
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 32/2019 

 
1)  Dění na MZe 
 
 Hraboš polní jablkem sváru. Jak jsme informovali členskou základnu pomocí mailové pošty, 

došlo minulý týden v pátek k povolení lokální aplikace rodenticidu Stutox II v množství až 10 

kilogramů na hektar a v pondělí 5. srpna potom k povolení plošné aplikace tohoto přípravku ve 

stejném množství. Ačkoli Ministerstvo životního prostředí vydalo nejprve k povolení kladné 

stanovisko, odbor ochrany přírody a krajiny ve čtvrtek vydal prohlášení, ve kterém tvrdí,  že 

plošná aplikace je v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny. Více zde: 

https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox?fbclid=IwAR2UC_CuQKCkLLdyUia7_

Zj13irrpl8-BJMfniq1RmpP3DZVTBQOvu1CUUs 

 

 Milovníci zvířat a nemilovníci lidí. V reakci na tuto skutečnosti a organizovanou kampaň 

ekologických aktivistů proti Ministerstvu zemědělství se ministr zemědělství Miroslav Toman 

rozhodl na 9. 8 2019 svolat mimořádné jednání k dalšímu postupu. Jednání se bude účastnit 

také prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek s jasným záměrem zachovat v současné kalamitní 

situaci plošnou aplikaci nejen s ohledem na založení porostů ozimů a ochranu porostů, které 

ještě zbývají k podzimní sklizni, ale také s ohledem na ochranu majetku a zdraví obyvatel.  

 

 Výsledek dnešního jednání:  

MZe pozastavilo plošnou aplikaci Stutox II do doby, než MŽP, MZE (ÚKZUZ) a Ministerstvo 

zdravotnictví společně navrhnou řešení. Další jednání k hrabošům proběhne na Ministerstvu 

zemědělství v pondělí 12. srpna 2019. 

   

 Žně v ČR úspěšně pokračují, plochy všech sklízených plodin postupně rostou. V 

meziročním porovnání je ale sklizeň stále významně pomalejší. K 5. srpnu bylo sklizeno 

celkem 64,14 % základních obilovin, zatímco loni ve stejném čase bylo pod střechou  už 92,61 

% sklizených ploch. K 6. 8. 2018 bylo sklizeno 99,09 % plochy (411,8 tis. ha) s průměrným 

hektarovým výnosem 3,46 t/ha. Letošní data vypovídají o sklizených „pouhých“ 88,24 % ploch 

při výnosu 3,05 t/ha. Vzhledem k poklesu hektarového výnosu i osevních ploch řepky tak bude 

celková sklizeň této olejniny letos znatelně nižší a to nejen v České republice.  Celkový výnos 

obilovin oproti minulému týdnu nepatrně vzrostl a je na výnosové hladině ve výši 5,59 t/ha. Oproti 

minulému roku 2018 je tento výnos vyšší o 0,28 t/ha, je také vyšší než výnos, který byl zjištěn v 

roce 2017 (5,38 t/ha) o 0,21 t/ha. Tady je však třeba poznamenat, že oba tyto roky byly 

poznamenané suchem a z hlediska výnosů byly spíše podprůměrné. Celková sklizeň obilovin 

tak bude spíše průměrná. Více zde: http://www.akcr.cz/txt/znove-zpravodajstvi-k-5-srpnu-2019 

https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox?fbclid=IwAR2UC_CuQKCkLLdyUia7_Zj13irrpl8-BJMfniq1RmpP3DZVTBQOvu1CUUs
https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox?fbclid=IwAR2UC_CuQKCkLLdyUia7_Zj13irrpl8-BJMfniq1RmpP3DZVTBQOvu1CUUs
http://www.akcr.cz/txt/znove-zpravodajstvi-k-5-srpnu-2019


 
 
 

2) Dění v EU a ve světě 

 

  IPCC vydalo zprávu ke stavu klimatu. Mezinárodní panel pro klimatickou změnu vydal ve 

čtvrtek zprávu, která je vůči zemědělství a jeho příspěvku k zhoršování klimatické změny 

poměrně kritická. Zpráva mimo jiné tvrdí, že zemědělství a lesnictví je odpovědné až za 23 % 

emisí skleníkových plynů ve světě a že kvůli živočišné výrobě dochází k odlesňování a 

dezertifikaci půd. Podle zprávy navíc až 80 % půd ve světě slouží k výživě hospodářských zvířat 

a nikoli člověka, což autoři dokumentu považují za problém vzhledem k potřebě půd, spotřebě 

vody a zatěžující produkci metanu. Polemiku s touto zprávou najdete v týdenním komentáři.   

 

 

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

 

 Státní veterinární správa doporučuje nevozit vepřové maso ze zemí s výskytem AMP a 

z neznámých zdrojů.  

http://www.akcr.cz/txt/svs-doporucuje-nevozit-veprove-maso-a-masne-vyrobky-ze-zemi-s-

vyskytem-amp-z-domacich-porazek-a-z-neznamych-zdroju 

  

 Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky.  

http://www.akcr.cz/txt/zpravy-o-trhu-s-mlekem-a-mlekarenskymi-vyrobky-2019 

 

 Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci a výjimečných okolností z důvodu úhynu 

nebo nucené porážky zvířete.  

http://www.akcr.cz/txt/informace-pro-zadatele-tykajici-se-zasahu-vyssi-moci-vyjimecnych-

okolnosti-z-duvodu-uhynu-nebo-nucene-porazky-zvirete 

 

 

4)    AK ČR v médiích  

 

 Viceprezident AK ČR Ing. Josef Kubiš se vyjádřil k průběhu žní a výhledu sklizně. 

http://www.akcr.cz/txt/sucho-se-podepsalo-na-letosnich-znich-farmari-hlasi-prumernou-sklizen-

obili-ceny-peciva-ale-neporostou 

 

 Médií pak opět rezonovalo téma „hraboši“. Jeden příklad za všechny jsou novinky.cz. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zemedelsky-urad-povolil-nasadit-na-hrabose-jed-ktery-

je-nebezpecny-i-pro-capy-a-sovy-40292454  

Jaké názory na zemědělství má široká veřejnosti si můžete přečíst v diskuzi.  

http://www.akcr.cz/txt/svs-doporucuje-nevozit-veprove-maso-a-masne-vyrobky-ze-zemi-s-vyskytem-amp-z-domacich-porazek-a-z-neznamych-zdroju
http://www.akcr.cz/txt/svs-doporucuje-nevozit-veprove-maso-a-masne-vyrobky-ze-zemi-s-vyskytem-amp-z-domacich-porazek-a-z-neznamych-zdroju
http://www.akcr.cz/txt/zpravy-o-trhu-s-mlekem-a-mlekarenskymi-vyrobky-2019
http://www.akcr.cz/txt/informace-pro-zadatele-tykajici-se-zasahu-vyssi-moci-vyjimecnych-okolnosti-z-duvodu-uhynu-nebo-nucene-porazky-zvirete
http://www.akcr.cz/txt/informace-pro-zadatele-tykajici-se-zasahu-vyssi-moci-vyjimecnych-okolnosti-z-duvodu-uhynu-nebo-nucene-porazky-zvirete
http://www.akcr.cz/txt/sucho-se-podepsalo-na-letosnich-znich-farmari-hlasi-prumernou-sklizen-obili-ceny-peciva-ale-neporostou
http://www.akcr.cz/txt/sucho-se-podepsalo-na-letosnich-znich-farmari-hlasi-prumernou-sklizen-obili-ceny-peciva-ale-neporostou
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zemedelsky-urad-povolil-nasadit-na-hrabose-jed-ktery-je-nebezpecny-i-pro-capy-a-sovy-40292454
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zemedelsky-urad-povolil-nasadit-na-hrabose-jed-ktery-je-nebezpecny-i-pro-capy-a-sovy-40292454


  

5) Z programu prezidenta  

 
5/8         návštěva Agrochema Studenec – plošná aplikace Stutox II 

 
6/8         jednání s TV Na větvi 

                    schůzka s Ing. J. Velebou 

 

        7/8         jednání k mediální činnosti AK ČR za účasti Ing. B. Belady 
                          jednání s vedením Zelinářské unie                                                                         
                          schůzka se zástupci Asociace profesionálních včelařů 

 
8/8         Chmelařský den ve Stekníku u Žatce    

     9/8         jednání k plošné aplikaci Stutox II MZe 
 

 

6)  Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Další komentář tajemníka AK ČR k aktuálním tématům si můžete přečíst zde:  

http://www.akcr.cz/txt/co2-a-metan-co-takhle-puda-lesy-voda  

 

7)     Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 
 14. ledna 2020 skončí podpora systému Windows 7. Poté už u tohoto produktu nebude 

dostupná technická podpora a aktualizace softwaru ze služby Windows Update, které pomáhají 

chránit váš počítač. Společnost Microsoft doporučuje, abyste před lednem 2020 přešli na systém 

Windows 10 a předešli tak situaci, kdy budete potřebovat využít některé služby nebo možnosti 

podpory, které už nebudou k dispozici. Největší hrozbou, které se bez bezpečnostních 

aktualizací vystavujete, je krádež Vašich osobních údajů včetně přístupu k internetovému 

bankovnictví. Kvůli nedostatku zabezpečení tak můžete ohrozit své finance nebo se Vám může 

stát, že na počítači s Windows 7 placení přes internet nebude vůbec možné provést (banky si 

bezpečnost hlídají na dálku).  

 

 Jak poznám, že mám Windows 7? Na ploše kliknout na „Tento počítač“ (ikona PC) pravým 

tlačítkem myši, vybrat možnost „Vlastnosti“ a po kliknutí najít v okně informaci „Verze systému 

Windows“. Pokud se chcete vyhnout návalu, (= nechcete čekat až do ledna) nebo se bojíte, že 

přechod na Windows 10 bude zpoplatněn (co může v některých případech/zařízeních hrozit již 

nyní) a obáváte se, že pokynům Microsoftu nebudete rozumět, můžete psát na 

chanova@akcr.cz . Vzhledem k tomu, že přechod od Windows 7 do Windows 10 může zabrat 

více času, je potřeba si tuto akci naplánovat na „volnější den“. Další informace nebo odpovědi 

na vaše dotazy naleznete zde:  

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-

2020 

Dne 9. 8. 2019 vypracoval a úspěšné žně přeje Ing. Jan Doležal. 
(dolezal@akcr.cz) 
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