
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 13/2019 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 

 Česká republika k 26. březnu zrušila mimořádní veterinární opatření na hovězí maso 

z Polska. Nadále by podle Ministerstva zemědělství měly probíhat namátkové kontroly.  

Více zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ceska-

republika-rusi-mimoradna.html 

 

 Ministr zemědělství Miroslav Toman se zúčastnil dalšího Žofínského fóra na téma Současnost 

a perspektiva českého zemědělství, které se uskutečnilo toto úterý. Shrnutí vystoupení 

ministra zemědělství můžete nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-

zpravy/x2019_ministr-zemedelstvi-kvuli-klimatickym.html , výňatek z vystoupení prezidenta 

AK ČR Zdeňka Jandejska pak naleznete zde: http://www.akcr.cz/txt/jaka-je-soucasnost-a-

zejmena-perspektiva-ceskeho-zemedelstvi#obsah 

 
 Ministerstvo zemědělství zveřejnilo metodiky k provádění nařízení vlády, které souvisejí 

s jednotnou žádostí 2019, více zde: http://www.akcr.cz/txt/metodiky-k-provadeni-narizeni-

vlady-pro-rok-2019 

 

 

2) Dění v EU 

 

  Hlasování v Zemědělském výboru EP. Co Víme? Podle kompromisního návrhu 

zpravodajky k návrhu Španělky Ester Herranz Garcia by členské státy měly povinně 

zastropovat 100 % částky přímých plateb nad 100.000 €, na základě dobrovolného 

rozhodnutí by pak členské státy mohly odečíst ze stropované částky maximálně 50 % 

nákladů na zaměstnance, k výpočtu by měly být použity reálné náklady, nikoli náklady 

průměrné. Zastropování by se mělo vztahovat na všechny přímé platby s výjimkou eko-

schémat a podpor pro mladé zemědělce. Pokud se členský stát rozhodne alokovat 

minimálně 10 % na redistributivní platby, mohl by se rozhodnout povinné zastropování 

přímých plateb nad 100.000 € neimplementovat.  
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  Španělská vesnice? Zpravodajka dále navrhuje povinně alokovat minimálně 60 % 

obálky prvního pilíře na základní podporu příjmu pro udržitelnost; minimálně 5 % na 

redistributivní platby; minimálně 20 % pro eko-schémata; 2 % na podporu pro mladé 

zemědělce; a dobrovolně pak maximálně 10 + 2 % na podpory vázané na produkci (VCS 

platby).  

 
  Kupředu levá? Ke kompromisním návrhům zpravodajky García nicméně předložili 

alternativní kompromisní návrhy zástupci politických frakcí Zelených a GUE/NGL, kteří 

jsou rovněž členy výboru COMAGRI. V otázce zastropování chce frakce Zelených a 

GUE/NGL povinně zastropovat 100 % částky přímých plateb nad 60.000 €, na základě 

dobrovolného rozhodnutí by pak členské státy mohly odečíst ze stropované částky 

maximálně 50 % nákladů na zaměstnance, k výpočtu by měly být použity náklady 

průměrné. Zastropování by se mělo vztahovat na všechny přímé platby s výjimkou eko-

schémat a podpor pro mladé zemědělce. Tento návrh však neumožňuje upustit od 

implementace povinného zastropování za žádných okolností.  

 
  Rudá, nebo zelená? Rozdělení obálky pro první pilíř zástupci Zelených a GUE/NGL v 

COMAGRI navrhují povinně alokovat minimálně 10 % na redistributivní platby; 

minimálně 30 % pro eko-schémata; 2 % na podporu pro mladé zemědělce; a dobrovolně 

pak maximálně 8 + 2 % na podpory vázané na produkci. Alokace pro základní podporu 

příjmu pro udržitelnost nestanovují.  

 
  Znovu a lépe? V rámci hlasování o Strategických plánech SZP bude hlasováno i o 

návrhu Alberta Desse (EPP, DE), který navrhl celý legislativní návrh Komise k SZP 

odmítnout. 

 
 

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

 

 Zápis z jednání komise pro seznam doporučených odrůd. http://www.akcr.cz/txt/zapis-

z-jednani-komise-pro-seznam-doporucenych-odrud-psenice-ze-dne-22-3-2019#obsah 

 

 Aktuální informace z komoditních burz. http://www.akcr.cz/txt/agroserver-informace-ze-

svetovych-komoditnich-burz-2019#obsah 

 
 Další podrobnosti k seminářům k jednotné žádosti 2019. http://www.akcr.cz/txt/szif-

porada-seminare-k-jednotne-zadosti-2019-a-informuje-o-zasadnich-zmenach#obsah 

 

http://www.akcr.cz/txt/zapis-z-jednani-komise-pro-seznam-doporucenych-odrud-psenice-ze-dne-22-3-2019#obsah
http://www.akcr.cz/txt/zapis-z-jednani-komise-pro-seznam-doporucenych-odrud-psenice-ze-dne-22-3-2019#obsah
http://www.akcr.cz/txt/agroserver-informace-ze-svetovych-komoditnich-burz-2019#obsah
http://www.akcr.cz/txt/agroserver-informace-ze-svetovych-komoditnich-burz-2019#obsah
http://www.akcr.cz/txt/szif-porada-seminare-k-jednotne-zadosti-2019-a-informuje-o-zasadnich-zmenach#obsah
http://www.akcr.cz/txt/szif-porada-seminare-k-jednotne-zadosti-2019-a-informuje-o-zasadnich-zmenach#obsah


 

 Dne 21. 3. 2019 byla zveřejněna prováděcí vyhláška č. 79/2019 pro zelenou naftu od 

1. 1. 2019. Nový tiskopis a pokyny pro jeho vyplnění budou následovat. Více zde. 

http://www.akcr.cz/txt/zelena-nafta-v-roce-2019  

 

 Regionální agrární komora Jihomoravského kraje s finanční podporou Jihomoravského 

kraje zrealizovala v loňském roce natočení osmi propagačních a náborových videí. 

Cílem projektu je pomocí on-line videa propagovat moderní úroveň a kvality našeho 

zemědělství a zemědělského školství a vrátit tak zemědělství prestiž a posílit produkci 

Jihomoravského kraje.   

 

Videa najdete na www.youtube.com, ve vyhledávači zadáte Regionální agrární komora 

Jihomoravského kraje a v nabízených materiálech vyhledáte: 

 1. Zemědělství a budoucnost, úvod https://www.youtube.com/watch?v=kyOFZ6RFw-

k  

 2. Zemědělství a budoucnost, úvod, krátká verze 

 3. Moderní chov skotu, https://www.youtube.com/watch?v=LWxZNdGmQwo  

 4. Moderní chov skotu, krátká verze 

 5. Moderní chov vepřů, https://www.youtube.com/watch?v=iIjwAbI_HAQ  

 6. Moderní chov vepřů, krátká verze 

 7. Střední vinařská škola Valtice, https://www.youtube.com/watch?v=nLR5Kf9zeSU  

 8. Střední vinařská škola Valtice, krátká verze 

 Zdroj: Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 

 

4) AK ČR v médiích 

         http://www.zofin.cz/226-zofinske-forum/  
 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
26/3       226. ŽF - Současnost a perspektiva českého zemědělství 
27/3       VH ČMDU 
28/3       jednání s vedením hypermarketu Globus o podpoře českých výrobků 
29/3       VH OAK Trutnov 
  

 
6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 
 Vyšel další komentář tajemníka k aktuálnímu dění. Více si můžete přečíst zde: 

http://www.apic-ak.cz/syndrom-varene-zaby.php 
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7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 

a) Upozorňujeme, že od 1. 4. 2019 budete automaticky z webu www.apic-ak.cz   
    přesměrování na www.akcr.cz.  
  
Od tohoto data zůstane www.akcr.cz  oficiálně jedinou stránkou Agrární komory ČR,  
kde na horní zelené liště naleznete veškeré informace:  
 

•  Novinky: pouze informace z AK ČR (tiskové zprávy)  
•  Z médií: vystoupení v médiích  
•  Informace: nejenom z AK ČR, ale i MZe, SZIF, PGRLF - tříděné podle kategorií  

(Zprávy, Komodity, Vzdělávání, Dotace, Inzerce…)  
•  Dokumenty: komorové dokumenty (Zákon, Volební, Jednací, Příspěvkový řád, 

Statut)  
•  Kalendáře: Důležité termíny, akce AK ČR, OAK, Svazů atd., akce škol  
•  Z krajů: Projekt 9 F.e  
•  Kontakt: Úřad, OAK, KAK, Společenstva, Prezidium, DR, Představenstvo 
  
Pod horní zelenou lištou:  
•     velký měnící se obrázek - na co chceme upozornit  

 
Pod měnícím se obrázkem rychlé tlačítka na nejčastěji požadované kategorie:  
Komodity, Pro členy, Dotace, Připomínková řízení…  
 
Zcela vpravo dole obrázek z aktuálního výtisku AGRObase  
– po kliknutí lze uvedené číslo stáhnout v elektronické podobě.  
 
 

b) Vaše přihlašovací údaje, které platily pro www.apic-ak.cz  budou platné i pro 

www.akcr.cz         

•    přihlásit se můžete po kliknutí vpravo nahoře – hnědá lišta, po zaškrtnutí pole 

   neodhlašovat, budete přihlášení minimálně týden, každým kliknutím na www.akcr.cz  

   se doba prodlužuje  

•  POZOR! v případě, že údaje nefungují, jste byli systémem vyhodnoceni jako 

neaktivní uživatel a musíte zažádat o nové údaje přes svoji OAK nebo 

Svaz/společenstvo. Ti pak potvrdí Vaše členství (uvedou „je náš člen“) a zašlou 

požadavek s Vašim jménem, příjmením a e-mailovou adresou na chanova@akcr.cz .  

 

c)  Pozor, dnes je konečný termín pro nahlašování delegátu na Sněm a aktualizaci 

jejich údajů (do 29. 3. 2019).  

  Pokud jste informaci nezaznamenali, nebo Vám chybí relevantní informace/tabulka, 

vše naleznete po registraci zde:  

      http://www.akcr.cz/txt/delegati-kontakty-zadost-o-nahlaseni  

 

Dne 29. 3. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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