Závěry z jednání Ekonomické komise AK ČR 3. prosince 2015
v sídle Zemědělské akciové společnosti a.s. Mžany
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání řídil: Ing. Jan Ptáček, CSc.
Program:
1. Úvodní slovo předsedy komise
2. Informace z jednání představenstva AK ČR
3. Stav v projednávání Fondu nepojistitelných rizik
4. Rekonstrukce Ekonomické komise
5. Různé
Předseda představenstva hostitelské společnosti Dr. Ing. Jan Pešek doprovodil komentářem
promítanou prezentaci Chovatelského dne a charakterizoval její hospodaření. Zdůraznil ztrátovost
produkce mléka, cukrovky, nutnost likvidace chovu prasat a upozornil na skutečnost, že nájem za
zemědělskou půdu dosahuje až 10 000 Kč/ha za rok.
1. Předseda komise konstatoval splnění záměrů z minulého jednání komise v Č. Budějovicích.
•
•
•
•

prezentace prof. Bečvářové k vývoji ekologického zemědělství byla rozeslána,
přednesl připomínky a návrhy komise k nařízení vlády o přímých platbách a Programu rozvoje
venkova na jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR,
projednal s náměstkem ministra Ing. Sekáčem účast členů AK ČR v přípravě redefinice LFA –
tuto problematiku přebrala nově definovaná pracovní skupina AK ČR pro LFA,
zajistil prostřednictvím Ing. Hrbka jednání s Ing. Šulcem na ČSÚ k vykazování cen mléka.

2. Předseda komise informoval o jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR dne 2. 12. 2015:
•

•

•

předseda vlády při jednání s prezidentem AK ČR a PK ČR přislíbil podporu při projednávání
návrhů komory, tj. k zákonu o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům,
marketingovém fondu, novele zákona o vinařství a vinohradnictví, novele zákona o myslivosti
a zákonu o významné tržní síle,
komora upozornila na jednání u kulatého stolu 19. 11. 2015 s ministrem zemědělství na
potřebu urychlit řešení výpadku příjmů v souvislosti s letošním suchem a propadem cen,
zejména u kukuřice na zrno i siláž, mléka, vepřového masa a vajec,
na částečnou kompenzaci důsledků sucha je vyčleněno 600 mil. Kč, při poškození více jak 30
% má být kompenzace až do 80 % škod,

•
•

•

•

byl schválen rámec stanoviska AK ČR na rozdělení navýšení národního kofinancování
Programu rozvoje venkova o 473 mil EUR (cca o 13 mld. Kč ) v PRV – příloha č. 2.
komora bude do budoucna požadovat vyhlášení kol PRV začátkem roku, zachování podpory
nákupu strojů pro speciální komodity a změnu v charakteristice aktivního zemědělce
stanovením minimálních činností,
při projednávání Fondu na propagaci českých potravin trvá komora na požadavku, aby
pravomoci státní správy a profesních i zájmových svazů byly vyrovnané, jedná se o zahrnutí
živočišných produktů,
XXIV. sněm komory, se bude konat 3. 4. 2016 v Brně.

3. Mgr. Ondřej Mareček, ředitel úseku podpor PGRLF prezentoval Návrh na zřízení Fondu těžko
pojistitelných rizik.
•
•

•
•

•
•
•

návrh byl v říjnu zaslán na Evropskou komisi, nyní přichází dotazy,
fond bude spravován PGRLF a stejný má být finanční vklad zemědělců i státu, stát navíc
garantuje doplnění při vyčerpání zdrojů až do výše vkladu zemědělců za poslední 2 roky,
účast zemědělců bude dobrovolná,
výše vkladů podle jednotlivých plodin je patrná z přílohy č. 3,
mají se hradit ztráty na produkci suchem a nadměrnými srážkami v době sklizně vyšší než 30
% u jedné komodity až do výše 80 % proti pětiletému průměru očištěnému o nejnižší a
nejvyšší sklizeň (výpadek produkce krát průměrná roční cena ČSÚ)
podmínkou je komerční 50 % propojištění RV proti nejvýznamnějším rizikům, při
propojištěnosti 30 – 50 % by se náhrady krátily o 50%,
přístup do Fondu má být i pro velké podniky,
bude zveřejněna metodika likvidace škod, na které se budou podílet pojišťovny a metodika
výpočtu škod.

Z diskuze:
•
•
•
•
•
•

pokud je podmínkou komerční pojištění, měly by se do fondu zapojit příspěvkem i pojišťovny,
farmáři v USA považují podporu pojištění za významnou dotaci a sazba příspěvků je na jejich
vůli, tomu však odpovídá i vyplácená pomoc,
prosazovat, aby příspěvek do fondu byl nákladovou položkou,
nutno vyjednat s MF výjimku, aby příspěvky od zemědělců nezdaňovalo,
sazby příspěvků podle plodin placených zemědělci mohou znamenat přelévání finančních
prostředků z vyšších oblastí, kde jsou menší škody, do oblastí nížinných,
některé oblasti mají 20 – 30 % škodu téměř každý rok a tak při porovnání s pětiletým
očištěným průměrem nedostanou nic.

Závěr k bodu 3.
Členové komise provedou propočet finančního zatížení svého podniku při vstupu do Fondu podle
sazeb v příloze č. 3 a včetně zatížení komerčním pojištěním posoudí únosnost a výsledek zašlou
tajemníkovi komise na adresu zahorka@akcr.cz.
4. Rekonstrukce Ekonomické komise AK ČR
•
•

představenstvo AK ČR schválilo dne 2. 12. 2015 nové složení Ekonomické komise – v příloze
č. 1; předsedou byl jmenován Ing. Zbyněk Kobliha ze společnosti Farma Prčice spol. s. r. o.
Ing. Jan Ptáček, CSc. poděkoval dosavadním členům komise za jejich práci v komisi.

5. Různé
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mgr. Mareček na dotaz o proplacení podpory úroků z květnové žádosti sdělil, že zpoždění se
týká 25 subjektů a bude vyřízeno v brzké době,
návrh na 20% zastoupení ekologického zemědělství na orné půdě v koncepci se zdá být
neúměrné,
v pásmech ochrany vodních zdrojů zejména na Vysočině je na vybranou, buď vše zatravnit,
nebo biozemědělství,
zjednodušit pravidla pro podporu welfare, dlouho trvá vyhotovení kontrolního protokolu a
po tu dobu jsou zastaveny dotace,
Ing. Lukášek podrobně informoval o dalším jednání jménem komory na základě plné moci ze
dne 16. 9. 2015 na ČSÚ a na MZe o vykazování nákupu mléka ve výkazu MZe Mlék (MZe) 6-12
a přečetl komentář k návrhu o doplnění řádku o doplatcích za minulá období; komise
jednomyslně souhlasí s jeho návrhem;
diskuse o cenách komodit, zejména o vysoké ztrátovosti v chovu prasat a dojnic,
předběžné termíny jednání Ekonomické komise AK ČR v r. 2016, čtvrtky: 18. 2., 19. 5., 11. 8.,
24. 11.
další důležité termíny 22. 1. 2016 – 15. agrární ples na pražském Žofíně, SALIMA 17. – 20. 2.,
TECHAGRO 3. 4. – 7. 4., XXIV. Sněm AK ČR 3. 4. 2016 v Brně,
Dr. Ing. Jan Pešek závěrem poděkoval Ing. Janu Ptáčkovi, CSc. za dlouholetou práci ve funkci
předsedy komise od jejího zřízení v roce 2001.

Zpracoval: Ing. Jan Záhorka

Předseda komise: Ing. Jan Ptáček, CSc.

Přílohy: č. 1: Návrh složení Ekonomické komise
č. 2: Návrh na rozdělení navýšeného národního kofinancování
č. 3: Přehled výše příspěvků Fondu těžkopojistitelných rizik

