
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

Týden 3/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
 Sucho, druhé kolo. SZIF připravil pomůcky pro žadatele.  Znovu připomínáme termín pro 

příjem žádostí druhého kola kompenzací za škody způsobené suchem v roce 2018. Příjem 

žádostí je v plném proudu a končí 25. ledna 2019. SZIF zároveň na portálu farmáře připravil 

několik návodů a nástrojů, které by měly podání žádosti usnadnit.   

Více podrobností naleznete zde:  

http://www.akcr.cz/txt/sucho-2018-podklady-pro-podani-zadosti#obsah 
 

 
 Zveřejněny jsou také sazby pro jednotlivé podpory z Jednotné žádosti 2018.  

Celou tabulku naleznete pod tímto odkazem: https://bit.ly/2sz1VAd 

 

2) Dění v EU 

 

 I v lednu je jak v Mayi. Britský parlament poměrně výraznou většinou odmítl dohodu o 

Brexitu, kterou předložil a vyjednal s Evropskou unií kabinet Theresy Mayové. Nyní na stole 

leží několik scénářů dalšího vývoje včetně Brexitu bez dohody (divokého Brexitu) nebo 

druhého referenda a následné možné revokace článku 50, to znamená stažení žádosti Velké 

Británie o odchod z Evropské unie. Více podrobností naleznete v tomto schématu: 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399 

 

 Co bude dál? Kabinet Theresy Mayové se nyní bude s Evropskou unií pokoušet o drobné 

úpravy dohody především stran záruk pro Severní Irsko, které je součástí Velké Británie, a 

pro které je třeba vyjednat zachování zvláštního hraničního režimu se zbytkem Irska. Angela 

Merkelová již tento týden naznačila, že Evropská unie je připravena v tomto ohledu další 

záruky Velké Británii poskytnout. Ve hře je i odložení Brexitu, ke kterému mělo původně dojít 

na konci března.  

 

 Co to znamená pro Evropskou unii? Nejistota ohledně setrvání, či vystoupení Velké Británie 

z Evropské unie znamená oddálení dohody o tzv. Víceletém finančním rámci, tedy rozpočtu 

Unie na roky 2021-2027, jednoduše proto, že Unie sama neví, jestli sestavuje rozpočet pro 27 

států bez přispění Spojeného království, nebo pro 28 včetně poměrně výrazné částky, kterou 

Britové do rozpočtu platili.  
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 Co to znamená pro zemědělce? Bez dohody o penězích nebude možné uzavřít dohody o 

Společné zemědělské politice, alespoň tak to vnímá Rada, tedy většina ministrů zemědělství, 

ale také ministrů financí členských států. Bez souhlasu Rady pak nebude možné uzavřít 

„trialog“, tedy jednání Komise, Rady a Parlamentu, které by mělo uzavřít legislativní proces. 

Očekává se tak, že se nová SZP posune až do roku 2023.  

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

  
 Cenové zprávy z trhu ovoce, zelenina. 

http://www.akcr.cz/txt/cenova-hlaseni-2019-vybrane-druhy-tuzemskeho-ovoce-a-

zeleniny#obsah 

 
 Výsledky analýz vzorků krmiv 2018. 

http://www.akcr.cz/txt/vysledky-analyz-vzorku-krmiv-rok-2018#obsah 

 
 
4) AK ČR v médiích 
 
 Komentář k aktuálnímu vývoji počasí. 

http://www.akcr.cz/txt/snih-na-uzemi-ceska-ukoncil-pudni-sucho-zasoby-podzemnich-vod-se-

vsak-nezvysily 

 

 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
 

  14/1 ČMDU - jednání k cenám vajec 

 

15/1  Snídaně s europoslanci ve Štrasburku, více zde: 

 http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-ak-cr-s-europoslanci-ve-strasburku-dne-15-1-

2019#obsah 

  16/1 jednání s prezidentem Hospodářské komory ČR 

   jednání s  předsedou OSPZV Bohumírem Dufkem 

   schůzka se zástupci České pojišťovny 

 

  17/1 setkání s děkankou ČZU  

   jednání vědecké rady VÚRV 

 

18/1  veletrh Grüne Woche - jednání s Udo Hemmerlingem (Německý Zemědělský  

 Svaz), ministrem zemědělství ČR a partnery ze zemí V4 a zemí Tří moří  

 
V případě dotazů nebo žádostí o prezentace pana prezidenta se prosím obracejte na 
dubravska@akcr.cz.  
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6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 
 Ing. Jan Záhorka se zúčastnil 11. 1. jednání Komise pro Systém doporučování odrůd jarního 

ječmene. Byly vybrány odrůdy a pokusné stanice pro r. 2019. Výsledky zkoušení v r. 2018 

budou následovat formou tiskové konference. 

 

 15. 1. 2019 jednala Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. s DI Andreasem Thurnerem, 

zástupcem Rakouské Agrární komory o platné legislativě upravující hospodaření na 

zemědělské půdě v Rakousku. 

 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 Připomínáme konání již XVIII. Agrárního plesu v pátek 15. února, který se jako obvykle 

uskuteční na pražském Žofíně.  

Více podrobností zde: http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/Agrarni_ples_2019.pdf  

 

 Nyní sekretariát dokončuje přípravu lístků, které byly objednány, abychom v pondělí 21. 

ledna na webu Agrární komory ČR mohli zveřejnit počet aktuálně dostupných 

vstupenek, které je ještě možné zakoupit.  

 
 

 

 

Dne 18. 1. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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