
Organizační záležitosti úřadu AK ČR
porada ředitelů OAK, RAK a KAK

30. a 31. května 2018

Šiklův mlýn, Zvole 



Personální 

• Dubravská Jarmila, Ing., Mgr., Ph.D. 

od 1.5. asistentka prezidenta AK ČR, Praha, e-mail: dubravska@akcr.cz, mobil: +420 
724 969 362, SPPK Bratislava, členka Evropského hospodářského a sociálního 
výboru

• posílit úřad v Olomouci: důchod, zapracovat nového zaměstnance 

mailto:dubravska@akcr.cz


Personální – kdo a co dělá

Doležal Jan, Ing., tajemník: SZP/PRV/agrární politika: podklady, 
stanoviska, výstupy – média, účast na jednáních; připomínková řízení, 
komoditní rady, zahraniční vztahy,..

Suchan Václav, Ing.,CSc.,MBA, ředitel úřadu: finance (rozpočet, členské 
příspěvky, smlouvy s partnery), interní dokumenty, veřejné zakázky, 
ČTPZ, NSK, zahraniční pracovníci,..

Felčárek Jiří, Ing., media: PR, materiály pro prezidenta, PŘ, DR, V4, 
porady OAK/KAK/RAK, mediální aktivity vně AK (ŽF, Zemědělec,..), 
Agrobase, Modrý mák, Naskoč na mléčnou vlnu,..

Štejnarová Šárka, Mgr, poradenství a vzdělávání: projekty PRV, 9.F.e, 
NSK (3 sektorové rady), školská komise, kulaté stoly



Personální – kdo a co dělá

Chánová Soňa, Ing., informatika: správa webů APIC, AGROCR 
(Zpravodaj, Novinky,…), IT technika, správa kontaktů (Agrobase, …), 
inventarizace, pokladna, FADN, redakce dokumentů (výroční zpráva, 
apod.), ….

Záhorka Jan, Ing., poradce prezidenta: lesnictví, rybářství, myslivost, 
ekonomika, výstavy, SDO při ÚKZÚS,…

Klobouková Viera, Ing., ekonomika: rozpočet, členské příspěvky, 
účetnictví a personální/mzdová agenda, Agroregistr, administrativa akcí 
(sněm, porady,…..),…. 

Fialová Vladimíra, ekonomika: rozpočet, členské příspěvky, účetnictví a 
personální/mzdová agenda, Agroregistr, administrativa akcí (sněm, 
porady,…..),….



Personální – kdo a co dělá

Ivašková Valerie, sekretariát: administrativní podpora úřadu, PŘ, DR, 
apod., agenda BOZP a PO, servis jednání a porad , kancelářské potřeby, 
….



Členské příspěvky sněmovna všeobecná 

• U s n e s e n í XXV. sněmu AK ČR z 16. března 2017 schvaluje:

• 3.5 zvýšení členských příspěvků pro AK ČR od 1. 1. 2018 – Sněmovna všeobecná: zvýšení odvodů Okresních 
agrárních a regionálních komor, které by podle nových pravidel odvedly Agrární komoře ČR 8,- Kč za 1 ha 
zemědělské půdy a 4,- Kč za 1 ha lesní půdy a vodní plochy obhospodařované členstvem ke dni 15. května běžného 
roku.

• Příspěvkový řád AK ČR, článek 4. odst. 3:Okresní nebo regionální agrární komora a společenstvo odvede Agrární 
komoře České republiky podíl na odvodech v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, a to vždy nejpozději do 
desátého dne prvého měsíce v příslušném čtvrtletí. Splátka běžného roku okresní nebo regionální agrární komory 
za první a druhé čtvrtletí bude uhrazena jako záloha ve stejné výši, jako v uplynulém kalendářním roce. Konečná 
výše celkového odvodu za běžný rok bude následně zohledněna vyrovnáním, ve zbývajících splátkách běžného roku, 
a to podle skutečné, členstvem ke dni 15. května běžného roku obhospodařované, výměry. 

• 23.5.2018: zaplaceno 2,8 mil. Kč, mělo být cca 6 mil. Kč  (cca 13mil. Kč /rok)                      Urychlit platby ČP

• Konsorcium 5/2018 – 4/2019 bez finančního příspěvku členů

• Agrární ples 2019 (15.2. ? Palác Žofín Praha) bez finančního příspěvku členů



„Režim“ Ukrajina, Mongolsko, Filipíny urychlit vstup zahraničních pracovníků na náš pracovní trh

• Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

• Od 2016, 20 000/rok,zaměstnanecká karta, gestor MPO, všechna odvětví 
NH, garant AK ČR, místo obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty (ve 
smyslu §37a zákona č. 435/2005 Sb., = v centrální evidenci volných pracovních míst), 
kvalifikovaný = 4-8 tř. dle kvalifikace zaměstnání CZ-ISCO, pobyt nad 
12měs.,zaměstnavatel min. 10 zaměstnanců, žádosti GK ČR Lvov, 
www.mzv.cz/Lvov, resp.od 1.5.2018 společnost VFS Global Lvov

• dokumentace: žádost o zaměstnaneckou kartu/hromadná žádost/žádost o 
dalšího uchazeče, výpis OR/ŽR+ ARES, apod., FÚ, ČSSZ, čestná prohlášení, 
kopie pasu

• dokumentace uchazeče k jednání ve Lvově: pas, rejstřík trestů, smlouva o 
smlouvě budoucí, smlouva o ubytování, doklad o kvalifikaci, apod.

Pozn. Režimy nezaměňovat se schengenskými vízy, 90 dnů…..

http://www.mzv.cz/Lvov


„Režim“ Ukrajina, Mongolsko, Filipíny urychlit vstup zahraničních pracovníků na náš pracovní trh

• Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny

• Od 2018, 1 500/rok,zaměstnanecká karta, gestor MZe, jen zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, garant AK ČR, místo obsaditelné držitelem 
zaměstnanecké karty (ve smyslu §37a zákona č. 435/2005 Sb., = v centrální evidenci volných 
pracovních míst), 4-9 tř. dle kvalifikace zaměstnání CZ-ISCO, pobyt 6-
12měs.,zaměstnavatel min. 3 zaměstnance, žádosti ZÚ ČR Kyjev, dokumenty na  
https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cestu_
a_pobyt_ceska/povoleni_k_dlouhodobemu_pobytu/dlouhodoby_pobyt_zamestn
anecka_karta.html

• https://www.mzv.cz/kiev/uk/x2004_09_06/vizova_informace/x2016_01_28/x201
6_02_09_5.html

• dokumentace: žádost o zaměstnaneckou kartu/hromadná žádost/žádost o dalšího 
uchazeče, výpis OR/ŽR, apod., FÚ, ČSSZ, čestná prohlášení, kopie pasu

• dokumentace uchazeče k jednání v Kyjevě: pas, rejstřík trestů, smlouva o smlouvě 
budoucí, smlouva o ubytování, doklad o kvalifikaci, apod.

https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cestu_a_pobyt_ceska/povoleni_k_dlouhodobemu_pobytu/dlouhodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html
https://www.mzv.cz/kiev/uk/x2004_09_06/vizova_informace/x2016_01_28/x2016_02_09_5.html


„Režim“ Ukrajina, Mongolsko, Filipíny urychlit vstup zahraničních pracovníků na náš pracovní trh

Dne 11. 4. 2018  MPO spustilo příjem žádostí o zařazení do Režim 
ostatní státy, zatím = Mongolsko a Filipíny 

Režim ostatní státy má sloužit obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému 
a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro 
státní občany Mongolska/ Filipín, kteří budou na území ČR vykonávat 
kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle 
platného znění Klasifikace zaměstnání  CZ-ISCO zařazeny do hlavních 
tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.) 

Žádosti vyřizují ZÚ ČR Ulánbátar a Manila

Roční kvóta 1 000 osob z každé země



GDPR =  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

AK ČR, OAK, KAK (RAK) do data 25. 5. 2018 svojí činnost uvést do 
souladu s výše uvedeným nařízením. 

podnikatelům semináře pořádaných Zemědělským svazem ČR a to 21. 
3. 2018 Troubelice, 26. 3. 2018 Klatovy a 13. 4. 2018 Větrný Jeníkov

zdarma pro OAK, KAK/RAK a AK ČR nebo společenstva AK ČR školení 
Praze 10. 4. 2018 a 15. 4. 2018 v Olomouci 

k dispozici příručka MPO a zejména metodický návod ze školení AK ČR 
(autoři JUDr. Truxa a JUDr. Marchal)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů



Česká potravina/PENNY Market

Rámcová smlouva AK ČR x PENNY:

dlouhodobě politika prodeje a podpory českých potravin ve svých 
obchodech, čímž podporuje české producenty a českou produkci 
potravinářského sortimentu, největší důraz na kampaň „Co je české, to 
je dobré“ a na zastoupení českých potravin v prodejní síti ve spojení s 
užitím dobrovolného označení výrobků logem „Česká potravina“

70%                               80 %

Pravidla + logo: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/znacky-
kvality-potravin/ceska-potravina/



Rozhodčí soud

Rozhodčí soud

Rozhodčímu soudu byl zaslán společný dopis prezidentů HK ČR a AK ČR 
s návrhem změny statutu rozhodčího soudu tak, aby nemohla nastat 
situace, kdy představenstvo HK a AK nemůže jmenovat nové 
předsednictvo RS tak, aby byla zachována kontinuita činnosti RS.

AK ČR s cílem pomoci Rozhodčímu soudu z nepříznivé finanční situace 
zvažuje jednání k začlenění doložek o rozhodčím řízení do smluv s 
PGRLF.



Dotační programy účast AK v pracovních skupinách a hodnotitelských komisích

DT 13 „Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu“ (pracovní skupina)

Předložené žádosti byly posouzeny především z hlediska uznatelnosti nákladů. 
Předloženo je 7 projektů za krmivářství, 11 za rostlinnou výrobu a 26 za živočišnou 
výrobu. Dílčí neshody byly pouze u 5 žádostí. Projekty dohromady představují 
částku 1.5 mld. Kč a je na ně alokováno dotace ve výši 400 mil. Při průměrné míře 
realizace projektů na úrovni 70 – 80 % by se výše podpory jednotlivých projektů 
mohla pohybovat mezi 33 až 38 % z celkových nákladů projektů.

PRV 16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě (hodnotitelská komise)

PRV 16.1.1. Podpora operačních skupin a projektů EIP (hodnotitelská komise)

PRV 16.2.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů, technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (hodnotitelská komise)



Agrární diplomaté – moderní ekonomická diplomacie

MZe iniciovalo pozice agrárních diplomatů v 6 státech: 

 Teritorium: Jméno/Pozice: Kontaktní údaje: 

Rusko 
(Moskva) 

Nikola Hrušková, 
Economic Section 

tel: +7 459-276 07 01-223 
fax: +7 499-251 25 27 
e-mail: 
nikola_hruskova@mzv.cz, 
nikola.hruskova@mze.cz 
  
Embassy of the Czech Republic 
12/14, Y. Fuchika St., 
123 056 Moscow 
Russian Federation 
  
www.mzv.cz/moscow 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zemedelsti-
diplomate/)  
 



Agrární diplomaté – moderní ekonomická diplomacie

 

Čína 
(Peking) 

Vladimír Randáček, 
Third Secretary 
Agriculture and Trade 

tel: +86-10-8532 9507 
fax: +86-10-8532 9590 
e-mail: vrandacek@mzv.cz 
  
Embassy of the Czech Republic 
2 Ritan Lu 
Jianguomenwai 
Beijing 100600 
People´s Republic of China 
  
www.mzv.cz/beijing/ 

Saúdská Arábie 
(Rijád) 

Eduard Řeháček, 
Third Secretary 
Economic & Commercial 
Section 

tel: +966-11-4503 617-9 
fax: +966-11-4509 879 
e-mail: commerce_riyadh@mzv.cz, 
eduard_rehacek@mzv.cz 
  
Embassy of the Czech Republic 
Saad bin Gharir Str. 
Al Nuzha District 
P.O.Box 94305,  Riyadh 11693 
Kingdom of Saudi Arabia 
  
www.mzv.cz/riyadh 



Agrární diplomaté – moderní ekonomická diplomacie

 

Srbsko, Černá 
Hora, Bosna a 
Hercegovina, 
Makedonie 
(Bělehrad) 

Pavel Svoboda, 
Economic Section - 
Agriculture 

tel: +381-11-3336 225 
fax: +381-11-3236 448 
GSM: +381-63-388 931 
e-mail: pavel_svoboda1@mzv.cz 
  
Czech Embassy Belgrade 
Bulevar Kralja Aleksandra 22 
125108 Beograd 
Republic of Serbia 
  
www.mzv.cz/belgrade 

USA 
(Washington) 

Petr Ježek, 
Economic Section - 
Agriculture 

tel: +1 202 274-9126 
fax: +1 202 244-2147 
GSM: +1 202 507-3859 
email: petr_jezek@mzv.cz 
  
Embassy of the Czech Republic 
3900 Spring of Freedom St. NW 
Washington, DC 20008 - USA 
  
www.mzv.cz/washington 



Agrární diplomaté – moderní ekonomická diplomacie

 

Libanon 
(Bejrút) 

Petr Sochor 
  

tel: +961 5 929010-13 
GSM Libanon: +961 70 258310 
GSM ČR: +420 777 472 371 
fax: +0961 5 922120 
email: petr_sochor@mzv.cz, 
petr.sochor@mze.cz 
  
Embassy of the Czech Republic 
17, 419th Road (St. Bechara Church 
Street) 
21007, Baabda, Mount Lebanon 
Republic of Lebanon 
  
www.mzv.cz/beirut 



Co nás čeká („velké události“)

23.- 28. 8. 2018: Země Živitelka (Záhorka)

26. 9. 2018: 25. let AK (Záhorka)

15. 2. 2019: Agrární ples (Suchan)



Děkuji za pozornost!

Ing. Václav Suchan, CSc., MBA
ředitel úřadu Agrární komory ČR

Mobil: +420 602 433 375
Email: suchan@akcr.cz 


