
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 22/2019 

 
1) Dění na Mze 
 
 
 Na ministerstvu o SZP. Na Ministerstvu zemědělství proběhlo ve středu 29. května další 

jednání ke stavu příprav reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020. Jednání se za 

AK ČR zúčastnil prezident komory Zdeněk Jandejsek a výkonná ředitelka pro SZP Jarmila 

Dubravská. 

Prezentaci z jednání naleznete pod tímto odkazem: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/prezentace-z-dalsiho-

jednani-k-priprave.html 

 

 Zvýšený výskyt hraboše polního. V průběhu května byly zaznamenány v porostech obilnin 

jižní Moravy extrémní výskyty hraboše polního, které dosahují lokálně až 80 % poškození 

porostů. V současnosti jsou detekovány případy napadení v množství až 5000 nor na ha a 

více v okresech jižní Moravy (Břeclav, Brno venkov, Prostějov, Vyškov, Hodonín, Blansko). 

Hraboš polní patří mezi druhy s pravidelnou gradací, která se v podmínkách ČR opakuje ve 

2–4 letých cyklech trvajících 1–2 roky. Včasnou ochranou lze předejít následným kalamitám, 

které pak vyžadují výjimečné řešení stavu. Více v tiskové zprávě ÚKZUZ zde: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_extremne-silne-

vyskyty-hrabose-polniho-v.html 

 
 

2) Dění v EU a ve světě  

 

  Piráti budou v evropském parlamentu plout pod zelenou plachtou, šéfem komise 

Šefčovič? Volby do Evropského parlamentu jsou za námi, komentář k tomu, co to může 

znamenat pro zemědělce, najdete zde: 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/z/JakCistVysledekVolebDoEP.pdf 

 Rumunské předsednictví má ještě přesně měsíc na to, aby dokončilo tak zvaný částečný 

obecný přístup k návrhu Komise z června 2018 k reformě Společné zemědělské politiky. 

Přeloženo z bruselštiny do češtiny to znamená, že Rumunsko chce do konce svého 

předsednictví pokročit v legislativním procesu, ještě než se kormidla ujme v červenci Finsko. 

Částečný obecný přístup je předstupňem obecného přístupu, se kterým může Rada vstoupit 

do trialogu s Komisí a parlamentem. 
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   Agrární komoře se podařilo získat dokument, který rumunské předsednictví za 

účelem uzavření této legislativní fáze zaslalo na jednotlivá Stálá zastoupení a tento 

dokument prostudovat. Závěry jsou následující: 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS): V současné době jsou v rámci Rady 

tři tábory. Německo, Dánsko a Nizozemí by chtěly tyto podpory postupně snižovat a 

výhledově je dokonce i zrušit. Rakousko, Lucembursko souhlasí s původním návrhem 

Komise, který strop pro maximální podíl obálky přímých plateb pro VCS stanoví na 10+2% 

(10 % na citlivé komodity a 2 % na bílkovinné plodiny), Francie, Itálie, Řecko a Finsko 

požadují ponechání na stávající úrovni 13+2 %, další skupinka členských států v čele 

s Českou republikou, kam patří ještě Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, 

Maďarsko a Litva, požaduje navýšení na 23 %. Rumunské předsednictví navrhuje jako 

kompromis ponechání maximálního stropu na 13+2%. 

 Eko-schémata: V dokumentu se rumunské předsednictví jednotlivých členských zemí 

také táže, zda by měla být tzv. eko-schémata, neboli greening číslo II, povinnou složkou 

přímých plateb a zároveň pro zemědělce dobrovolným opatřením.  

 Kondicionalita pro malé zemědělce. V rámci zjednodušení SZP a snížení administrativy 

se uvažuje o zrušení povinnosti plnit některé (nebo všechny) požadavky PPH (SMR) a 

GAEC pro některé skutečně malé zemědělce. Problém se ukazuje v rozličné struktuře 

členských států, kde v některých zemích menší zemědělci, kteří by ze systému „vypadli“ 

začali převažovat.  

 Povinné řízení rizik na národní úrovni. V současné době je možné dobrovolně 

financovat řízení rizik (podpora pojištění, odškodnění) z Programu rozvoje venkova. 

V návrhu Komise se objevila povinná složka přímých plateb až do výše 3 % obálky na 

krizovou rezervu na národní úrovni, kterou by mohly být financovány i výkyvy na trhu. 

Členské státy mají odpovědět, zda s takovým opatřením souhlasí, či ne.  

 Finanční disciplína. Dokument chce znát názor členských států na minimální práh, od 

kterého se uplatňuje tak zvaná finanční disciplína, který dnes představuje 2000 €. Členské 

státy se mají vyjádřit, zda tento práh snížit, zvýšit, či zrušit. 

 Pokračování PVP. Členské státy se mají vyjádřit, zda chtějí zachovat či zrušit přechodnou 

vnitrostátní pomoc (TNA). 

 Majetková propojenost, aktivní zemědělec. Dokument konstatuje, že kontrolovat 

aktivního zemědělce včetně majetkové propojenosti představuje pro členské státy 

závažný problém, stejně jako administrativní zátěž pro žadatele, a že zavedením tohoto 

institutu EU nezíská tolik, kolik do toho bude muset investovat. 

 Zastropování, nový prováděcí mechanismus? Dokument se blíže nevyjadřuje ani 

k otázce zastropování, ani k novému prováděcímu mechanismu, respektive Strategickým 

plánům, které momentálně členským státům přidělávají nejvíce vrásek. Další jednání rady 



je naplánováno na 18. červen, do té doby by ještě mělo proběhnout zasedání Zvláštního 

výboru pro zemědělství, což je jakási palebná příprava pro velké jednání Rady a 

neformální Rada v Rumunsku. Podle zákulisních informací nicméně nebudou chtít 

členské státy schvalovat částečnou obecnou dohodu, ale jen zprávu o postupu přípravy 

legislativy (progress report).  

3) Z webu akcr.cz (aneb co Vám možná uteklo) 

 

 Nákup a zásoby řepky a obilovin, čtvrtletní výkaz. 

 http://www.akcr.cz/txt/ctvrtletni-vykaz-o-zdrojich-a-uziti-obilovin-a-repky-v-obchodnich-a-

zpracovatelskych-subjektech-v-marketingovem-roce-2018-2019 

 

 Spojené státy se potýkají s rekordně pomalým výsevem. 

 http://www.akcr.cz/txt/spojene-staty-se-potykaji-s-rekordne-pomalym-vysevem 

 

 

4) AK ČR v médiích  

 

 Prezident AK ČR vystoupil na Tiskové konferenci k budoucnosti Agropotravinářství, která se 

konala 28. května při příležitosti 32. valné hromady SPPK (Slovenská poľnohospodárská a 

potravinárská komora). Besedy s novináři se dále zúčastnili místopředsedkyně vlády SR a 

ministryně zemědělství a rozvoje venkova SR Gabriela Matečná, předseda výboru pro 

zemědělství a životní prostředí Národní rady SR Peter Antal a předseda SPPK Emil Macho. 

Záznam z tiskové konference si můžete pustit na tomto odkazu:  

https://www.ta3.com/clanok/1156070/tb-g-matecnej-z-jandejska-e-macha-a-p-antala-o-

agropotravinarstve.html, podrobnosti o vystoupení pana prezidenta na valné hromadě SPPK 

si můžete pro větší autentičnost (takmer ako by ste tam sami boli) vychutnat v originální 

slovenštině na tomto odkazu:  

http://www.akcr.cz/txt/prezident-ak-cr-na-xxxii-valnom-zhromazdeni-sppk-v-nitre 

 

  Na webu byl aktualizován videozáznam vystoupení prezidenta AK ČR, na celé video se 

můžete nyní podívat zde:  

http://www.akcr.cz/txt/vystoupeni-prezidenta-ak-cr-zdenka-jandejska-na-xxvii-snemu-

agrarni-komory-cr-dne-12-5-2019-v-brne 

 
 V návaznosti na vystoupení prezidenta AK ČR Zdeňka Jandejska v pořadu Otázky Václava 

Moravce vydal portál Euro.cz tuto zprávu -  https://www.euro.cz/politika/zemedelci-by-meli-

mit-pri-nakupu-pudy-prednost-pred-spekulanty-navrhuje-toman-1452686 
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5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
27/5       70 let výročí RS 
28/5       Agrokomlex Nitra - SPPK 
29/5       Oslava mléka 2019 
30/5       VH OAK Jindřichův Hradec 
31/5       VH OAK Plzeň    
 

 
6) Činnost zaměstnanců Úřadu 
 

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

http://www.akcr.cz/txt/jak-cist-vysledek-voleb-do-ep  

 

 Ing. Jan Záhorka se zúčastnil 23. května zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství. 

Z obálky 2014-2020 je alokováno 79 % v zaregistrovaných žádostech. Probíhá podporování 

komunikační kampaň, nedaří se čerpat podporu na vytváření organizací producentů, bude 

zpracována analýza současného vybavení a vytíženosti zpracoven ryb, nejvyšší podpory se 

čerpají na investice do akvakultury a na výstavbu průtočných systémů produkce ryb 

s dočišťováním vody. Jsou zadány analýzy a dotazníková šetření k přípravě plánovacího 

období 2021-2027. 

 

 V Karlovarském kraji proběhl jeden z řady úspěšných kulatých stolů k zemědělskému 

školství! 

Dne 21. května 2019 zorganizoval Úřad AK ČR ve spolupráci s Regionální agrární komorou 

Karlovarského kraje 13. kulatý stůl na Krajském úřadě KV. Předmětem diskuze účastníků 

z řad samosprávy (MZe, radní Kraje pro oblast školství, mládeže), vzdělávacích institucí a 

zaměstnavatelů (AK ČR, ZS ČR, podnikatelské subjekty v zemědělství) byl monitoring 

aktuálního stavu zemědělského školství, současné potřeby vzdělávacích institucí, 

zaměstnavatelů, monitoring dotačních titulů MZe a příležitosti k využití finančních prostředků, 

aktivity na podporu zemědělského školství, aktivity Kraje s mladou generací atd.  

 

 9.F.e. Regionální přenos informací – evaluace žádostí v červnu 2019 

S ohledem na probíhající třetí revizi všech žádostí bude, dle slov vedoucí oddělení vzdělávání 

a poradenství MZe B. Sadílkové, hodnotící komise zasedat až v prvním červnovém týdnu r. 

2019. V případě nenastolení žádných doplňujících námitek k úpravám, vydá MZe následně 

Rozhodnutí o přidělení dotace všem 6 žadatelům.  
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 S novým ministrem obchodu a průmyslu se konečně rýsuje uzákonění institutu „Mistr 

řemesla, mistrovská zkouška“  

Na podnět ministra Karla Havlíčka se v návaznosti na úterní jednání s náměstkem ministra E. 

Muřickým, za přítomnosti zástupců HK ČR, AK ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, 

Konfederace zam. a podn. svazů ČR a klíčových vzdělávacích institucí, připravil návrh 

paragrafovaného znění mistrovské zkoušky. Klauzule bude (dle aktuální intence) legislativně 

ukotvena v novele zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (nové ustanovení 

umožňující získat řemeslnou živnost na základě mistrovské zkoušky) a novele zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmů (nové ustanovení umožňující úhradu za realizaci mistrovské 

zkoušky odpočtem z daní).  Bližší informace na adrese stejnarova@akcr.cz. 

 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 
 Na MZe byl od 1. 3. 2019 zřízen odbor zemědělských registrů, který má pracovat na 

optimalizaci LPIS směrem k snadnější orientaci a přívětivosti pro uživatele. Mze se k tomuto 

účelu rozhodlo vytvořit pro zemědělce novou mobilní aplikaci. Bude jen na Vás, co by měla 

umět a k čemu by měla sloužit a pomohla Vám v terénu, ale samozřejmě by se měla týkat 

primárně zemědělských registrů. Tímto bychom Vás chtěli oslovit, abyste dali své náměty, 

typy a zvolení mobilního zařízení, které pro Vás bude vhodnější (telefon, tablet …) a stran 

toho, co by měla podle Vás nová aplikace umět. V prvé řadě chce MZe shromáždit Vaše 

podněty – konstruktivní (nikoli celý LPIS nebo IZR v mobilu), a až poté proběhne jednání s 

dodavateli a výroba.  

Náměty prosím zasílejte na dolezal@akcr.cz do 14. června. Posléze budou předány 

Ministerstvu k vyhodnocení.  

 

Dne 31. 5. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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