
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 9/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
❖ Zastaví Komise kontroly polského masa? Evropská komise považuje kontroly závadného polského 

masa za nepřiměřené. Dopis v tomto znění dostal od Komisaře Evropské unie pro zdraví a bezpečnost 
potravin Vytenise Andruikaitise český ministr zemědělství Miroslav Toman. Komise v dopise požaduje 
ukončit kontrol, které se jí zdají vzhledem k rozsahu „incidentu“ nepřiměřené, do konce tohoto 
týdne. Evropské unii se navíc nelíbí ani vyhláška o dovozu potravin živočišného původu, která po 
dovozcích vyžaduje hlásit zásilky 24 hodin předem.  

 
❖ Ministerstvo se odmítá podřídit.  Ministerstvo zemědělství ČR má v úmyslu na výzvu Komise 

nereagovat a počkat na výsledek hlasování členských států v příštím týdne, které rozhodne o tom, 
zda se musí Česká republika doporučením Komise řídit. Ministerstvo zemědělství stejně jako Státní 
veterinární správa trvají na původní dohodě s polskou stranou, podle které by mělo Polsko do konce 
března přijmout nezbytné kroky, aby zamezila opakováním incidentů s problematickými potravinami. 
Do té doby budou kontroly na české straně pokračovat.  

 
 

❖ Polské maso jako systémová chyba. Tento týden proběhla tisková konference Ministerstva 
zemědělství, Státní veterinární správy a kandidátů ČSSD do Evropského parlamentu, která se mimo 
jiné věnovala i problematice závadného polského masa. Na tiskové konferenci vystoupil ministr 
zemědělství Miroslav Toman, ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád, europoslanec Pavel Poc a 
europoslankyně Olga Sehnalová. Zúčastnění se shodli na tom, že kontrolní systém v České republice 
funguje dobře, nicméně je třeba trvat na dodržování vyhlášky o dovozu potravin živočišného původu, 
podle které je nutné hlásit dovoz masa 24 hodin předem. Ministr, stejně jako ostatní účastníci tiskové 
konference upozornili, že Česká republika nemá zájem dehonestovat polské zemědělství a 
potravinářství, nicméně chce upozornit na problém s nedůvěryhodností a pasivitou některých 
polských kontrolních orgánů.  
  
 

❖ Vyschly kvůli suchu zdroje? Zatímco rozhodnutí a peníze za první kolo kompenzací za sucho 2018 by 
po ujištění ministerstva měly být na cestě, případné krácení v druhém kole ještě není vyřešeno. Na 
stole je stále varianta krácení u jařin (celkově 400 milionů požadavků), případně krácení plošném pro 
všechny žadatele.  
 
 

2) Dění v EU 

 

❖ Dojde k odkladu Brexitu? Velká Británie řeší dilema. Na jedné straně nesouhlasí s obsahem 
dohody, kterou vyjednala s Evropskou unií (problémem jsou třeba chybějící záruky ohledně 
hranicí Severního Irska jako součásti Velké Británie se zbytkem Irska jako členské země EU), na 
straně druhé zbývá do odchodu Spojeného království z EU již jen necelý měsíc. Ve hře je tak 
posunutí Brexitu, které ovšem koliduje s termínem voleb do Evropského parlamentu, kterého se 
Británie již nemá účastnit, případně druhé referendum, které by ovšem řešilo souhlas obyvatel 
s dohodou, nikoli s odchodem Velké Británie jako takovým.  



 

❖ Británie si bude chránit vlastní trh. Velká Británie mezitím dává najevo, že pokud dojde k Brexitu 
bez dohody, hodlá si vlastní trh se zemědělskými a potravinářskými výrobky chránit. Obavy mají 
především producenti v Irsku, odkud na britský trh směřuje značná část produkce hovězího a 
mléčných výrobků. Ohroženi by byli ale také Holanďané a Belgičany. Pro Českou republiku 
představuje Brexit ohrožení především v potenciálním přetlaku na evropském trhu, než v 
omezení přímých dovozů z ČR do Velké Británie. 
 
 
 

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

 

❖  Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa http://www.akcr.cz/txt/zpravy-o-trhu-hoveziho-a-
veproveho-masa-2019#obsah 
 

❖ SZIF vydává rozhodnutí na ošetřování travních porostů http://www.akcr.cz/txt/szif-vydava-
rozhodnuti-na-osetrovani-travnich-porostu-163#obsah 

 
❖ Prognóza výskytu mšic v roce 2019 http://www.akcr.cz/txt/prognoza-vyskytu-msic-v-roce-

2019#obsah  
 

 

4) AK ČR v médiích 

❖  Vyjádření k vystoupení prezidenta AK ČR v pořadu Nedej se! http://www.akcr.cz/txt/vyjadreni-k-

vystoupeni-prezidenta-ak-cr-v-poradu-nedej-se-24-2-2019-ct2 

 

 

5) Z programu prezidenta AK ČR 
 

❖ Prezident Agrární komory České republiky v sobotu 23. února 2019 jednal na mezinárodním veletrhu 
v Paříži SIA s prezidentem organizace SAFER (organizace zaměřená na prodej zemědělské půdy a 
osídlení venkovských oblastí) panem Emmanuelem Hyestem a ředitelkou pro zahraniční vztahy a 
vztahy s veřejností paní Sabine Agofroy. Hlavním tématem setkání byl systém prodeje zemědělské 
půdy, který je ve Franci řízen na základě speciálního zákona. V tentýž den se prezident AK ČR potkal 
i s prezidentem organizace FRSEA (Regionální unie zemědělců) Arnoldem Puech d´Alissac, se kterým 
diskutoval reformu Společné zemědělské politiky po roce 2020.  

 
Více info Ing. Mgr. Jarmila Dúbravská, PhD. dubravska@akcr.cz  
 

 
6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

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

http://www.akcr.cz/txt/statistika-na-draka#obsah - nutné rozkliknout odkaz na konci článku, aby se 
Vám zobrazil celý článek včetně grafů a dalšího komentáře.  
 

❖ Na Evropském hospodářském a sociálním výboru v úterý 26. února jednala specializovaná sekce pro 
vnější vztahy (REX). Na programu jednání byla dvě stanoviska REX/506 – informační zpráva 
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Vzdělávání a odborná příprava v evropsko-středomořském regionu a REX/505 – stanovisko 
Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU. Ve středu 27. února jednala na EHSV 
specializovaná Sekce pro zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT), která podle programu 
hlasovala o návrhu stanoviska NAT/754 – Vytváření uceleného rámce EU pro endokrinní disruptory. 
Podle programu členové diskutovali o činnosti EHSV týkající se hodnocení SZP – dokument o 
generační obměně. Odpoledne na sekci NAT proběhlo veřejné slyšení ke stanovisku NAT/760 – 
diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030. Obou jednání se zúčastnila členka 
EHSV Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., nominovaná SPPK. 

 
❖ Úřad prostudoval materiály k SZP 2021+ a připravil k nim komentáře, které odeslal na MZe – dopis 

můžete najít zde: http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/dopisy/SZP21_190228.pdf  
 
❖ Proběhl seminář k šetření FADN dne 28.2.2019 na ÚZEI, tazatelům byl odeslán zápis s přílohami. Je 

možné, že bude následovat výzva k doplnění souborů podniků. Více informací chanova@akcr.cz  
 

❖ Upozorňujeme, že po 31. 3. 2019 dojde k vypnutí portálu www.apic-ak.cz a všechny informace 
naleznete pouze na www.akcr.cz. Pokud někomu nefungují přístupy do interních, nebo mate 
problémy s nalezením dokumentů, případně další dotazy pište prosím na chanova@akcr.cz.  

 
 
7) 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 1. 3. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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