
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 7/2019 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 Kappung kaputt? Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman se tento týden sešel se svým 

saským protějškem Thomasem Schmidtem. Společně se shodli mimo jiné na nutnosti 

přechodného období pro přípravu reformy Společné zemědělské politiky stejně jako na 

názoru, že by příští SZP neměla obsahovat povinné zastropování (v němčině die Kappung). 

Průměrná výměra zemědělského podniku ve Spolkové zemi Sasko se pohybuje na hranici 

250 hektarů. 

  

 Volný trh pro všechny, pro některé volnější. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo minulý 

týden statistiku Agrárního zahraničního obchodu (AZO).  V roce 2018 se meziročně 

prohloubila záporná bilance (AZO) ČR o 24 %, z 32,4 mld. Kč na 40,3 mld. Kč.  

V roce 2018 se meziročně prohloubila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU, a to 

z 16,9 mld. Kč na 24,2 mld. Kč (tj. o 43 %), zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími 

zeměmi se prohloubila jen mírně, tj. z 15,0 mld. Kč na 15,7 mld. Kč (tj. o 4,6 %). Na rekordním 

schodku celkového AZO ČR se pravděpodobně odrazilo posilování české měny v minulých 

letech a snížení exportu cigaret, které se na jeho hodnotě podílejí z cca 10 % (především na 

trh EU). Navzdory celkovému poklesu celkového agrárního exportu ČR došlo ve většině zemí, 

kde má ČR ustaveny pozice agrárních diplomatů, ke zvýšení agrárního exportu ČR. Nejvíce 

pak v případě Ruska a Číny. 

 

 Aktualizace: Jak to bude se žadateli, kteří vypadli z režimu kvality mléka QCZ a chtějí 

žádat o dotační titul DT20 DŽPZ v chovech dojnic? Žadateli, který v období plnění 

podmínek DP 20 A. (od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019) nebyl držitelem certifikátu Q CZ, bude 

uznáno zapojení do režimu kvality také doložením podání přihlášky k účasti producentů a 

zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ a dokladem o úhradě poplatku s tím spojeného v 

průběhu dotačního období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 včetně. Z toho vyplývá, že stačí 

držení certifikátu kdykoliv v průběhu celého ročního dotačního období, případně i doložení 

platby za (znovu)přihlášení do režimu kvality.“ 

 
 

 

 



2) Dotace: 

 

 SZIF začíná vydávat rozhodnutí na bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel 

http://www.akcr.cz/txt/szif-zacina-vydavat-rozhodnuti-na-bilkovinne-plodiny-konzumni-

brambory-a-chmel#obsah 

 

 SZIF začíná vydávat rozhodnutí na ekologické zemědělství http://www.akcr.cz/txt/szif-

zacina-vydavat-rozhodnuti-na-ekologicke-zemedelstvi#obsah 

 

3) Dění v EU 

 

 Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí podpořil povinné zastropování 

přímých plateb na úrovni 80.000 EUR bez možnosti odpočtu nákladů na 

zaměstnance.  

 Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

(ENVI) hlasoval dne 14/02/2019 v dopoledních hodinách o vlastním stanovisku k 

Strategickým plánům pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020. Podle 

předběžných informací Výbor schválil kompromisní návrh podpořený zástupci politických 

frakcí EPP, S&D, ECR a ALDE v ENVI výboru stran povinného zastropování přímých 

plateb na úrovni 80.000 EUR, bez možnosti odečtu nákladů na zaměstnance.  

 

 Jedinou položkou, kterou by mělo být možné odečíst od dotačního nároku před 

zastropováním, tak má být podpora v rámci nových režimů pro klima a životní prostředí 

(tzv. eko-schémata, tedy nový Greening). Částka získaná zastropováním by měla být 

prioritně využita na financování eko-schémat, a následně na intervence spadající pod II. 

pilíř SZP – programy rozvoje venkova, a to prostřednictvím transferu mezi pilíři. Část 

finančních prostředků získaných zastropováním pak mohou členské státy využít na 

financování redistributivních plateb. Návrh EPP, S&D, ECR a ALDE byl zvolen na úkor 

protinávrhu, který předložily frakce Zelených, GUE/NGL a EFFD, který navrhoval přísnější 

limit pro zastropování na úrovni 60.000 EUR.  

 

 Na sv. Valentýna tak hlasoval výbor, kde má Česká republika zastoupení v podobě 

místopředsedy výboru Pavla Poce (ČSSD), Kateřiny Konečné, Jiřího Maštálky (oba 

KSČM) a náhradníka Stanislava Polčáka (STAN). Na základě výsledku hlasování, který 

můžete nalézt zde http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/160780/2019-02-14-roll-call-

votes.pdf , se pak můžete rozhodnout, zda výše jmenovaným pošlete „valentýnku“, nebo 

si s liebesbriefem počkáte až k volebním urnám.  
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4) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo) 

 

 Seznam doporučených odrůd 2019  

 http://www.akcr.cz/txt/seznam-doporucenych-odrud-2019#obsah 

 

5) AK ČR v médiích 

 

 Zpráva z jednání V4 z pohledu SPPK http://www.sppk.sk/clanok/2510 

 

6) Z programu prezidenta AK ČR 

 
11/2       schůzka s Ing. Janem Velebou   (témata SZP EU, spolupráce s krajem Vysočina) 
 
12/2       jednání Představenstva AK ČR, zpráva k přečtení zde:  
 
http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-ktere-se-konalo-12-unora-
2019-v-praze#obsah 
 
13/2       jednání s ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc.  

  (SZP EU, Česká potravina, Cechovní normy)  
 

14/2       jednání s ÚKZÚZ na MZe k vývozu zemědělských plodin 
 
15/2       konferenční hovor se zástupci v Bruselu 
              setkání s makléři  MONETA Money Bank 
              ples 
 

 
7) Činnost zaměstnanců Úřadu 

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

http://www.apic-ak.cz/r-evoluce-zemedelstvi-a-zivotni-prostredi-aneb-zeleny-

tyden.php#obsah 

 http://www.akcr.cz/txt/71-jednani-v4-v-madarskem-veszpremu#obsah,  

Komuniké je ke stažení zde: http://www.akcr.cz/data_ak/19/z/1902komunike.docx 

 Ing. Jan Záhorka se 13. února zúčastnil na Ministerstvu pro místní rozvoj kulatého stolu 

k budoucnosti Politiky soudržnosti (kohezní politiky) po roce 2020.  

Počítá se s těmito programy:    

 OP Konkurenceschopnost (MPO) 

 Integrovaný regionální operační program (MMR) 

 Výzkum a vzdělávání (MŠMT) 

 Lidské zdroje (MPSV) 

 Životní prostředí (MŽP) 

 Doprava (MD) 

 Technická pomoc a kvalita správy (MMR) 
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Mimo těchto strukturálních a investičních programů stojí OP Zemědělství včetně PRV a OP 

Rybářství.  

Zdroje financování programu kromě Zemědělství a Rybářství:  

- Evropský fond pro regionální rozvoj s alokací 10,52 mld. euro 

- Fond soudržnosti (doprava, ŽP, obnovitelné zdroje) s alokací 6,44 mld. euro 

- Evropský sociální fond s alokací 2,74 mld. euro 

- Evropská územní spolupráce s alokací 0,31 mld. euro 

- Celkem 20,01 mld. euro ve stálých cenách 

 

 
8) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  

 
 Seminář k značení potravin pro producenty regionálních potravin   

http://www.akcr.cz/txt/jak-spravne-znacit-potraviny-prijdte-na-bezplatny-seminar-s-regionalni-

potravinou#obsah 

  

 

Dne 15. 2. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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