
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 14/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
 

 Učit se, učit se, učit se. Po republice probíhají semináře SZIF k jednotné žádosti pro rok 2019, 

termíny, místa konání a další podrobnosti můžete najít na této adrese 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/d/SZIF_porada_seminare_k_Jednotne_zadosti_2019_a_inform

uje_o_zasadnich_zmenach.pdf 

 

 Všechno souvisí se vším. S jednotnou žádostí souvisí také nárokové podpory PRV. V pondělí 

8. dubna je možné navštívit poslední seminář k novinkám týkajících se nárokových podpor PRV 

(AEKO, ANC, EZ, DŽPZ). 

http://www.akcr.cz/txt/seminar-k-environmentalnim-opatrenim-prv-pred-podanim-jednotne-

zadosti-v-roce-2019-praha, prezentaci z proběhlých seminářů můžete nalézt zde: 

http://eagri.cz/public/web/file/620467/Seminare___novely_jaro_2019.pdf 

 
 DZES, nebo běs? Příručku k dotační podmíněnosti je možné najít zde, upozorňujeme 

především na novinky související s protierozním DZES 5 a DZES 7d) (maximální výměra jedné 

plodiny na DPB) :  http://www.akcr.cz/data_ak/19/d/CC2019.pdf 

 
 Je horší kůrovec, nebo kontrola? SZIF zveřejnil opětovně informaci k posuzování skládek 

dřeva ve vztahu k porušení/nedodržení dotačních podmínek. 

http://www.akcr.cz/txt/z-duvodu-mnozicich-se-dotazu-publikujeme-opetovne-informace-o-

posuzovani-skladek-dreva-254 

 

2) Dění v EU 
 

 Hlasování výboru pro zemědělství a venkov EP. V úterý hlasoval Výbor pro zemědělství a 

venkov Evropského parlamentu o návrhu Evropské komise k reformě Společné zemědělské 

politiky po roce 2020.  K předloženému legislativnímu návrhu bylo v rámci Evropského 

parlamentu předloženo 5.253 pozměňovacích návrhů ze strany členů COMAGRI, a dalších 670 

pozměňovacích návrhů ze strany dotčených Výborů EP. Zpravodajka pro zprávu EP k 

Strategickým plánům SZP Esther Herranz García (Španělsko, frakce EPP) z předložených 

pozměňovacích návrhů zpracovala celkem 130 návrhů kompromisních, o kterých bylo během 

jednání hlasováno. 
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 O rozhodnutí ústředního výboru se nediskutuje. V pořadí prvním návrhem, o kterém 

europoslanci hlasovali, byl pozměňovací návrh německého europoslance Alberta Desse 

(EPP), který předložil úplné odmítnutí návrhu Evropské Komise. Jeho návrh byl odmítnut 

poměrem hlasů 10 pro, 29 proti, 4 se zdrželi. Odmítnuta byla také většina návrhů, které 

předložil Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Řada 

kompromisních návrhů zpravodajky García ale byla v průběhu vyjednávání upravena tak, aby 

požadavky Výboru EP pro životní prostředí na „zelenější“ SZP reflektovala. 

 

Pozice COM-AGRI z hlediska priorit AK ČR.  

 Členské státy musejí implementovat definici aktivního (podle návrhu Komise skutečného) 

zemědělce. Podle návrhu COMAGRI nesmí být podpora udělována těm, jejichž zemědělská 

aktivita představuje pouze nevýznamnou část jejich celkové ekonomické aktivity. Nyní ještě 

nicméně není jasné, jak konkrétně bude ČR aktivního zemědělce definovat, či zda se povinnost 

aktivního zemědělce definovat dostane do finální legislativy. 

 V otázce zastropování se výbor COMAGRI přiklonil k povinnému zastropování přímých plateb 

na úrovni 100.000 EUR, nicméně žadatelé si mohou ze stropované částky odečíst maximálně 

50 % reálných (nikoli již průměrných) nákladů na zaměstnance. Pokud se však členský stát 

rozhodne alokovat minimálně 10 % na redistributivní platby, může se rozhodnout 

povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 € neimplementovat. 

 VCS platby (platby na citlivé komodity) musejí mít podle pozice COMAGRI formu roční platby 

založené na pevně daných oblastech a výnosech nebo na pevně daném počtu zvířat (výbor 

ENVI navrhoval maximální zatížení 0,7 VDJ), a musejí respektovat finanční stropy stanovené 

členskými státy, které budou schvalovány Komisí. 

 Parlament se věnoval také otázce externí konvergence, což je srovnání úrovně přímých plateb 

napříč členskými státy EU. Té by podle COMAGRI mělo být dosaženo do roku 2027, platby by 

se měly srovnat směrem k průměru výše základní podpory příjmů pro udržitelnost platné v roce 

2026. 

 Podle COMAGRI členské státy musí povinně alokovat minimálně 60 % obálky prvního pilíře 

na základní podporu příjmu pro udržitelnost (BISS, dřívější SAPS), minimálně 5 % na 

redistributivní platby, minimálně 20 % pro eko-schémata a minimálně 2 % na podporu 

pro mladé zemědělce. 

 V II. pilíři (PRV) pak COMAGRI vyžaduje vyhradit minimálně 30 % obálky druhého pilíře na 

Agro-envi-klimatická opatření (AEKO), přičemž přesuny mezi pilíři budou povoleny oběma 

směry, z I. Pilíře (Přímé platby) do II. Pilíře (obálka PRV), do výše 15 %, opačným směrem pak 

jen do 5 %.   



 

 O jednotlivých kompromisních návrzích bylo hlasováno zvlášť, následně bylo hlasováno o 

schválení pozice COMAGRI jako takové. Výslednou pozici COMAGRI podpořili europoslanci 

poměrem hlasů 27 pro, 17 proti, 1 se zdržel. 

 
 

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

 

 Sazby podpor PGRLF za první čtvrtletí. 

 http://www.akcr.cz/txt/sazby-podpor-pro-1-ctvrtleti-2019 

 

 Zprávy z MZe za březen 2019 (mj. přehledná informace ke kauze polského hovězího). 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/Zpravy_z_MZe_03_2019.pdf 

 

 Nově registrované odrůdy pro SDO 2019 (oves setý, řepka ozimá, kmín kořenný, mák setý 

ozimý, cukrová řepa).  http://www.akcr.cz/txt/nove-registrovane-odrudy-2019 

 

 

4) AK ČR v médiích 

 
 Viceprezident AK ČR Martin Pýcha se ve středu 3. dubna zúčastnil diskuze na ČT 24 v pořadu 

Události, komentáře-  na téma vysoké ceny potravin 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-

ct24/219411058130403/obsah/686023-nedostatek-tuzemskych-brambor-martin-pycha 

 

 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
1. 4. seminář k SZP, více zde:  
http://www.akcr.cz/txt/prezident-ak-cr-obhajoval-zaujmy-polnohospodarov-na-pode-snemovni 

kulatý stůl – dvojí kvalita potravin 
 

2. 4.  VH OAK Pardubice 
       VH OAK Havlíčkův Brod 
 
3. 4. VH OAK Tábor 
 
4. 4.     setkání se zástupci SPKK 
         100let výročí Zemědělec 
 
5. 4      jednání představenstva Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků 
 
Více informací k programu pana prezidenta poskytne dubravska@akcr.cz .  
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6) Činnost zaměstnanců Úřadu 
 
 Vyšel další komentář tajemníka k aktuálnímu dění. Více si můžete přečíst zde   

http://www.akcr.cz/txt/neni-kibic-jako-kibic  
 

 V pondělí 1. dubna 2019 se konala diskuze u kulatého stolu, kterou pořádala Univerzita Karlova 

na téma „Zemědělství a kvalita potravin“. Diskuse byla součástí nového univerzitního projektu 

„Česko! A jak dál?“ Za Agrární komoru České republiky se diskuze zúčastnila Mgr. Ing. Jarmila 

Dubravská, PhD., výkonná ředitelka pro Společnou zemědělskou politiku.  

 

 V úterý 2. dubna 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila 

diskuze zaměřená na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních 

praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. Agrární komoru České republiky na diskuzi 

zastupovala Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. 

 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 
 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR ve 

spolupráci s Agrární komorou ČR pořádá mezinárodní konferenci na téma „Ochrana vody 

v přírodě“. Konference se uskuteční ve středu 17. dubna 2019 v Kaiserštejnském paláci.  Cílem 

konference je informovat zemědělce a další odbornou veřejnost o situaci vodních toků v české 

krajině a možné řešení. 

 

 

 

Dne 05. 4. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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