Závěry
z jednání Ekonomické komise AK ČR dne 25. června 2015 v Brně

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání řídil: Ing. Jan Čech – místopředseda komise

Program:
1.
2.

Tržní situace u mléka a vykazování cen mléka
Výsledky jednání pracovních skupin a monitorovacích výborů PRV a OP Rybářství

K bodu 1. Pavel Novotný – předseda Komise AK ČR pro skot sdělil:
- k objektivizaci vykazování ceny mléka – Mze bude do konce r. 2015 monitorovat ceny
odbytových organizací zemědělců a podle výsledků dojde od 1. 1. 2016 k plošnému
šetření a zahrnování všech doplatků - tím se zpřesní výchozí cena pro jednání mlékáren
s obchodními řetězci,
- závěry z Komoditní rady pro skot a z jednání s ministerstvem zemědělství:
 rada konstatovala krizovou situaci na trhu s mlékem,
 požaduje se zvýšit intervenční cena mléka z 6,24 Kč na 8 Kč/l – ministr
zemědělství hodlá na radě ministrů prosazovat 7,30 Kč/l,
 aplikovat proexportní dotace, intervenční nákup, zapojit exportní banku, EGAP,
nákup do Státních hmotných rezerv, tzn. Q mléko,
 otevřít co nejdříve 1. kolo investičních dotací – ministr zemědělství přislíbil
v září,
 dále byl ministr zemědělství požádán o porovnání podpor pro mléko se
sousedními státy, které na krizovou situaci reagují a uplatnění českého welfare
od 1. 1. 2016, které by bylo blíže realitě,
 komoditní rada také vyzvala členstvo AK ČR, aby podporovalo v novele zákona
o veterinární péči možnost aplikace léčiv chovateli a aby se zasazovalo o přijetí
novely zákona o významné tržní síle při jednání s poslanci a senátory.
Z diskuse:
- vymyslet podporu, která by nemusela notifikovat v Bruselu a mohla by se vyplatit ještě
letos,
- situace se řeší zdlouhavě, KAK Vysočina navrhuje protestní akce,
- změnit poměr mezi podporou dojných a masných krav ve prospěch dojných,
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- zjednodušit dotace,
- nedojené krávy a jateční býci mají v EU zhruba stejnou dotaci, v ČR se rozhodlo dotace
připadající na býky dát kravám, stavy krav v ČR poslední léta neklesají a produkce
mléka roste,
- udělat porovnání nákladů a výnosů v chovu mléčných a masných krav,
- vyrovnat nástroji cenu mléka v Německu,
- Q mléko může jít rychleji – notifikace může být i za 2 měsíce, reálně do konce roku.
Závěr – Komise doporučuje představenstvu AK ČR
- prosazovat opatření navržená Komoditní radou pro skot,
- s ohledem na vysoký pokles ceny mléka požadovat finanční podporu, která by mohla
být vyplacena ještě do konce roku 2015,
- požadovat aby ministr zemědělství jednal s mlékárnami a obchodními řetězci o jejich
podílu na řešení krizového stavu mléčného trhu a nepřenášely veškeré dopady do
snížení nákupní ceny.
K bodu 2. Ing. Martin Fantyš, tajemník AK ČR informoval o výsledcích posledních jednání
k PRV a zemědělskému rozpočtu:
- prvá kola příjmu žádostí se mají otevřít v září,
- podpora investic do zemědělského majetku se bude členit na projekty do 5 mil. Kč - 30
% obálky a nad 5 mil Kč - 60 % obálky, projekty do 1 mil. Kč a do 150 ha nemusí
vykazovat finanční zdraví, budou mít 10 %, z celkové alokace necelých 3,3 mld. Kč.
- Poměr podpor ŽV: RV je 3:1,
- Při původně navrhovaném bodovém zvýhodnění LFA a ekologického zemědělství by
téměř nikdo jiný neměl šanci, schváleno je 2 body pro LFA a 4 body pro ekologického
zemědělce,
- 15 body jsou zvýhodněny investice do ŽV, ovoce, zeleniny, chmele révy vinné,
okrasných rostlin, léčivých, aromatických, kořeninových rostlin a školková výroba,
výdaje do nich musí činit minimálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
brambory a cukrovka mají zvýhodnění 8 bodů,
- PGRLF – rozšiřuje činnost na poskytování úvěrů na nákup půdy a intenzivně se
připravuje fond těžko pojistitelných rizik od 1. 1. 2016, zejména na řešení škod suchem
na dlouhotrvajícími dešti – do konce roku se předpokládá dotace od státu 200 mil. Kč a
vybrat od zemědělců též 200 mil. Kč, 150Kč/ha, pod závlahou a u vinic 550 Kč/ha, u
sadů a TTP 20 Kč/ha, nedostatek zdrojů bude vyrovnávat stát – kdo do systému
nevstoupí a nebude přispívat, nedostane, v případě nepojistitelných škod od státu nic.
Zemědělský rozpočet 2015 – dotační titul 8 prasata, drůbež se posiluje tak, že budou
možné maximální sazby na drůbež a prasata.
Na rok 2016 se na přímé platby počítá se stejnou částkou 17, 2 – 17,3 mld. Kč – je
méně na národní dotace, chybí 500 mil. Kč, které má doplnit MZe, tituly ŽV budou
pokryty na 100 %, národní welfare 500 mil Kč a výše, PGRLF chybí 6+00 mil Kč do 2
mld. Kč (počítá se s doplněním z Lesů ČR nebo MF) – kofinancování PRV při dosažení
dohody na 35 % bude vyšší o 1,5 mld. Kč, tedy celkem 13 mld. Kč jako v minulosti, je
nutno oddělit prostředky na zvýšení výměry LFA od r. 2018, jinak by došlo k poklesu
sazby z 80 na 60 €/ha, chybí tak 2,5 mld. Kč ročně, další finanční podpory bude nutné
dát do investic v poměru 3:1, ŽV:RV.
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Z diskuse:
- prokázání příjmů ze zemědělství pro uznání aktivního zemědělce by šlo řešit v rámci
auditů,
- z degresivity u LFA vracet peníze do podpor pro LFA,
- z degresivity přímých plateb cca 100 mil. Kč dát do podpory investic.
Závěry:
Komise doporučuje představenstvu AK ČR požadovat od MZe seznámení s kritérii
budoucí redefinice LFA od r. 2018.
Příští jednání komise bude ve čtvrtek 27. 8. 2015 v Českých Budějovicích.

Zpracoval: Ing. Jan Záhorka

Předseda komise: Ing. Jan Ptáček, CSc.
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