
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

Týden 4/2019 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 

 Alles klar, Herr Komissar?. Ministr zemědělství Miroslav Toman využil příležitosti zemědělsko-

potravinářského veletrhu Internationale Grüne Woche a setkal se například s ministrem zemědělství 

spolkové země Sasko Thomasem Schmidtem a německou spolkovou kancléřkou Angelou Merkel.  

Se Schmidtem ministr Toman hovořil mimo jiné o nutnosti silného rozpočtu pro Společnou zemědělskou 

politiku po roce 2020 a zjednodušení administrace jak pro státní správu, tak především pro zemědělce. 

Došlo i k diskuzi na téma zastropování, kde Sasko jednoznačně odmítá povinné zastropování 

(průměrná velikost zemědělského podniku v Sasku se pohybuje kolem 250 hektarů). Teď ještě, aby 

podobný názor zastávala i budoucí Evropská komise, pokud se SZP nestihne vyjednat do eurovoleb 

v květnu.  

 

 Wir schaffen das!. Spolková kancléřka Angela Merkel, se kterou v rámci Grüne Woche ministr krátce 

jednal, se v nedávném rozhovoru pro televizi RTL nechala slyšet, že Německo je připraveno plnit svoje 

závazky vůči unijnímu rozpočtu i po vystoupení Velké Británie a nemělo by tak dojít ke snížení obálky 

pro Společnou zemědělskou politiku. Především v Bavorsku je sesterská CSU a potažmo celá CDU 

v rámci zbytku Německa vnímána jako tradiční strana zemědělců a tak lze vysvětlit i Merkelové vzkaz 

stoupencům v Sasku a dalších spolkových zemích s většími podniky, ve kterém tvrdí, že CDU/CSU 

zastropování nepodporuje a místo toho bude hledat cestu povinné redistributivní platby (Německo již 

dnes redistributivní platbu uplatňuje) napříč EU.  

 

 Došlo k novele vyhlášky o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a 

způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba 

č. 390/2015 Sb., která umožňuje čerpání provozní podpory na elektřinu a teplo z BPS a jiných OZE i 

pro zemědělské akciové společnosti s nezaknihovanými akciemi. Tyto a.s. budou muset v tomto roce 

postupovat jinak než loni a poslat Ministerstvu zemědělství zprávu auditora. Více informací je možné 

nalézt pod tímto odkazem:  

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/seznam-vyrobcu-s-hlavnim-

predmetem/ . 

V legislativním procesu se nachází novela zákona o podporovaných zdrojích energie 165/2012 Sb., na 

jehož zmocnění je vyhláška vydána a ministerstvo tak doufá, že nejpozději od roku 2021 by celé toto 

omezení a s ním i vyhláška mohly být zrušeny.  

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/seznam-vyrobcu-s-hlavnim-predmetem/
http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/seznam-vyrobcu-s-hlavnim-predmetem/


 

2) Dění v EU 

 SOM vyprodáno. Evropská komise tento týden ohlásila, že odprodala 99 % veřejných 

(intervenčních) sušeného odstředěného mléka (SOM). Ve čtvrtek ráno se podařilo pomocí aukce prodat 

18 514 tun. Na skladech tak zůstávají již jen pouhé 4 000 tun zásob SOM, což je značně méně, než 

tvrdila původní očekávání. Komise přitom velké množství zásob nashromáždila mezi lety 2015 až 2017 

v souvislosti s krizí, která vypukla po vyhlášení ruského embarga na straně jedné a zrušení mléčných 

kvót v EU na straně druhé.  Skutečnost, že se podařilo zásoby prodat, by mohla pomoci ceně mléka 

udržet se nad hranicí rentability.  

 

 

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

  

 Komoditní karta mléko 2019. 

http://www.akcr.cz/txt/komoditni-karty-mleko-2019#obsah  

 

 Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA - REALIZACE PROJEKTU SOUTĚŽE O ZNAČKU 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu s názvem "Rámcová dohoda - Realizace projektu soutěže o 

značku Regionální potravina" byla zveřejněna na profilu zadavatele. Nabídky se odevzdávají do 18. 

února 2019.   

http://www.akcr.cz/txt/verejna-zakazka-ramcova-dohoda-realizace-projektu-souteze-o-znacku-

regionalni-potravina   

 

 Prezident Zdeněk Jandejsek na konferenci „Intagrace zemědělství, průmyslu, služeb a samosprávy" 

na Česká zemědělská univerzita v Praze představil aktuální pohled zemědělců na výzvy současné 

společnosti k zajištění potravin, soběstačnosti, rozvoji jednotlivých odvětví, ochrany a údržby kulturní 

krajiny nebo ochrany půdy. 

 

 Zápisy z jednání Antibyrokratické komise 2019.  

http://www.akcr.cz/txt/zapisy-z-jednani-antibyrokraticke-komise-mze-v-roce-2019#obsah 

 

 

4) AK ČR v médiích 

 

  Nově budeme každý týden na našem webu prezentovat komentář k aktuálnímu dění. 

http://www.akcr.cz/txt/neopakujme-minulost 
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5) Z programu prezidenta AK ČR 

 

21/1 jednání na Mze se včelaři k dotacím  

  jednání na vládě- tripartita ke školství  

  schůzka s vedením Billa spol. s.r.o.  

22/1 rozhovor pro Idnes  

  jednání VH ČMDU  

23/1 konference na ČZU   

  jednání na PSP ČR   

  setkání se zástupcem Renomia a.s. 

24/1 jednání Iniciativy - dotace k mléku  

  natáčení pro TV NEDEJ SE PLUS -  klecové chovy   

 

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

 

 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Ing. Jan Záhorka se 22. 1. zúčastnil jednání pracovní skupiny Venkov na MMR. Do návrhu Strategie 

regionálního rozvoje 2020+ byla mimo jiné zapracována podpora precizního zemědělství a chytrého 

hospodaření. Strategie regionálního rozvoje má přijít do meziresortního připomínkového řízení v dubnu 

2018. 

 

 Tajemník AK ČR Jan Doležal se zúčastnil jednání organizovaného europoslancem Pavlem Svobodou 

se zpravodajkou legislativních aktů ke Strategickým plánům SZP (nejdůležitější součást reformy SZP 

po roce 2020) Ester Herranz Garcíou, se kterou diskutoval priority AK ČR, které se týkají reformy. 

García naznačila ochotu ustoupit v otázce zastropování, pokud se pro to najde většina v rámci frakce 

lidovců. Zároveň chce, aby Parlament projednal návrh reformy alespoň v prvním čtení, protože se 

obává „zeleného parlamentu“ a populistického komisaře po květnových volbách.  

 

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 25. 1. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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