
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  

Týden 40/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Ministerstvo zemědělství zavedlo plošný monitoring vepřového masa v souvislosti 

s výskytem Afrického moru prasat v Maďarsku, Rumunsku a Belgii. Původní záměr 
mimořádných opatření, které by se týkalo všech dodávek, byl po intervenci Evropské komise 
přehodnocen. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ceska-
republika-ode-dneska-zavadi-plosny.html 
 

 Ministr zemědělství Miroslav Toman vystoupil v rámci Žofínského fóra na téma 
podnákladových cen potravin http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-
zpravy/x2018_ministr-zemedelstvi-v-diskusi-o.html 
 

 SZIF spouští příjem žádostí 7. kola Programu rozvoje venkova https://bit.ly/2O0Bbpy 
 

2) Legislativa (připomínky prosím zasílejte na dolezal@akcr.cz) 
 

 V rámci MPŘ je možné do 18. října zasílat připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská 
výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti 
zemědělská výroba, (návrh ruší podmínku aktivního zemědělce ve vztahu k dalším 
legislativním aktům (nařízení vlády k přímým platbám, delegované akty Programu rozvoje 
venkova atp.) http://www.akcr.cz/txt/nv-o-zpusobu-urceni-hlavniho-predmetu-cinnosti-
zemedelska-vyroba-a-zpusobu-vedeni-evidence-seznamu-vyrobcu-s-hlavnim-predmetem-
cinnosti-zemedelska-vyroba 
 
 

 V rámci MPŘ je možné do 18. října zasílat připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění 
nařízení vlády č. 126/2018 Sb. http://www.akcr.cz/txt/nv-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-
48-2017-sb-o-stanoveni-pozadavku-podle-aktu-a-standardu-dobreho-zemedelskeho-a-
environmentalniho-stavu-ve-zneni-narizeni-vlady-c-126-2018-sb 

 
 V rámci MPŘ je možné do 18. října zasílat připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se 

mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování 
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve 
znění pozdějších předpisů (návrh upravuje některé podmínky „ozelenění“) 
http://www.akcr.cz/txt/nv-o-stanoveni-nekterych-podminek-poskytovani-primych-plateb-
zemedelcum-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-narizeni-vlady-navrh-upravuje-nektere-
podminky-ozeleneni 
 

 
 V rámci MPŘ je možné do 22. října zasílat připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění 

vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin 
do oběhu, ve znění pozdějších předpisů http://www.akcr.cz/txt/nv-o-podrobnostech-
uvadeni-osiva-a-sadby-pestovanych-rostlin-do-obehu 
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 V rámci MPŘ je možné do 23. října zasílat připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.  
http://www.akcr.cz/txt/nv-o-stanoveni-seznamu-katastralnich-uzemi-s-prirazenymi-
prumernymi-zakladnimi-cenami-zemedelskych-pozemku 
 

 
 

3) Dění v EU 

 

 Komisař pro zemědělství a venkov Phil Hogan tento týden apeloval na premiéry zemí 
Evropské unie, aby v příštím Víceletém finančním rámci přispěli větším dílem na bezpečnost 
a migraci tak, aby v žádném případě nedošlo k omezení obálky na Společnou zemědělskou 
politiku. Té by se mělo podle prvotního návrhu týkat pětiprocentní krácení. Hogan 
argumentuje mimo jiné posílením Frotexu (pohraniční stráže Schengenského prostoru) až o 
10 tisíc pracovníků, s čímž souhlasí státy jako je Rakousko, Švédsko, Nizozemí a Dánsko, 
přičemž právě tyto státy čerpají poměrně značnou částku z rozpočtu pro zemědělství. Čistí 
plátci by tak podle Hogana měli novým prioritám přidělit další prostředky nad rámec rozpočtu 
1,13 bilionů euro (1,114 % HNP) v cenách roku 2018, které současný návrh předpokládá. 
Výbor Evropského parlamentu přitom požaduje, aby se členské státy dohodly na minimálně 
1,324 bilionů euro, což by znamenalo 1,3 % HNP budoucí sedmadvacítky (po odchodu Velké 
Británie). 

  Francouzské národní shromáždění schválilo zákon, který přináší řadu novinek pro tamní 
zemědělce, zpracovatele a maloobchod. Záměrem je vylepšit pozici zemědělců v rámci 
potravinové vertikály. Při vyjednávání o cenách tak musí zpracovatelé a maloobchod 
vycházet z výrobních nákladů prvovýroby a maloobchod po té nemůže v rámci slevových 
akcí zboží pod výrobní náklady prodávat, přičemž by koncová cena měla odrážet minimálně 
desetiprocentní marži zpracovatele. Maloobchod také nemůže zboží zlevnit více než o 34 % 
z celkové konečné ceny. Vliv na ceny pro koncové spotřebitele Francouzi odhadují na úrovni 
1 až 2 %.  

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

 

 Rostlinolékařské dny 8. a 9. listopadu http://www.akcr.cz/txt/xxi-rostlinolekarske-dny-na-
tema-rostlinolekarska-pece-nezbytna-soucast-trvale-udrzitelneho-hospodareni-v-
krajine#obsah 

 
 Přehled podzimních výlovů vybraných rybníků http://www.akcr.cz/txt/prehled-podzimnich-

vylovu-vybranych-rybniku-u-clenu-rybarskeho-sdruzeni-cr 
 

 
5) AK ČR v médiích 

 

 Komentář k potenciálnímu omezení použití glyfosátu http://www.akcr.cz/txt/zemedelci-jsou-
pripraveni-jednat-o-pouziti-glyfosatu 

 
6) Z programu prezidenta AK ČR 

1/10. Jednání na MŽP k protierozní vyhlášce 

2.10. Schůzka s CCPA o záměrech Ministerstva zemědělství směřující k omezení glyfosátů  

3.10. Jednání s předsedou Komoditní rady pro biomasu Oldřichem Václavkem  

4.10. Den otevřených dveří Chotětov – setkání se zemědělci 
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7) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 K 20.9. Agrární komora České republiky zadministrovala celkem 136 žádostí o pracovní víza, 
které byly předloženy v rámci Režimu Ukrajina. Celkově všichni garanti zadministrovali 211 
žádostí. Nově jsou do projekty zařazeny také lesní dělníci, pro které se garantem stala 
Lesnicko-dřevařská komora České republiky.  
   

 Na četné žádosti umisťujeme prezentaci pana prezidenta Jandejska do sekce „pro členy“ ke 
stažení a případné distribuci http://www.akcr.cz/txt/prezentace-pana-prezidenta-k-distribuci 
 

 

 
 
8) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 

  Zaměstnanci Úřadu Agrární komory České republiky by tímto chtěli poděkovat všem 
zúčastněným za milou, přátelskou a důstojnou atmosféru, kterou svojí přítomností vytvořili 
na oslavách 25. výročí Agrární komory České republiky na Žofíně. 
 

 Na 13. listopadu je předběžně plánována porada OAK za účasti zástupců Úřadu AK ČR. 
Prosíme, poznamenejte si toto datum do kalendáře. O podrobnostech Vás budeme 
informovat.  

 

 

Dne 14. 9. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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