
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 30/2019 

 

 
1)  Dění na MZe 
 
 

 Mámo, táto, v komoře je myš. Agrární komora České repuliky svolala na středu 24. července 

do Olomouce mimořádné jednání ke kalamitní situaci přemnožení hraboše polního, zápis 

z jednání si můžete přečíst zde: 

 http://www.akcr.cz/txt/zavery-z-jednani-ke-kalamitni-situaci-premnozeni-hrabose-polniho 

Dopis na pana ministra zemědělství podepsaný prezidentem AK ČR Zdeňkem Jandejskem 

zase zde: http://www.akcr.cz/txt/dopis-na-ministra-zemedelstvi-tykajici-se-reseni-aktualni-

kalamitni-situace-premnozeni-hrabose-polniho  

 

AK ČR zároveň požádala o výjimku na plošnou aplikaci Stutoxu II v množství alespoň 8 

kilogramů na hektar. Prioritní je, aby k aplikaci mohlo dojít co nejdříve. S Ministerstvem 

zemědělství chceme jednat o možné kompenzaci za nákup a aplikaci Stutoxu II. Budeme Vás 

dále informovat.   

 

 

 Sacré bleu. Ministr zemědělství Miroslav Toman jednal tento týden se svým francouzským 

protějškem Didier Guillaumem. Mezi hlavní témata patřila reforma Společné zemědělské 

politiky, kde se oba ministři shodli na nutnosti zjednodušení a odmítnutí povinného 

zastropování při současné podpoře malých zemědělců. Na stole byla také dvojí kvalita potravin, 

boj s africkým morem prasat nebo kůrovcem. Více zde:  http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-

servis/tiskove-zpravy/x2019_ministr-toman-a-jeho-francouzsky.html 

 

 

 Žně postupují. Podle posledního žňového zpravodajství z pondělí 22. července bylo k tomuto 

datu sklizena přibližně čtvrtina ploch obilovin s průměrným hektarovým výnosem 5,4 tuny 

z hektaru, což je číslo jen o málo vyšší než loňských 5,27 tuny z hektaru. Sklizena je také 

zhruba čtvrtina ploch řepky, kde zatím průměrný výnos nepřesáhl 3 tuny z hektaru (2,95), 

přičemž nejvyšší výnosy hlásí Královéhradecký kraj (3,25 tuny) a nejnižší kraj Zlínský (2,7 tuny 

z hektaru). Více zde: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-

komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2019/znove-zpravodajstvi-k-22-cervenci-2019.html 
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2) Dění v EU a ve světě 

 

  Bratia majú mor. Africký mor prasat, anebo jak naši východní sousední „hovorí“ Africký mor 

ošípaných je na Slovensku. První případ byl tento týden potvrzen v okrese Trebišov v obci 

Strážné na hranicích s Maďarskem.  Výskyt nákazy byl potvrzen laboratorním vyšetřením 

biologického materiálu ve slovenské národní referenční laboratoři, které jednoznačně určilo 

jako původce nákazy vir AMP. Slovenská republika urychleně informovala o propuknutí AMP 

Evropskou komisi a WAHIS (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat se sídlem v Paříži). Regionální 

veterinární a potravinová správa Trebišov nařídila opatření v souladu s Nařízením vlády 

277/2003 na usmrcení zvířat v chovu, vytyčila ochranné pásmo 3 km a pásmo dosahu 10 km 

od ohniska nákazy. Chovatelům v těchto pásmech budou nařízena  další veterinární opatření 

s cílem zabránění dalšímu šíření nákazy. 

 

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

 

 Komoditní karta vejce 2019 http://www.akcr.cz/txt/komoditni-karty-vejce-2019 

 

 Nákup a užití mléka mlékárnami. 

http://www.akcr.cz/txt/nakup-a-uziti-mleka-mlekarnami-rok-2019 

 

 

4)    AK ČR v médiích  

 http://www.akcr.cz/txt/kvalitni-mak-v-ceske-republice  

 http://www.akcr.cz/txt/ukrajina-prezentuje-obchodne-moznosti  

 http://www.akcr.cz/txt/potvrdeny-prvy-pripad-vyskytu-amo-na-slovensku      

 
5) Z programu prezidenta  

 

22/7 jednání na MZe k významné tržní síle 

26/7 návštěva chovatelů hovězího masného skotu  
 

    

6)  Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Další komentář tajemníka AK ČR k aktuálním tématům si můžete přečíst zde:  
http://www.akcr.cz/txt/v-komore-je-mys 
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7)   Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 

 Změny v získávání zahraničních pracovníků do zemědělství, potravinářství a lesnictví v 

Režimu Ukrajina a Režimu Zemědělec od 1. 9. 2019   

Do 1. 9. 2019 jsou žádosti o zaměstnanecké karty zařazené garantem (AK ČR) do Režimů 

Ukrajina a Zemědělec administrované beze změny současné praxe. 

Od 1. 9. 2019 se postupy získávání pracovníků v návaznosti na novelu zákona č. 326/1999 

Sb. o pobytu cizinců na území ČR změní následovně: 

 

 Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny („Režim Ukrajina“) a 

Režim zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví („Režim 

Zemědělec“) se začlení do vládního programu „Program kvalifikovaný zaměstnanec“. V tomto 

programu bude možné žádat o zaměstnanecké karty pro zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, 

Filipín, Srbska a nově také z Běloruska, Černé Hory, Indie, Kazachstánu a Moldavska na 

pracovní pozice zařazené v CZ-ISCO pod kódy 4-8. Podmínky pro žadatele budou stejné jako 

pro stávající Režim Ukrajina. Pro Ukrajince bude žádosti vyřizovat nadále Zastupitelský úřad 

ČR v Kyjevě; 

 Nově se zavádí „mimořádné pracovní vízum“ (§ 31a novely zákona) na 1 rok s možností 

opakování, ale ne prodloužení a to pro vybrané pracovní pozice v CZ-ISCO pod kódem 9, tj. 

pomocné „nekvalifikované“ práce. Pro Ukrajince bude mimořádná pracovní víza vyřizovat 

Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě. 

 

 Jakmile Agrární komora ČR dostane od gestorů metodiku a vzory dokumentů pro období od 1. 

9. 2019, neprodleně je dáme k dispozici. 

 

 

 

Dne 26. 7. 2019 vypracoval a úspěšné žně přeje Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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