Závěry
z jednání Ekonomické komise AK ČR dne 27. srpna 2015 v Českých Budějovicích

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

Úvodní slovo předsedy komise
Postup projednávání souhrnu připomínek k nařízení vlády o přímých platbách a PRV
Vývoj ekologického zemědělství ČR v ekonomických souvislostech
Ukončení činnosti Ekonomické komise AK ČR v současném složení
Různé.

Předseda komise zahájil jednání a přivítal hosty: Ing. Josefa Kubiše, viceprezidenta AK ČR a
Ing. Bohumila Beladu, viceprezidenta AK ČR.
1. Předseda komise:
- komentoval závěry z minulého jednání komise dne 25. 6. 2015 konaného v Brně s tím, že
aktuální informace o přímých platbách a PRV jsou samostatným bodem dnešního
jednání; k dalšímu bodu - tržní situace u mléka - upozornil na závěry a požadavky z
mimořádného jednání představenstva AK ČR k řešení mléčné krize v ČR ze dne 29. 7.
2015,
- doporučil přesun bodu 3 před bod 2;
2. Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. prezentovala Vývoj ekologického zemědělství ČR v
ekonomických souvislostech - v příloze č. 1
Z diskuse:
- značná podpora ekologického zemědělství z národních zdrojů,
- disproporce výroby a spotřeby biopotravin v ČR, jedna polovina z dovozu,
- podpora MZe navyšovat rozměr ekologického zemědělství,
- význam integrované produkce i pro biopotraviny,
- výsledek výroby biopotravin není garantován,
- mezi nekalé praktiky náleží prodej ze dvora bez placení daní, otázka farmářských trhů,
- popularizace údajů z prezentace, využití ze strany AK ČR i Zemědělského svazu;
Závěr:
- po rozsáhlé diskusi bylo dohodnuto, že prezentace bude přiložena k závěrům z jednání s
tím, že bude využita nejen členy komise, ale také k informaci členů představenstva AK
ČR a členské základny;
- k dispozici je také několik kusů publikace Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií Mendelovy university v Brně;
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3. Postup projednávání souhrnu připomínek k nařízení vlády o přímých platbách a Programu
rozvoje venkova
Viceprezident AK ČR Ing. Belada informoval o aktuálních otázkách a problémech
zemědělství, zejména o krizové situaci u komodit mléka, chmele a cukrovky. Dále seznámil
s projednáváním připomínek k přímým platbám a PRV. Jedná se o tyto okruhy:
- 3 skupiny opatření k řešení krize: nátlak na EU, protestní akce 7. 9. 2015 v Bruselu:
navýšení intervenční ceny mléka, zavedení exportních dotací do třetích zemí,
kompenzace náhrad za sankce zavedené vůči Ruské federaci,
- další skupinou je posílení dotací na litr mléka, a to národní welfare (5 opatření), Q-kvalita
významná pro zpracovatele (cca 0,25 Kč/l), zavedení zelené nafty i do živočišné výroby,
nově fakturace služeb za poskytování evidenčních dat (např. Hradišťku), zapracování
organické hmoty do půdy,
- třetí skupinou je trh, je nutné prosadit novelu zákona o významné tržní síle, neboť
chování obchodních řetězců je neúnosné,
- přímé platby - návrh na výplatu záloh na SAPS zatím MZe a SZIF odmítají s tím, že plné
platby se začnou vyplácet v prosinci 2015,
- PGRLF - nově otevřené programy,
- dlouho diskutovaný Fond těžko pojistitelných rizik je připravován ke spuštění od r. 2016,
- PRV: vláda 20. 8. 2015 potvrdila zvýšení národního kofinancování z 25 na 35 %, otázka
kam půjde 13 mld. Kč z navýšení, o jejich rozdělení nutné usilovně jednat,
- nové kolo pro investice, inovace a modernizace v rámci PRV v termínu od 22. 9. 2015
(3,3 mld Kč).
Z rozsáhlé diskuse:
- Ing. Žďárský: návrh na posílení nového kola PRV fin. prostředky z uváděných
13 mld. Kč,
- Ing. Pešek: v návaznosti na řešení krizí by AK ČR měla prosazovat zvýšení objemu
prostředků na citlivé komodity na úkor SAPS,
- Ing. Kubiš zdůraznil požadavky AK ČR k řešení mléčné krize,
- Ing. Němec považuje opatření v chovu dojnic dlouhodobě za nedostatečné,
- Ing. Čech upozornil na malou pozornost, která je věnována krizi v komoditě vepřové
maso,
- diskuse o upřesnění pojmu "aktivního zemědělce",
- otázka LFA - AK ČR se musí aktivně podílet na připravované redefinice LFA k roku
2017.
Závěry k bodu 3:
- předseda komise seznámí s připomínkami a návrhy EK představenstvo a dozorčí radu AK
ČR a projedná s Ing. Sekáčem otázku aktivní účasti členů AK ČR na přípravě budoucí
redefinice LFA se zástupci MZe a ÚZEI.
4. Ukončení činnosti Ekonomické komise AK ČR v současném složení
- viceprezident AK ČR Ing. Kubiš informoval o projednávání otázky složení Ekonomické
komise AK ČR v představenstvu s tím, že byly osloveny OAK, KAK a členská
společenstva, aby navrhly nové členy EK nebo potvrdily stávající tak, aby komise
v novém složení mohla pracovat nejpozději od 1. 1. 2016; na programu zítřejšího jednání
představenstva AK ČR je návrh na zřízení a obsazení Pracovní skupiny LFA;
- z diskuse: historie zřízení EK, počet členů EK v novém složení, náplň práce EK a
poslání Pracovní skupiny LFA;
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- Ing. Ptáček uvedl, že stávající složení (31 členů a 2 náhradníci) bylo schváleno dne 1. 10.
2012 a že je nutné aktualizovat náplň EK ve vazbě na zřízení Pracovní skupiny LFA;
- Ing. Čech vyjádřil v případě snížení počtu členů EK obavy z nezařazení navrhovaných
členů EK ze společenstev, např. SCHP;
- Ing. Kuba: závěry EK smetlo vedení AK ČR ze stolu,
- požadavek na povinnost vedení AK ČR dávat do programu představenstva závěry EK
ČR.
Závěr k bodu 4:
- postup s ukončením činnosti komise ve stávajícím složení bude realizován v návaznosti
na závěry představenstva AK ČR ze dne 28. 8. 2015.
5. Různé
- Ing. Němec: zkreslování dat ze strany ÚZEI (Doc. Doucha); potvrzené názory na
utlumení výroby mléka ve východních zemích Evropy a na snižování stavů skotu;
- Ing. Lukášek k situaci v mléce: zkreslení měsíční průměrné ceny mléka ve výkazu MZe
Mlék (MZe) 6-12 o doplatky za minulá období; přečten písemný návrh připomínek, který
byl odeslán na AK ČR dne 20. 8. 2015 s požadavkem projednání v představenstvu AK
ČR a osobního jednání s ved. oddělení cen ve stavebnictví, zemědělství a služeb ČSÚ
Ing. Jiřím Šulcem;
- Ing. Kuba: problém s komoditou cukrovka v důsledku sucha (pokles výnosů i cen), který
má vazbu i na mléko,
- Ing. Lukášek seznámil členy komise se žádostí asanačních podniků o zavedení finanční
podpory při zajišťování likvidace uhynulých zvířat a specifického rizikového materiálu,
který byl zaslán 8. 7. 2015 ministru zemědělství ČR;
- Ing. Slezák: možnost vyplácení záloh na dotace SAPS.
Závěr k bodu 5:
- předseda komise projedná závěry jednání komise na společném jednání představenstva a
dozorčí rady AK ČR dne 28. 8. 2015,
- komise se ztotožňuje s dopisem Ing. Lukáška jako materiálem AK ČR,
- předseda komise zajistí jednání s Ing. Šulcem na ČSÚ.
Příští jednání komise se uskuteční ve IV. čtvrtletí 2015 v Praze, termín bude upřesněn.
Přílohy:
č. 1 - Vývoj ekologického zemědělství ČR v ekonomických souvislostech
Zpracoval: Ing. Jan Záhorka,
Ing. Jan Ptáček

Předseda komise: Ing. Jan Ptáček, CSc.
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