Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky
Týden 44/2018
1) Dění na MZe
 PGRLF. Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond nově povede Ing. Vladimír
Eck. Dříve působil mimo jiné na Ministerstvu zemědělství a na Státním
zemědělském intervenčním fondu jako jeho ředitel. Více informací zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2018_podpurny-a-garancni-rolnicky-a-lesnicky.html
 ČSÚ zveřejnilo statistiky nákupu a prodeje živočišných komodit za třetí
čtvrtletí. Patrný je nárůst porážek hovězího skotu, stejně jako výrazný pokles
cen vepřového. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-3-ctvrtleti-2018

2) Legislativa (připomínky prosím zasílejte na dolezal@akcr.cz)
 Do 15. listopadu je možné zasílat připomínky k novele zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Legislativní
návrh naleznete pod tímto odkazem http://www.akcr.cz/txt/zakon-c-326-2004sb-o-rostlinolekarske-peci-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu

3) Dění v EU
 Zpráva o návrhu Komise. Konsorcium má k dispozici pozměňovací návrhy
k návrhu reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020, který v červnu
tohoto roku zveřejnila Evropská komise. Pozměňovací návrhy předkládá
poslankyně EPP-ED E.H. García, přičemž zatím nejsou tyto návrhy veřejně
dostupné (k tomu dojde pravděpodobně v půlce listopadu). Hlasovat o
návrzích se bude pravděpodobně v březnu příštího roku, nicméně již nyní
Konsorcium připravuje vlastní pozměňovací návrhy, které budou reagovat jak
na původní návrh, tak na zprávu poslankyně García.
 Zpráva poslankyně Garcia mimo jiné navrhuje změnu článku 15 v otázce
zastropování, kde se ruší všechny vrstvy degresivity a stanovuje se minimální
strop 100 tisíc euro na podnik s tím, že každý členský stát si může stanovit
strop podle vlastních preferencí, přičemž krátit se nad tuto částku nemusí 100

% plateb, ale například minimálně 25 %. Maximálně 25 % zase García
doporučuje na tak zvané redistributivní podpory (platba na první hektary) a to
na prvních 30 hektarů.
 Zpráva dále navrhuje zachovat rozměr obálky VCS (obálky citlivých komodit)
na 13+2 % tak, jak je to v současném programovacím období.
 García dále navrhuje zvýšit věkový limit pro posuzování mladých zemědělců až
na 45 let s tím, že o zvýšenou podporu si bude moci zemědělec žádat 7 let,
nikoli 5 jako v současném období.
 Pozměňovací návrhy Agrární komory, respektive Konsorcia (AKČR+ZSČR, PK ČR
a SPPK) zveřejníme na webu v sekci interní 19. listopadu.
4) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo)
 Doplňující informace ke změně pravidel http://www.akcr.cz/txt/doplnujiciinformace-ke-zmene-pravidel-ze-dne-24-10-2018#obsah
 Výzva k připomínkám ÚKZUZ http://www.akcr.cz/txt/podani-navrhu-na-reviziseznamu-uzemi-obci-zarazenych-do-uzavrenych-pestitelskych-oblasti-provyrobu-zakladni-sadby-brambor

 PGRLF stanovil sazby podpor pro 3. čtvrtletí http://www.akcr.cz/txt/pgrlfstanoveni-sazeb-podpor-pro-3-ctvrtleti-2018#obsah

5) AK ČR v médiích
 Česká televize začne dne 5. listopadu 2018 vysílat Česká televize na svém 2.
programu, a to v pravidelném harmonogramu pondělí a čtvrtek, vždy od
18:30 hod., a to až do 17. prosince.http://www.akcr.cz/txt/cestou-zachutemi-13-ti-dilny-televizni-cyklus-agrarni-komory-cr-o-zemedelstvi-vceske-televizi#obsah
 Deník Právo přinesl rozhovor s prezidentem AK ČR Ing. Zdeňkem Jandejskem
http://www.akcr.cz/data_ak/18/m/181031_PravoStrana2.pdf

6) Z programu prezidenta AK ČR
30/10 Jednání s GŘ SZIF Martinem Šebestyánem k LPIS a administraci národních
dotací SZIF
31/10 Jednání se zpracovateli mléka k cenotvorbě komodity mléko, Potravinářská
komora
1/11 Jednání s prezidentem HK Vladimírem Dlouhý ke spolupráci obou organizací

1/11 Vystoupení na semináři SPPK Tábor

7) Činnost Úřadu
 Komentář k záměru Ministerstva zemědělství přesunout administraci dotací
z MZe na SZIF http://www.akcr.cz/txt/vyjadreni-k-zameru-ministerstvazemedelstvi-presunout-administraci-narodnich-dotaci-z-mze-do-agendy-szif
 Komentář k podkladovým studiím pro tvorbu Strategického
http://www.akcr.cz/txt/vyjadreni-k-priprave-podkladovych-analyzstrategickeho-planu-szp

plánu

 Prezident AK ČR na semináři k meziplodinám
http://www.akcr.cz/txt/prezident-agrarni-komory-ceske-republiky-naseminari-k-meziplodinam

8) Organizační záležitosti Úřadu
 Porada OAK. K dispozici je finální verze pozvánky na jednání ředitelů OAK,
KAK, RAK, které se uskuteční 13. listopadu v Debrníku, okres Soběslav. Pro
zájemce je připravena možnost přespání z 12. na 13. listopad. Více
podrobností zde http://www.akcr.cz/txt/pozvanka-na-poradu-reditelu-oakrak-a-kak-dne-13-11-2018
 Přesun termínu představenstva a dozorčí rady. Vzhledem k pozvání pana
prezidenta na důležité jednání do Bukurešti se poslední letošní jednání
představenstva a dozorčí rady Agrární komory České republiky uskuteční
v novém termínu, a to 3. prosince od 13:00 ve Vinařském centru Excelence
Valtice. Další informace zašleme pozvánkou členům představenstva a dozorčí
rady.
 Jednání Sněmoven: 13. prosince se ve Větrném Jeníkově uskuteční jednání
delegátů Sněmovny všeobecné a Sněmovny společenstev, na kterém se bude
mimo jiné hodnotit plnění úkolů posledního Sněmu. Pozvánka bude
připravena v nejbližší době.

Dne 2. 11. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal.
(dolezal@akcr.cz)

