
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  

Země živitelka 2018 

 

Tento týden mimořádně vychází týdenní zpravodajství jako krátké ohlédnutí 
za výstavou Země živitelka, příští vydání týdenní zpravodajství se vrátí v pátek 
v obvyklém formátu. 

  
1) Zahájení výstavy Země živitelka 

 
 Výstavu Země živitelka tradičně zahajuje prezident Agrární komory. Stejně tomu bylo 

i letošní rok, Zdeňka Jandejska na podiu letos doprovodil mimo jiné ještě ministr 
zemědělství Miroslav Toman, prezident republiky Miloš Zeman nebo bývalý 
prezident Václav Klaus. Miloš Zeman informoval o svém záměru na 100. výročí 
vzniku samostatné Československé republiky udělit in memoriam Řád bílého lva 
bývalému předsedovi vlády a Agrární strany Antonínu Švehlovi. Ministr zemědělství 
Miroslav Toman zase přislíbil pomoc zemědělcům postižených suchem, která by 
měla být tentokráte rychlejší a založená na objektivních výpočtech. 
 

2) Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory 23. srpna 2018 
 

 Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory se zúčastnila řada 
významných hostů v čele s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Ten ve 
svém vystoupení opět zopakoval ochotu ministerstva pomoci zemědělcům, které 
postihlo letošní sucho, a představil některé priority, které chce v čele rezortu hájit. 
Patří mezi ně především snížení administrativní zátěže zemědělců, posílení 
postavení zemědělců v potravinovém řetězci, propagace tuzemských potravin a 
koncepční řešení sucha.  
 

 Náměstek ministra Pavel Sekáč informoval o všech krocích, které momentálně 
ministerstvo v souvislosti se suchem letošního roku provádí. V současné době rezort 
dokončuje analýzu legislativy tak, aby mohla odejít žádost Evropské komisi a 
v návaznosti na to mohly být upraveny ve zkráceném řízení termíny či podmínky pro 
plnění ozelenění či některých AEKO závazků. Tam, kde bylo možné vyhovět 
s dřívějším sklizením či spasením, případně přikrmováním, ministerstvo vyhovělo. 
V případě meziplodin a případného alternativního využití ploch v ekologickém zájmu 
(EFAs) je nutné počkat na stanovisko Evropské komise. To by podle posledních 
informací mělo přijít na začátku září a v účinnost vstoupit do půlky září (15. září). 
 

 Dále se na představenstvu diskutovala aktuální situace v jednotlivých komoditách. 
Ve velmi špatné situaci se nachází odvětví cukru, situace na trhu s mlékem se 
zlepšuje, o to horší je nicméně situace chovatelů masného skotu, stejně jako 
chovatelů prasat. Pěstitelé ovoce sice letos zaznamenali vyšší sklizeň, nicméně podíl 
ovoce, které se dostane ke spotřebiteli je letos výrazně nižší. Diskutovalo se také o 
národních dotací a rozpočtu ministerstva zemědělství, novele zákona o spotřební 
dani (zelená nafta) a protierozní vyhlášce. 

 
 



 
 

3) Konference k budoucnosti tuzemského zemědělství a Společné zemědělské 
politice po roce 2020 
 

 V rámci výstavy Země živitelka se uskutečnila Konference k budoucnosti 
tuzemského zemědělství a SZP po roce 2020. S prioritami Konsorcia nevládních 
organizací, zemědělských a potravinářských podniků v České republice a na 
Slovensku vystoupil prezident Agrární komory České republiky Zdeněk 
Jandejsek. Ve svém vystoupení upozornil na chystané krácení rozpočtu pro 
přímé platby a Program rozvoje venkova v případě, že nedojde k navýšení 
rozpočtu Evropské unie a upřesnil podmínky zastropování, které Evropská 
komise navrhla v legislativním návrhu z června tohoto roku. Mezi další priority 
Konsorcia patří srovnání podmínek na jednotném trhu (problematika národních 
dotací), zvýšení podílu přímých plateb směřujících do citlivých komodit a 
regulace nekalých praktik obchodních řetězců.  
 

 Na konferenci vystoupil také ministr zemědělství České republiky Miroslav 
Toman, který potvrdil soulad priorit mezi ministerstvem a Konsorciem, přičemž 
mezi hlavní priority zařadil ještě zjednodušení a snížení administrativy.  
 

 O závěrečné vystoupení se postaral zástupce Konsorcia Martin Hlaváček, který 
přítomným přiblížil dosavadní strategii vyjednávání v Bruselu a nastínil další 
průběh reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020. 

 
 
 

 

Dne 28. 8. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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