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Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  
Týden 47/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Program rozvoje venkova. Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil informace o 

žádostech 7. kola PRV. https://bit.ly/2qWrMBj.  
Odkazy na doporučené žádosti v jednotlivých operacích najdete na našem webu:  
http://www.apic-ak.cz/novinky/dotace/#obsah 
 
  

 Průvodce kontrolou podmíněnosti. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo tento týden 
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019, kde jsou mimo 
jiné definovány protierozní technologie, které zemědělec musí od 1. 1. 2019 použít 
při zakládání porostů plodin s nízkou ochranou funkcí (NOF) na erozně ohrožené 
půdě. Průvodce můžete najít pod tímto odkazem: 
http://eagri.cz/public/web/file/608166/Prirucka_CC_2019_novela_126_2018_od__
1_1_2019.pdf 
 
 

2) Dění v EU 

 

  Podpora bílkovinných plodin. Evropská komise zveřejnila studii, která se věnuje 
tomu, jak dosáhnout nezávislosti v produkci bílkovinných plodin. V produkci sóji je 
nyní Evropská unie soběstačná jen z 5 %. Plán z nějakého důvodu již kritizovali 
některé zemědělské profesní organizace ve střední a východní Evropě, které se 
obávají, že by podpora pěstování bílkovinných plodin mohla lépe vyhovovat větším 
zemědělským podnikům. Celou studii pak můžete nalézt zde: https://bit.ly/2DFVjqr 

 
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 
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4) AK ČR v médiích 
 
 V příloze sobotního Práva si můžete přečíst zamyšlení prezidenta AK ČR Zdeňka 

Jandejska nad budoucností tuzemského zemědělství, elektronická verze je 
k přečtení a distribuci zde: 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/m/181121_pravo-strana-17.pdf 
 

 Česká televize ve spolupráci s Agrární komorou ČR uvádí seriál: Cestou za chutěmi - 
odvysílané díly postupně ke stažení.  

http://www.akcr.cz/txt/cestou-za-chutemi-odvysilane-dily-ke-stazeni  

 
 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 

19/11 jednání Prezidia AK ČR 
 
20/11       Účast na výjezdu Konsorcia v Bruselu 
 
22/11    Účast na setkání ministrů v Trnavě 
 
23/11        setkání se zástupci Českého svazu chovatelů, z.s. 
 
 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 
 V úterý se uskutečnil další výjezd Konsorcia do Bruselu. Zástupci Konsorcia jednali 

s několika europoslanci napříč politickým spektrem o podpoře pozměňovacích 
návrhů, které by měli poslanci odevzdat do 3. prosince.  Pozměňovací návrhy 
obsahují mimo jiné navýšení podpory pro citlivé komodity nebo odmítnutí 
zastropování podpor.  
 

 Ve čtvrtek a pátek se tajemník a ředitel Úřadu zúčastnili jednání V4 v polském 
Zakopaném. Účastníci jednání se mimo jiné dohodli na podpoře prosincové 
demonstrace v Bruselu za spravedlivé podmínky pro zemědělce po roce 2020, 
kterou iniciovala litevská agrární komora. Dále se jednalo o těchto tématech: 
systémy zemědělského pojištění v zemích V4, situace na trhu s cukrem, řešení 
nákazy Afrického moru prasat v zemích V4. Další informace včetně komuniké 
zveřejníme na webu v pondělí.   

 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 Přesun termínu jednání 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. Pozvánka již byla 
odeslána.  
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 Jednání Sněmoven plánované na 13. prosinec se přesouvá (termín bude 
upřesněn) - ve stejný den je naplánovaná demonstrace za lepší podmínky pro 
zemědělce po roce 2020 v Bruselu. Pro zájemce bude 12. prosince večer připraven 
v Brně, Praze a Plzni zdarma autobus, který je do Bruselu dopraví. Prosíme, zvažte 
účast. Jde o hodně.    
 

 18. Ples AK ČR 15. 2. 2018 – termín pro objednání vstupenek je 30. 11. 2018. 
 
 
 

Dne 23. 11. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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