
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  

Týden 46/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Zelená nafta. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o spotřební dani včetně 

pozměňovacích návrhů, které upravují problematiku vratky spotřební daně pro minerální oleje 
spotřebované v zemědělské prvovýrobě. Pokud návrh projde do konce roku Senátem, měli by 
zvýšenou vratku (90 %) dostávat všichni zemědělci se zatížením VDJ vyšším než 0,3 a také 
zemědělci, kteří alespoň na 10 % výměry zemědělského podniku provozují speciální 
rostlinnou výrobu. Více zde:  
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_zemedelci-s-zivocisnou-
vyrobou-budou-mit.html 
 

 Ministr zemědělství Miroslav Toman tento týden navštívil evropské instituce včetně několika 
českých a zahraničních europoslanců, se kterými projednával nejen problematiku reformy 
Společné zemědělské politiky po roce 2020, ale také například chystanou směrnici o nekalých 
obchodních praktikách.  
 
 

2) Dění v EU 

 

  Tento týden se v Bruselu sešli ministři a státní tajemníci pro evropské záležitosti členských 
zemí, aby projednali další postup v otázce budoucího unijního rozpočtu. Takzvaný Víceletý 
finanční rámec s velkou pravděpodobností nebude schválen do května příštího roku (volby do 
Evropského parlamentu), ale spíše do konce roku 2019. S tím pravděpodobně dojde ke 
zpoždění schválení legislativních aktů pro Společnou zemědělskou politiku a její 
implementace se tak posune až na rok 2023. 

 
3) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo) 

 

  
 Zemědělci a lesní hospodáři dostanou podporu části nákladů na pojištění proti 

nepředvídatelným škodám. 

http://www.akcr.cz/txt/zemedelci-a-lesni-hospodari-dostanou-cast-letosnich-nakladu-na-
pojisteni-proti-nepredvidatelnym-skodam#obsah 
 
 

 V příštím roce bude Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) hospodařit s 39,5 miliardy 
korun, na zemědělské podpory přitom bude určeno 37,2 miliardy. 

http://www.akcr.cz/txt/v-pristim-roce-bude-szif-hospodarit-s-39-5-miliardy-korun#obsah 
 

 Zemědělci a lesní hospodáři dostanou část letošních nákladů na pojištění proti 
nepředvídatelným škodám. Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) uhradí část letošních nákladů na pojištění 
proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory, která se oproti loňsku zvýšila, 
rozhodlo představenstvo PGRLF.  
http://www.akcr.cz/txt/zemedelci-a-lesni-hospodari-dostanou-cast-letosnich-nakladu-na-
pojisteni-proti-nepredvidatelnym-skodam  
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 Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: kontaminanty v 
potravinách a v pitné vodě.http://www.akcr.cz/txt/aktualni-problemy-bezpecnosti-a-kvality-
potravin-a-zemedelskych-produktu-kontaminanty-v-potravinach-a-v-pitne-vode  

 
 
4) AK ČR v médiích 
 
   Byly odvysílány první díly televizního pořadu Cesta za chutěmi, na kterém se podílela Agrární 

komora České republiky. Pokud jste jejich premiéru nestihli, můžete se podívat tady:  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12351463452-cestou-za-chutemi/dily/ 
 

   Ve středu 14. listopadu byl na TV Barrandov odvysílán pořad Jaromír Soukup live, za účasti 
prezidenta Ing. Zdeňka Jandejska CSc. Pokud jste nestihli pozdní vysílání, můžete se 
podívat zde:  
https://www.barrandov.tv/video/140050-jaromir-soukup-live-14-11-2018 

 
 

 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
12/11 setkání s představiteli odborů 
 
13/11      Porada ředitelů OAK, RAK, KAK Táborsko – prezentace po registraci zde:  
  http://www.akcr.cz/txt/porada-oak-kak-a-rak-13-11-2018-materialy-z-jednani  
 
14/11 jednání se zástupci Renomia, a.s. 
  ČT Barrandov - Jaromír Soukup live 
 
15/11  Vystoupení na Marketingovém fóru zemědělců, Žatec – více informací zde:  
http://www.akcr.cz/txt/agrarni-komora-cr-na-setkani-zemedelcu-potravinaru-a-venkova-v-zatci  
 
16/11 Jednání k využití glyfosátu v zemědělství s ministrem zemědělství  

 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Prezentace pracovníků Úřadu z porady ředitelů OAK, KAK, RAK v Debrníku u Soběslavi. 
http://www.akcr.cz/txt/porada-oak-kak-a-rak-13-11-2018-materialy-z-jednani 

 

 9.F.e. Regionální přenos informací - Dne 13. 11. 2018 bylo předloženo vyúčtování druhého 
monitorovacího období DT MZe, 9.F.e. Regionální přenos informací. Celková roční žádost v 
hodnotě 6 589 717,- Kč zahrnuje vlastní kofinancování 18,1%. Aktuálně se zpracovávají 
druhé připomínky k prvnímu monitorovacímu období.  

Na rok 2019 je přislíbeno navýšení max. výše uznatelných nákladů z 8 mil. Kč na 11,5 mil. 
Kč při úpravě minimální výše dotace za 60% na 80% způsobilých nákladů. Prodloužení 
monitorovacího období přes zimní období, tj. prodloužení až např. na 24 měsíců přichází v 
úvahu až od ledna 2020, kdy správu převezme od MZe SZIF.   

 
Úřad AK ČR připravuje semináře PRV 2014 – 2020 finální termíny Vám budou potvrzeny. 

 

Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců přidáním hodnoty bez/s GM surovinami/krmivy. 

 

22/01/2019  hl. m. Praha;  
23/01/2019  Hradec Králové;  

29/01/2019  Pardubice;  

30/01/2019  České Budějovice;  

05/02/2019  Ústí nad Labem;  

06/02/2019 Jihlava;  
12/02/2019  Liberec;  

13/02/2019  Plzeň;  

19/02/2019  Olomouc;  

20/02/2019  Brno – město. 
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Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků s podporou precizního zemědělství 

 
12/03/2019   hl. m. Praha;  

19/03/2019   Hradec Králové;  

26/03/2019   Pardubice;  

02/04/2019  České Budějovice;  

09/04/2019  Ústí nad Labem;  

16/04/2019  Jihlava;  

23/04/2019  Liberec; 

30/04/2019  Plzeň;  

02/05/2019  Olomouc;  

07/05/2019  Brno – město. 

 

 
 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 

 Přesun termínu představenstva a dozorčí rady. Vzhledem k pozvání pana prezidenta na 
důležité jednání do Bukurešti se poslední letošní jednání představenstva a dozorčí rady 
Agrární komory České republiky uskuteční v novém termínu, a to 3. prosince od 13:00 na 
zámku ve Valticích.  
 

 Jednání Sněmoven. 13. prosince se ve Větrném Jeníkově uskuteční jednání delegátů 
Sněmovny všeobecné a Sněmovny společenstev, na kterém se bude mimo jiné hodnotit 
plnění úkolů posledního Sněmu.  
 

 18. Ples AK ČR 15. 2. 2018 – termín pro objednání vstupenek je 30. 11. 2018. Viz odkaz. 
http://www.akcr.cz/txt/ples-ak-cr-2019-termin-pro-zaslani-objednavek-do-30-11-2018  
 

 

 

Dne 16. 11. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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