
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 20/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
 Poslední rada ministrů před volbami do EP. Ministr Toman se tento týden zúčastnil jednání 

Rady ministrů zemědělství v Bruselu. Ve svém vystoupení upozornil mimo jiné na nutnosti 

začít pracovat na přípravách přechodného období před přijetím nové reformy.  Ministr navrhl 

také, aby členské státy mohly upravovat v prvních letech nového programovacího období 

svoje Strategické plány bez hrozby sankcí od Evropské komise.  

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministr-toman-v-bruselu-

vyjednaval-o.html 

 

 Nenech brouka žít. Ministerstvo zvyšuje podpory do lesního hospodářství s ohledem na 

kůrovcovou kalamitu. Ministerstvo zemědělství (MZe) chce podpořit správné hospodaření v 

lesích částkou 1,15 miliardy korun. Zároveň jedná s Evropskou komisí a Ministerstvem financí 

o uvolnění další 3 miliard, aby měli vlastníci z čeho financovat péči o lesy. 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministr-toman-

ministerstvo-zvysuje.html 

 

 Jak na obnovu lesů? Ministerstvo zemědělství připravilo nový portál Nabídky a poptávky 

reprodukčního materiálu. Slouží pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře i školkaře. 

Najdou na něm jednoduchý přehled o poptávce a nabídce sazenic a semen lesních dřevin. 

Obsah portálu, nabídku a poptávku reprodukčního materiálu, budou vytvářet přímo vlastníci 

lesů a školkaři. Jeho využitelnost poroste s množstvím vkládaných poptávek a zejména 

nabídek. Aplikace je přístupná na portálu e-agri: http://eagri.cz/public/app/erma2/naprm/ 

 
 

Řepka  

 Tento týden došlo k intenzívnění mediální kampaně proti pěstování řepky olejné, ať už to 

byl pořad Reportéři ČT, 168 hodin, nebo různé články na nejčtenějších webových 

portálech, další úhel pohledu nabízí AK ČR: 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/Repka2019.pdf a také ministr zemědělství Miroslav Toman 

v pořadu ČT 24 Byznys ČT24 (čas 15:30) 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12026085531-byznys-ct24/219411034000044-

byznys-ct24-special 
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2) Dění v EU a ve světě  
 

 Peníze pro americké zemědělce. Trumpova administrativa chystá záchranný balíček pro 

americké zemědělce ve výši 20 miliard dolarů, který by jim měl pomoci vyrovnat ztráty 

způsobené obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou.  Záměr amerického ministerstva 

zemědělství potvrdil státní tajemník pro zemědělství USA Sonny Perdue ve středu 15. května.   

Od nástupu do funkce prezident Spojených států Donald Trump nařídil zvýšení tarifů na 

vybrané položky ve vzájemné obchodní výměně z původních 10 procent na současných 25. 

Celková hodnota zboží z Číny, na které bylo zvýšené clo uvaleno, se pak měla vyšplhat až 

ke 200 miliardám dolarů. Čína odpověděla odvetnými tarify na americké zboží mířící do „říše 

středu“ v hodnotě 60 miliard dolarů. Na tento krok pak Američané reagovali uvalením cla na 

další zboží v hodnotě 300 miliard dolarů.  Čína v reakci na to posléze rozšířila seznam zboží, 

které podléhá při dovozu do Číny clu, o další položky včetně řady zemědělských komodit.  

V reakci na to byl schválen záchranný balíček, který zahrnoval přímé platby zemědělcům ve 

výši 9,5 miliardy dolarů, 1,2 miliardy na intervenční nákupy komodit, které byly darovány 

potravinovým bankám, případně školám a dalších 200 milionů dolarů bylo určeno na 

propagaci komodit a potravin ze Spojených států v zámoří. Nyní se připravuje podobný 

program, který celkově rozdělí až 20 miliard dolarů. 

 

 Zvýší se cena vepřového? Epidemie Afrického moru prasat v Číně pravděpodobně sníží 

produkci v nejlidnatější zemi světa až o deset procent. Alespoň tak to odhaduje FAO 

(Organizace pro potraviny a zemědělství), které patří pod Organizaci spojených národů. 

V posledních měsících bylo totiž v Číně preventivně poraženo více než milion prasat, což 

vzhledem k velké spotřebě vepřového v Číně představuje obrovskou příležitost pro 

producenty v zbylých částech světa. Vzhledem k obchodní válce USA s Čínou se navíc do 

Číny z USA nevozí ani vepřové maso, ani sójové boby, které jsou k výkrmu prasat v Číně 

nezbytné.  Epidemie AMP se navíc rozšířila i do dalších zemí jihovýchodní Asie, především 

do Vietnamu, Laosu a Kambodži, ale také do středoasijského Mongolska. Celosvětově by tak 

mělo dojít ke čtyřprocentnímu propadu produkce vepřového, přičemž v Evropě a Spojených 

státech by naopak mělo dojít k jejímu nárůstu. Očekává se, že z nastálé situace budou 

profitovat také producenti drůbežího masa. 

 

 

3) Z webu akcr.cz (aneb co Vám možná uteklo) 

 

 Zprávy o trhu hovězího a vepřového masa. 

 http://www.akcr.cz/txt/zpravy-o-trhu-hoveziho-a-veproveho-masa-2019 

http://www.akcr.cz/txt/zpravy-o-trhu-hoveziho-a-veproveho-masa-2019


 

 Informace ze světových komoditních burz. 

 http://www.akcr.cz/txt/agroserver-informace-ze-svetovych-komoditnich-burz-2019 

 
 Aktuální plochy chmelnic v roce 2019. 

 http://www.akcr.cz/txt/aktualni-plochy-chmelnic-v-ceske-republice-v-roce-2019 

 

 

4)  AK ČR v médiích  

 
 Média se tento týden zajímala především o Sněm AK ČR, který se uskutečnil v neděli 12. 

května v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat, informace ze Sněmu je zde: 

http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-a-dozorci-rady-ak-cr-ktere-se-

konalo-11-kvetna-2019-v-brne 

 

 Prezident AK ČR vystoupil také v pořadu Host dne na kanálu PrahaTV 

https://prahatv.eu/porady/host-dne/host-dne-16-05-2019-01-34 

 
 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
13/5       PRAHA TV v pořadu Host dne na téma SUCHO 
              návštěva určitých zpracovatelských podniků s hosty z Gruzie 
 
14/5       Český národní zájem – diskuzní akce 
 
15/5       VH Havlíčkův Brod 
              setkání se zástupci Bosny a Hercegoviny ohledně vepřového masa a mléka 
 
16/5       jednání v PSP ČR  - příprava zákona o zemědělském půdním fondu 
 
 

 
6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

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

http://www.akcr.cz/txt/kdyz-je-v-zemedelstvi-hokej 

 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 

 AK ČR děkuje všem delegátům a hostům za Účast na Sněmu a především pak všem 

ředitelům, ředitelkám a tajemníkům za pomoc při organizaci. Velmi si toho ceníme. Bez Vaší 

pomoci by nebylo možné podobnou akci uspořádat.  

 

Dne 16. 5. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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