Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky
Týden 17/2019
1)

Dění na MZe

 První kolo za námi. Peníze pod střechou, seno ne. Ministerstvo zemědělství tento týden
dokončilo výplatu prvního kola žádostí o kompenzaci škod způsobených suchem v roce 2018.
První kolo se soustředilo na krmnou píci (TTP, kukuřice, vojtěška a jetel) a bylo v něm přijato více
než 9 600 žádostí, přičemž vyplaceno bylo více než 947 milionů korun.
 Peníze za druhé kolo na cestě. V druhé vlně kompenzací za tržní plodiny podali zemědělci více
než 3 600 žádostí. Schváleno je už přes 300 žádostí a v současnosti MZe začíná vyplácet první
peníze, které tento týden dostanou zemědělci na své účty. Druhého kola se, jak bylo uvedeno ve
starším týdenním zpravodajství, týká 20 % krácení u všech žádostí.

2) Dění v EU
 Komisař má ambice. Komisař pro zemědělství a venkov Evropské unie Phil Hogan ve čtvrtek
25. dubna ve svém vystoupení před novináři při zahájení konference o budoucnosti sektoru
lesnictví v EU „Naše lesy, naše budoucnost“ potvrdil svůj osobní závazek dokončit vyjednávání
legislativního balíčku k reformě SZP po roce 2020 do konce roku 2019. Tomu nicméně
momentálně stojí v cestě několik překážek. Tou první je poměrně pomalý postup práce
rumunského předsednictví, které původně chtělo do konce června (do konce svého
předsednictví) dosáhnout částečné obecné dohody (místo toho Rumuni schválí jenom obecnou
zprávu o vývoji vyjednávání), blížící se volby do Evropského parlamentu a následná volba nové
Komise, ve které Hogan pravděpodobně nebude, a za třetí neexistující dohoda ohledně
Víceletého finančního rámce (o té se začne vážně jednat až na konci roku).
 Bez peněz do SZP nelez. Nová Společná zemědělská politika bude pravděpodobně od
zemědělců vyžadovat daleko větší příspěvek k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.
Vzhledem k dlouhodobé stagnaci výkupních cen zemědělských komodit a narůstajícím
nákladům na druhé straně, je jasné, že k tomu zemědělci ve všech členských státech EU budou
potřebovat více peněz. V současné době se přitom navrhuje krácení zhruba o 5 % v běžných
cenách (bez započtení inflace) s tím, že přímé platby mají být kráceny o 4 % a PRV až o 20 %.
To ovšem bude platit jen za předpokladu, že členské státy navýší příspěvek do rozpočtu EU
zhruba o 10 %. To ovšem ještě není vůbec jisté, stejně jako není jisté, zda Velká Británie v EU
zůstane, nebo skutečně odejde.

 Muž, který sázel stromy. Komisař pro zemědělství a venkov Phil Hogan na téže konferenci také
oznámil, že by v rámci nové SZP, pravděpodobně v rámci AEKO opatření, chtěl najít prostředky,
kterými by motivoval zemědělce k vysazování stromů na méně úrodné půdě nebo v místech,
kterými by se daly rozdělit větší bloky. Podle Hogana by vysazování stromů v polích mělo
pozitivní vliv na mikroklima, místní biodiverzitu a pomohlo by také proti záplavám a půdní erozi.
 Směrnice k nekalým obchodním praktikám ve Věstníku. Ve čtvrtek v oficiálním věstníku
Evropské unie vyšla Směrnice k nekalým obchodním praktikám, která přímo zakazuje některé
nekalé obchodní praktiky v maloobchodě jako jsou pozdní platby za dodávky nebo pozdní storno
objednávky. Směrnice vstoupí v platnost 30. dubna. Tímto datem začne České republice běžet
lhůta pro přizpůsobení národní legislativy (zákon o významné tržní síle) této směrnici.

3) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo)
 Informace z monitoringu tržní produkce mléka za rok 2019.
http://www.akcr.cz/txt/informace-z-monitoringu-trzni-produkce-mleka-rok-2019
 Informace ze světových komoditních burz.
http://www.akcr.cz/txt/agroserver-informace-ze-svetovych-komoditnich-burz-2019
 Historické srovnání rostlinné a živočišné produkce.
http://www.akcr.cz/txt/historicke-srovnani-rostlinne-a-zivocisne-produkce

4) AK ČR v médiích
 Tento týden médii rezonovalo téma „sucho“. Na otázky novinářů odpovídal po konzultaci
s členskou základnou tajemník například zde:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sucho-dest-carodejniceslovensko.A190424_112939_domaci_onkr

nebo zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tretina-ceska-uz-je-bez-vody-nova-predpovedale-dava-nadeji-70921
a prezident AK ČR zde:
https://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-24-4-4.html
nebo zde: http://www.akcr.cz/txt/90-ct24-rekordne-suche-jaro

Ochrana přírody v krajině - videozáznam z mezinárodní konference.
Vystoupení prezidenta AK ČR Ing. Zdeňka Jandejska, CSc. a výkonné ředitelky pro SZP Mgr.
Ing. Jarmily Dubravské, Ph.D. na konferenci "Ochrana vody v přírodě", která se konala dne
18.4.2019.
http://www.akcr.cz/txt/videozaznamy-z-konference-ochrana-vody-v-prirode

Vyšlo nové číslo Měsíčníku Agrobase, elektronickou verzi si můžete přečíst zde:
http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/AGRObase1904.pdf , ta papírová by měla v nejbližších dnech
dorazit do Vašich poštovních schránek.

5) Z programu prezidenta AK ČR
23/4
24/4
25/4
26/4

seminář Českomoravská drůbežářská unie
Komoditní rada drůbež a vejce
VH Olomouc
VH Šumperk
VH Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
jednání se zástupci obchodního řetězce Globus

Více informací k programu pana prezidenta poskytne dubravska@akcr.cz .

6) Činnost zaměstnanců Úřadu
 Vyšel další komentář tajemníka k aktuálnímu dění. Více si můžete přečíst zde:
http://www.akcr.cz/txt/komunikace-je-zaklad
 Tajemník AK ČR se ve čtvrtek 25. dubna a v pátek 26. dubna zúčastnil jednání představenstva
COPA-COGECA. Mezi hlavní témata patřilo vyjednávání reformy SZP po roce 2020 a reakce na
hlasování ve výborech pro životním prostředí a v zemědělském výboru. Jednalo se také o aktuální
situaci na trhu a Africkém moru prasat a obchodních dohodách mezi EU a Jižní Amerikou.
Tajemník v rámci diskuze vystoupil na téma aktivního a skutečného zemědělce a propojenosti
podniků a informoval o aktuálním suchu v České republice.

 Druhý kulatý stůl AK ČR k zemědělskému školství u hejtmanky Středočeského kraje
Úřad AK ČR zorganizoval 12. kulatý stůl k zemědělskému školství, tentokrát v budově Krajského
úřadu Středočeského kraje. Panelové diskuze se zúčastnilo přes 25 zástupců samosprávy (Kraj,
MŠMT, MZe), vzdělávacích institucí (SŠ, VOŠ ze zemědělskými obory) a zaměstnavatelů (AK ČR
a krajské/regionální AK, ZS ČR). Bližší informace na adrese stejnarova@akcr.cz.

 9.F.e. Regionální přenos informací - vyšší kofinancování pro letošní rok!?

Velmi předběžná minimální výše dotace pro letošní 9.F.e. se rýsuje dle vyjádření ředitelky Odboru
vědy, výzkumu a vzdělávání MZe, P. Adam, na 83.85%. I letošní nový žadatel z Prahy byl
vyrozuměn ještě o možné změně tohoto podílu ve smyslu jeho navýšení. Termín zasedání
hodnotící komise na MZe je druhý květnový týden, přičemž termín pro vydání Rozhodnutí (v
případě formální i obsahové správnosti všech 6 žádostí) se předpokládá počátkem června 2019.

7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje
 Pozvánku a veškeré dokumenty na XXVII. sněm AK ČR, který se koná dne 12. 5. 2019 v Pavilonu
G2 na Výstavišti Brno, a které byly tento pátek rozeslány všem zúčastněným, naleznete po
registraci na www.akcr.cz zde:
http://www.akcr.cz/txt/pozvanka-a-dokumenty-na-xxvii-snem
nebo pod odkazy na jednání XXVII. sněmu AK ČR zde:
pozvánku, zpráva DR, zápis XXVI. Sněmu, výsledovka a rozpočet
Výroční zprávu naleznete zde:
http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/VyrocniZprava2018.pdf.

Dne 26. 4. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal.
(dolezal@akcr.cz)

