Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky
Týden 5/2019
1)

Dění na MZe

 Je cosi shnilého ve státě Polském. Ministr zemědělství České republiky Miroslav
Toman požádal svého polského protějška Jana Krzysztofa Ardanowského o oficiální
vyjádření ke skandálu na polských jatkách, kde docházelo k porážkám nemocných zvířat
bez účasti veterinárního dozoru. Již nyní je jasné, že maso se dostalo do obchodních sítí
v sousedním Slovensku. Zda se prodávalo také v České republice není jasné.
V mezičase si Toman pozval k vysvětlení polskou velvyslankyni v ČR Barbaru Ćwioro.
Ministr se nechal slyšet, že ČR je v případě prokázání rozšíření kontaminovaného masa
do ČR připravena přijmout nezbytná opatření. Více zde:
http://www.akcr.cz/txt/ministr-toman-polskeho-ministra-jsem-pozadal-o-oficialniinformace-k-podvodum-na-jatkach-jsme-pripraveni-spustit-nutna-opatreni#obsah

 Přechodné období pro SZP? Ministr zemědělství Miroslav Toman se tento týden
zúčastnil jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, kde vystoupil s požadavkem o
zahájení vážné diskuze o přechodném období na roky 2021-2022, aby bylo možné
dokončit, a hlavně implementovat reformu tak, aby došlo ke skutečnému zjednodušení
pro zemědělce a zároveň byla státní správa ve všech členských zemích schopna novou
SZP zadministrovat. Více zde: http://www.akcr.cz/txt/ministr-toman-v-bruselu-vyzvalministry-zemedelstvi-eu-k-zahajeni-diskuze-o-prechodnem-obdobi-pro-spolecnouzemedelskou-politiku-po-roce-2020#obsah
 Ale hlásit se to musí. ZMĚNA V POVINNOSTI REGISTRACE CHOVATELŮ PRASAT
OD 25. 1. 2019. Dne 10. ledna 2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela plemenářského
zákona (zákon č. 3/2019, kterým se mění zákon č. 154/2000Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský
zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen novela). Novela nabývá účinnosti od 25.
1. 2019. Do novely se také muselo promítnout rozhodnutí Komise (EU) 2018/1669 ze dne
6. listopadu 2018, kterým se ruší rozhodnutí 2006/80/ES, kterým se pro některé členské
státy stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a

evidování zvířat; které i v ČR zrušilo možnost výjimky pro chovatele jednoho prasete pro
domácí porážku. Tato změna povede též k úpravě příslušné vyhlášky, kdy evidenční
povinnosti budou pro chovatele prasat na domácí porážku zjednodušeny. Od 25. 1. 2019
má povinnost registrovat se u ČMSCH, a.s. jako chovatel prasat každý, kdo chová
1 a více kusů prasat.
 Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních
dotací v roce 2019. 21. 1. 2019 - Zemědělci a potravináři už mohou vyhledat na
stránkách Ministerstva zemědělství (MZe) podrobné znění Zásad, které stanoví
podmínky pro poskytování národních zemědělských dotací v letošním roce. V Zásadách
najdou

pravidla

jednotlivých

programů,

podmínky

a

termíny

příjmu

žádostí.

http://www.akcr.cz/txt/ministerstvo-zemedelstvi-schvalilo-a-zverejnilo-zasady-proposkytovani-narodnich-dotaci-v-roce-2019
 Seznam uznatelných nákladů pro dotační programy 1.R. a 1.I.
25. 01. 2019 v Praze dne 23. ledna 2019 - Seznam uznatelných nákladů pro dotační
programy 1. R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ a 1. I. „Podpora vybudování
kapkové závlahy“ a motivační formulář (předběžná žádost).

2) Dění v EU
 Jdu na sever, a už jdu na jih. Aneb i takto by se dalo s ohledem na zeměpisnou polohu
ostrovního království vůči zbytku kontinentální Evropy a při vzpomínce na Cimrmanovo
Dobytí severního pólu zhodnotit současného dění kolem Brexitu. Angličtině a dalším
jazykům přibylo nové sloveso „brexitovat“, tedy být pořád na odchodu, ale vlastně nikdy
neodejít. Britský parlament dal totiž tento týden najevo, že „tvrdý Brexit“, tedy Brexit bez
dohody si nepřeje a je připraven dohodu o podmínkách odchodu Velké Británie
z Evropské unie ještě jednou otevřít k vyjednávání. Předseda Evropské rady (neplést
s Radou EU) Donald Tusk nicméně vzkázal, že dohoda, kterou EU předložila Velké
Británii v listopadu, platí a není možné ji nijak měnit. Stále více se tak otevírá cesta
druhého referenda a případného setrvání Velké Británie v EU. Rozhodnutí by mělo
padnout do konce roku 2019 tak, aby bylo možné vyjednat nový Víceletý finanční rámec
na roky 2021-2027 včetně, tedy příští sedmiletý rozpočet EU, ze kterého jsou financovány
unijní politiky včetně té zemědělské.

 Glyfosát ve Francii i po roce 2022? Ve světle diskuze o budoucnosti glyfosátu v České
republice a aktuálnímu zákazu jeho aplikace na plodinách určených pro potravinářské
užití, o kterém k 1. lednu 2019 rozhodl ministr zemědělství Miroslav Toman, se ukazuje
jako zajímavá aktuální informace z Francie, která do značné míry určuje evropské agrární
trendy. Prezident Emmanuel Macron se totiž minulý týden nechal slyšet, že v příštích
třech letech není reálné, aby francouzští zemědělci upustili od používání přípravků na
ochranu rostlin a to právě na bázi glyfosátu. V rámci debaty s veřejností, která proběhla
v městečku Bourg-de-Peage ve francouzských Alpách nedaleko Grenoblu, Macron
připustil, že unáhlený zákaz by mohl některé sektory zemědělství výrazně poškodit a
vystavit riziku ekonomického úpadku. Macron si podle svých slov uvědomuje, že „Existují
tací, kteří žádají okamžitý zákaz všech přípravků na ochranu rostlin ze dne na den,
nicméně je si třeba uvědomit, že by něco takového odsoudilo naše zemědělství k zániku.
Myslím, že ani za tři roky nebudeme schopni prosadit stoprocentní zákaz“. V roce 2017
přitom Macron v reakci na prodloužení licence pro glyfosát Evropskou unií na dalších pět
let, slíbil prostřednictvím tweetu zákaz glyfosátu ve Francii do tří let.

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


Zemědělství ČR 4. čtvrtletí 2018.
http://www.akcr.cz/txt/zemedelstvi-4-ctvrtleti-a-rok-2018#obsah



Osevní plochy ozimů ke sklizni 2019.
http://www.apic-ak.cz/novinky/osevni-plochy-ozimych-plodin-pro-sklizen-v-roce2019.php

4) AK ČR v médiích
 Leoš Říha, viceprezident AK ČR a předseda Komoditní rady pro mléko a hovězí maso
pro časopis náš chov.
http://www.akcr.cz/txt/leos-riha-chov-skotu-je-zakladni-odvetvi-zemedelstvi
 Komentář mluvčího AK ČR Jiřího Felčárka k statistice porážek za poslední čtvrtletí roku
2018.
http://www.akcr.cz/txt/komora-za-zvysenou-porazkou-skotu-stoji-i-cena-krmiv

 Komentář prezidenta AK ČR k novým pravidlům užitím přípravků na ochranu rostlin na
bázi glyfosátu.
http://www.akcr.cz/txt/pravidla-pro-uzivani-glyfosatu-jsou-pripravena-pred-sklizni-honebude-mozne-pouzit-na-repku-ani-obiloviny-595

5) Z programu prezidenta AK ČR
28/1

Zelinářské dny

29/1

Trhový Štěpánov - seminář

30/1

Chmelařský kongres

31/1

Česká národní banka - Budoucnost českého venkova

V případě dotazů nebo žádostí o prezentace pana prezidenta se prosím obracejte na
dubravska@akcr.cz.

6)

Činnost zaměstnanců Úřadu

 Vyšel další komentář tajemníka k aktuálnímu dění. Více si můžete přečíst zde
http://www.akcr.cz/txt/vylit-premiera-i-se-zemedelstvim#obsah
7) Organizační záležitosti Úřadu

 Připomínáme konání již XVIII. Agrárního plesu v pátek 15. února, který se jako obvykle
uskuteční na pražském Žofíně. Více podrobností zde:
http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/Agrarni_ples_2019.pdf

 Aktuální seznam volných vstupenek naleznete zde:
http://www.akcr.cz/txt/aktualni-pocet-volne-prodejnych-vstupenek-na-ples-ak-cr-2019

Dne 1. 2. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal.
(dolezal@akcr.cz)

