
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 
Týden 38/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 

 Sucho. Státní zemědělský fond ukončil sběr dat pro vyhodnocení letošního sucha, 
respektive pro vytvoření seznamu postižených katastrů podle Intersucha. Sběr dat 
byl ukončen v pondělí 17. září. Pokud jste nestihli dotazník vyplnit, neznamená to, 
že se Vás případná kompenzace týkat nebude, nicméně vyplnění dotazníku může 
v případě, že má Intersucho o konkrétním katastru nebo plodině nedostatek dat, 
pomoci zařazení katastru do seznamu postižených katastrů. Nyní se budou kromě 
seznamu katastrů dokončovat také Zásady včetně seznamu způsobilých plodin, kam 
bychom chtěli prosadit zařazení luskovin, a to jak ve vazbě na živočišnou výroby, tak 
bez přímé vazby na VDJ.  
 

 Glyfosát. Ministerstvo zemědělství vydalo v pondělí tuto tiskovou zprávu 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministerstvo-
zemedelstvi-vyrazne-omezi.html, která obsahuje záměr omezit od nového roku 
využití glyfosátu. Agrární komora České republiky reagovala touto tiskovou zprávou 
https://bit.ly/2NtIuG0 a tímto dopisem 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/jc/akcr/Dopis113_2018.pdf 

 

 Glyfosát. Pozice AK ČR zůstává neměnná. Licence pro glyfosát platí až do roku 
2022 a plošný zákaz by znamenal naprostou výjimku v rámci celé EU. Bavit se 
s Ministerstvem zemědělství můžeme o případném omezení předsklizňové aplikace 
tam, kde je přímá vazba na potravinový řetězec, omezení předsklizňové aplikace u 
technických plodin (řepka) a u množitelských porostů nepřipadá v úvahu. Stejně tak 
nemůže být omezená plošná posklizňová aplikace (likvidace vytrvalých plevelů, 
likvidace porostů v rámci půdoochranných technologií). 

 

 

2) Dění v EU 

 

 Nekalé obchodní praktiky. Návrhem Evropské Komise z dubna 2018 se nyní zabývá 
Evropský parlament. Na začátku října (1. 10. 2018) by měl o návrhu směrnice 
k nekalým praktikám hlasovat Zemědělský výbor Evropského parlamentu 
(COMAGRI), kde je zpravodajem této legislativy Paolo de Castro. Ten navrhuje mimo 
jiné k rozšíření směrnice na všechny články potravinové vertikály bez ohledu na jejich 
velikost. V současnosti má totiž směrnice chránit proti nekalým obchodním praktikám 
jen malé a střední podniky. Podobný názor má také Výbor pro životní prostředí 
(COMENVI), ve kterém mimo jiné působí čeští europoslanci Pavel Poc a Kateřina 
Konečná. Výbor pro životní prostředí svou pozici schválil již 11. září a kromě rozšíření 
působnosti na velké podniky požaduje také zachování anonymity potenciálních 
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oznamovatelů nekalých praktik.   

 

 Africký mor prasat. Minulý týden byla u uhynulého kusu prasete divokého v jižní 
části Belgie (blízko francouzských a lucemburských hranic) zjištěna nákaza 
Afrického moru prasat. V reakci na toto zjištění již šest zemí (Jižní Korea, Čína, 
Tchaj-wan, Bělorusko, Mexiko a Filipíny) uzavřely trh pro import vepřového masa 
z Belgie. Pro Belgii přitom tyto destinace představují 50 % ročního exportu. 
Momentálně Agrární komora České republiky jedná s Ministerstvem zemědělství, 
Státní veterinární správou, Celní správou a Zemědělský výborem PSP ČR o 
případných opatřeních na tuzemském trhu, které by měly zabránit dalšímu rozšíření 
AMP z Belgie do ČR.  

 

  Reforma SZP. Neformální Rada v Salzburgu se bude věnovat také zemědělství. 
Rakouské předsednictví plánuje pohnout s reformou Společné zemědělské politiky 
alespoň s ohledem na naplnění obálky unijního rozpočtu pro kapitolu zemědělství. 
Rakušanům jde konkrétně o druhý pilíř, který Komise navrhuje v rozpočtu po roce 
2020 snížit až o 20 procent. Rakouské předsednictví si jako prioritu stanovilo podporu 
malých zemědělců a rodinných farem se zaměřením na ochranu životního prostředí. 
Proto chce podpořit dostatečný rozpočet pro druhý pilíř, který nyní obsahuje platby 
pro agroenvironmentálně-klimatická opatření a platby pro oblasti s přírodním 
znevýhodněním. Rakousko se chce navíc v prvním pilíři zaměřit na eco platby, které 
by zemědělcům kompenzovaly vyšší standardy ochrany životního prostředí, které 
musí respektovat při péči o krajinu a produkci potravin.  

 

 
3) Z webu AK ČR  
 
 

 Informace z monitoringu tržní produkce mléka http://www.akcr.cz/txt/informace-z-
monitoringu-trzni-produkce-mleka-rok-2018#obsah 

 
 Indexy cen výrobců za srpen http://www.akcr.cz/txt/indexy-cen-vyrobcu-srpen-

2018#obsah 
 
 

4) AK ČR v médiích 
 

 Komentář prezidenta AK ČR k jednání některých nevládních organizací ve 
Štrasburku. https://bit.ly/2ptxlqq 

 
 Komentář k potenciálnímu omezení glyfosátu https://bit.ly/2NtIuG0 

 
5) Z programu prezidenta  

  

14/9 prezident AK ČR se zúčastnil slavnostního zahájení výstavy zahrada Čech, 
14/9 prezident AK ČR se účastnil jednání (Komoditní rady pro cukr-cukrovku 
Agrární komory ČR) 
19/9 panelová diskuze na MŽP 
20/9 ZV PSP - jednání k situaci sektoru výroby vepřového masa 
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6) Činnost zaměstnanců Úřadu 
 

 Tajemník AK ČR se zúčastnil Globálního potravinového fóra v Miláně, kde vystoupil 
v rámci panelu k nekalým obchodním praktikám a zpravodajovi pro tuto legislativu 
Paolu De Castrovi z frakce Progresivní aliance Socialistů a demokratů představil 
pozici AK ČR k chystané směrnici na potírání nekalých obchodních praktik. Při té 
příležitosti připomněl další priority AK ČR v souvislosti s reformou Společné 
zemědělské politiky po roce 2020 jako je dostatečný rozpočet pro zemědělství,  
odmítnutí zastropování, nastavení rovných podmínek na jednotném trhu a podpora 
citlivých komodit. Pan de Castro slíbil podporu těchto priorit v rámci zemědělského 
výboru Evropského parlamentu i v rámci pléna. Otevřená zůstává pozice socialistů 
k zastropování, nicméně momentálně převládá názor, že by zastropování mohlo být 
dobrovolné, na základě rozhodnutí členského státu.  

 

 
❖  Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. (AK ČR, členka EHSV) se spolu s Bohumírem 

Dufkem (předsedou Asociace samostatných odborů, viceprezidentem Evropské 
federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu a 
členem EHSV) ve čtvrtek zúčastnili diskuze k legislativním návrhům SZP na půdě 
EHSV. Hlavním tématem jednání byl připravovaný návrh stanoviska Evropského 
hospodářského a sociálního výboru k legislativním návrhům Evropské komise k 
Společné zemědělské politice po roce 2020. Na jednání byly prezentovány 
požadavky zemědělců České republiky a Slovenska. Stanovisko EHSV bude 
předmětem jednání odborné sekce  5. 10. 2018 a následně by mělo být zaraženo na 
jednání plenárního zasedání EHSV v říjnu 2018. 

 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 

  25. výročí založení AK ČR se bude slavit 26. září Pro zájemce je připraven bohatý 
dopolední program i odpolední program včetně programu kulturního. Na jednání 
vystoupí čestní hosté domácí i zahraniční a budou předávány ceny za přínos pro 
rozvoj zemědělství v České republice. Těšíme se na Vaši účast ve středu. 
  

  Konference. Na 26. září se kromě oslav 25 let AK ČR chystá ještě Konference na 
téma Udržitelné zemědělství, ta proběhne ještě před zahájení oslav 25. výročí 
Komory. Konference se zúčastní mj. europoslanec Pavel Poc a europoslankyně 
Michaela Šojdrová, za AK ČR vystoupí pan viceprezident Leoš Říha a pan 
viceprezident Josef Kubiš. Mluvit se bude mj. o vlivu zemědělství na životní prostředí 
a omezování přípravků na ochranu rostlin. Těšíme se na Vaše příspěvky a podněty 
do diskuze. 
 

 

 

Dne 21. 9. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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