cz/outsourcing-4-0.php#obsah 

 
 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 

 Připomínáme konání již XVIII. Agrárního plesu v pátek 15. února, který se jako obvykle 

uskuteční na pražském Žofíně. Více podrobností zde: 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/Agrarni_ples_2019.pdf 

 

 

Dne 8. 2. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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