Závěry
z jednání Ekonomické komise AK ČR dne 15. ledna 2015
na Českém statistickém úřadu v Praze 10

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání řídil: Ing. Jan Ptáček, CSc.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní slovo předsedy komise.
Představení činnosti ČSÚ.
Shrnutí připomínek k návrhu nařízení vlády o stanovení některých připomínek
poskytování přímých plateb.
Stav v implementaci SZP do národních předpisů a porovnávání s jinými státy.
Porovnání cen mléka mezi zeměmi v rámci EU
Různé.

1. Předseda komise shrnul závěry a doporučení z minulého jednání komise, která byla
uplatněna pro jednání představenstva a pro přípravu dnešního jednání. Dále doporučil
zařadit do programu vystoupení prezidenta AK ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.
2. Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ, přednesla základní informace o ČSÚ
včetně priorit, zejména podpory egavernmentu, implementace administrativních zdrojů,
přechod resortních statistik na ČSÚ, budování registru ČR.
Ing. Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ –
představil práci odboru včetně záměrů do budoucnosti, souvislosti zemědělství s ostatními
odvětvími ekonomiky, využití netradičních způsobů zjišťování jako je družicové a letecké
snímkování a sjednocení zemědělské statistiky EU se světovou.
Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
informoval, že zemědělské ceny šetří u 480 podniků a 110 výrobků a zpracovávají se i
indexy a průměrné ceny zpracovatelů a spotřebitelů.
Z diskuse:
- při resortním zjišťování mléka přidat kolonku doplatky na minulé období,
- byly vyjasněny zdroje sledování cen zpracovatelů a spotřebitelských cen včetně
způsobu průměrování.
3. Ing. Martin Fantyš, tajemník AK ČR informoval o stavu v implementaci SZP do národních
předpisů a výsledků připomínkových řízení včetně otevřených otázek:
- proběhlo šestikolové jednání o dotacích včetně spolufinancování PRV z národních
zdrojů na 25 % z původních 15 %, kofinancování je plně zabezpečeno,
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- s ohledem na vyšší spolufinancování v okolních státech se bude dále jednat,
- národní dotační tituly – loni 1,53 mld. Kč, letos 1,57 mld. Kč a jedná se o posílení o 0,3
mld. Kč jako loni,
- priorita je podpora živočišné produkce,
- pracuje se na podpoře při poklesu ceny mléka, kde je nutná notifikace,
- PGRLF - zajištěno 1,3 mld. Kč na letošní rok – rozšiřuje se program zemědělec,
brambory a plemenná zvířata, na podporu nákupu zemědělské půdy je alokováno 180
mil. Kč, na podporu úvěrů potravinářů 300 mil. Kč, projednává se fond těžko
pojistitelných rizik od r. 2016 s dotací cca 200 mil. Kč ročně, nově je nutno podat
žádost PGRLF a pak jednat s bankou o úvěru,
- zelenání 30 % z národní obálky, podpora mladých na prvých 90 ha z. p. bonus 33 €/ha
(0,3 % obálky), základní platba 132 €/ha při splnění C.C. a GAEC (dnes DZES),
- citlivé komodity 15 % obálky (3 mld. Kč citlivé a 460 mil. Kč bílkovinné plodiny),
sazby:
mil. Kč
Kč/ha
bramborový škrob
85
21 800
chmel
85
19 500
ovoce
100
zelenina
100
konzumní brambory
3 300
s tím podmínkou certifikované sadby a minimální produkce,
- cukrovka – 450 mil. Kč – 140 Kč/t,
- živočišné citlivé komodity – 2,15 mld. Kč, dojený skot cca 3 500 Kč/VDJ, masný skot
675 mld. Kč – 3 400 Kč na VDJ masného telete, 3 500 – 3 800 Kč na VDJ ovcí a koz,
- platí termín 15. 5. pro podávání jednotné žádosti – současně s nařízením vlády je nutné
vydat metodický pokyn.
Z diskuse:
- u podpor je nutné notifikovat množství, jako horní limit pro vyplacení podpor,
- pěstitelé nesouhlasí s nízkými cenami cukrovky, zejména bioetanolové, které nabízejí
cukrovary, je možné snížení ploch až o 30 %,
- u ovcí a koz, jejichž stavy rostou je pro podporu argumentem cílový stav,
- hledat cestu k podpoře sadbových brambor.
4. Ing. Miroslav Toman,, CSc,, prezident AK ČR charakterizoval úkoly AK ČR:
- vyjednané podmínky SZP jsou kompromisem,
- soustředit se na implementaci SZP a PRV,
- dále jednat o definici aktivního zemědělce a dalším zvýšení kofinancování PRV,
- udržet v Tripartitě zákon o významné tržní síle,
- AK ČR se podařilo finančně stabilizovat,
- s Billou je projekt na koutky regionálních potravin,
- AGRObase snížila náklad o 50 % a rozšířila obsah, žádost o příspěvky,
- na Sněmu Agrární komory 12. 3. 2015 v Olomouci se počítá s dovolbou dalších
viceprezidentů v obou sněmovnách,
- ve všech krajích budou předsněmovní diskuse delegátů s vedením komory.
- Agrární ples 23. 1. bude mít transparentní vyúčtování – složili se na něj zemědělci,
- připraví se jednotný návrh AK ČR k připravované novele zákona o myslivosti,
- v novele vyhlášky o hlášení dovozů opět chybí ošetření příhraničního prodeje,
- k záměru zákona o prodeji půdy se sbírají reakce členské základny,
Z diskuse:
- sloučit krajské soutěže a Regionální potravinu MZe,
- obavy o zvládnutí agendy LPIS ze strany SZIF.
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5. Ing. Pavel Sekáč vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe vysvětlil
stav ve vyjednávání s EK o PRV a v přípravě předpisů ČR:
- v některých připomínkách lze s EK licitovat, je to ale otázkou času, je nutné současně
s nařízením vlády vydat metodiku,
- pro kritérium výše příjmů ze zemědělské činnosti pro definici aktivního zemědělce je
nutné zavést jejich vykazování, dotace není odměna za vlastnictví ale za činnost,
- k pravidlům budou pracovní skupiny,
- je nutné nastavit priority a pravidla stanovit tak, aby podporu obdrželi ti, co skutečně
agrobyznys dělají,
- bude se sledovat vývoj komodit a podle něj se mohou pravidla měnit,
- je potřeba vyjasnit, zda u podpory mladých zemědělců bude podpora investic či plošná
platba,
- LFA – do r. 2018 dosavadní režim bez 20 % H a S na veškerou zemědělskou půdu –
pak bude jednotně vůči platbě 1,5 mil. ha, bude nutné rozlišit faremní systémy např.
větší a menší zastoupení TTP, EK požaduje zatížení VDJ jen na TTP – řeší se,
- AGROENVI – bylo vyňato ekologické zemědělství, které je zvlášť, řeší se odstranění
případné dvojí platby zejména u ekologického zemědělství, ošetřování luk, květnatých
luk apod.,
- u integrované produkce se řeší problémy s použitím některých chemických přípravků,
- jedná se také o výhradách EK k poradenskému systému.
Z diskuse:
- zvážit povinnou registraci zemědělců jako vázané živnosti s využitím pro definici
aktivního zemědělce,
- požadavek na seznámení s jemným doladěním LFA, předseda komise dohodne s Ing.
Sekáčem termín schůzky na MZe za účasti 3 zástupců komise a zástupce ÚZEI,
- v r. 2018 se bude rozhodovat znovu o převodu mezi pilíři,
- EK požaduje, aby bylo zatížení VDJ v LFA výrazně nižší než je průměr ČR,
- je nezbytné zpracovat výklad k 22. kolu II. Pilíře a vyjasnit zvýhodnění některých
druhů nakládací techniky, zejména teleskopických manipulátorů.
6. Ing. Jaroslav Humpál z ÚZEI prezentoval porovnání cen mléka ale i dalších komodit
v rámci EU – v příloze č. 2.
Z diskuse:
- nedostatečná podpora živočišné produkce, zejména dojného skotu - ohrožení stavů
dojnic a produkce mléka.
7. Různé
- žádost prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr.h.c. z Jihočeské univerzity o uvolnění z EK
AK a návrh jmenovat Doc. Ing. Ladislava Skořepu, Ph.D. členem komise - jmenování
projedná Ing. Ptáček v představenstvu AK ČR 4. 2. 2015;
- příští jednání komise bude ve čtvrtek 9. 4. 2015.
Přílohy:
č. 1 Spolufinancování PRV – tabulka
č. 2 Prezentace Ing. Jaroslava Humpála

Zpracoval: Ing. Jan Záhorka

Předseda komise:
Ing. Jan Ptáček, CSc.
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Příloha č. 1

Kofinancování PRV v předběžných návrzích programů rozvoje venkova ve vybraných implementacích na
úrovni členských zemí nebo spolkových států

Stát

Celkové veřejné
výdaje – Osa I
(EUR)

EAFRD
Z EU

EU finanční
prostředky celkem
(EUR)

(%)
ČR
SK

(%)

810 612 481

75
75

609 570 930
607 959 361

25
25

449 041 417

30

134 712 425

70

8400000

40

3 400 000

60

40 178 669

75

30 134 002

25

Bavorsko

553 780 000

50

276.890.000

50

Mecklenburg

313 287 200

75

234 965 400

25

71 549 274

50

143 098 548
207 172 000

50

485 413 333

75

364 060 000

25

120 200 000

50

60 100 000

50

217 441 048

25

54 360 262

75

266 173 789

75

199 630 342

25

Belgie
Flandry
Finsko

812 761 240

Národní
zdroje

–

Velká Británie

Schleswing
Holstein
Baden
Wurttenberg
Brandenburg Berlin
Hessen
North Rhine Wesphlaia
Sasko

103 586 000

50

50

Podíl financování PRV z unijních a národních zdrojů ve schválených PRV
Členská země

Alokace (mld. €)

z toho z EU

z nár. zdrojů

% kofinancování

Polsko

13,5

8,6

4,9

36,6

Rakousko

7,6

3,9

3,7

48,7

Dánsko

6,6

4,29

2,3

34,9
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