
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky  
Týden 48/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Ministr zemědělství schválil výši sazeb pro přímé platby. Přehled sazeb přímých plateb pro 

výplatu v roce 2018 a 2019 na základě jednotné žádosti 2018 naleznete pod tímto odkazem: 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-zemedelstvi-
schvalil-vysi-sazeb.html 
 

 Ministr v OVM. V neděli bude ministr Miroslav Toman v Otázkách Václava Moravce, společně 
s Tomášem Prouzou, prezidentem SOCR a prostřednictvím telemostu s eurokomisařkou Věrou 
Jourovou, a to ve druhé vysílací hodině pořadu, tedy 13:05-14:00 hod. Témata - potraviny a 
jejich kvalita, slevové akce, zákaz prodeje potravin se ztrátou, vztah zpracovatelů a obchodních 
řetězců, regulace, směrnice EK o nekalých praktikách, apod. 

 
        Legislativa  
 
 Do 5. prosince je možné připomínkovat novelu nařízení vlády k DŽPZ. 

http://www.akcr.cz/txt/navrh-narizeni-vlady-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-74-2015-sb-o-
podminkach-poskytovani-dotaci-na-opatreni-dobre-zivotni-podminky-zvirat 
 

 Do 5. prosince je možné připomínkovat novelu nařízení vlády k ekologickému zemědělství a 
oblastem s přírodním znevýhodněním.  
http://www.akcr.cz/txt/navrh-nv-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-76-2015-sb-o-podminkach-
provadeni-opatreni-ekologicke-zemedelstvi-a-nv-o-podminkach-poskytovani-plateb-pro-
prechodne-podporovane-oblasti-s-prirodnimi-omezenimi 

 
 
 Do 6. prosince je možné připomínkovat novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích. 

http://www.akcr.cz/txt/navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-110-1997-sb-o-potravinach-a-
tabakovych-vyrobcich 
 

2)   Dění v EU 

   Rozpočet EU po roce 2020. 14 členských zemí Evropské unie vydalo ve čtvrtek 29. listopadu 
společnou deklaraci, ve které požadují zachování objemu kapitol zemědělství a kohezní politika 
v rozpočtu Evropské unie po roce 2020.   

   K deklaraci se připojili zástupci Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Kypru, Litvy, 
Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Řecka, Slovenska a Slovinska na jednání 
v Bratislavě. 

   Na jednání byli přítomni i zástupci Itálie, nicméně se k deklaraci zatím nepřipojili, stejně jako 
Rumunsko, které má od ledna předsedat Radě Evropské unie. 

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

  
 PGRLF, 8. kolo investičních a provozních úvěrů.  

http://www.akcr.cz/txt/v-8-kole-investicnich-provoznich-uveru-a-investicnich-uveru-zemedelec-
bylo-dosazeno-limitu-250-zadosti#obsah 

 
 Cenové hlášení, mlékárenské výrobky. 

http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-mlekarenske-vyrobky-2018#obsah 
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4)   AK ČR v médiích 
 
  Vyšlo nové číslo magazínu Agrobase. Distribuce magazínu v papírově podobě začne 

v následujících dnech. Prozatím je dostupná ke stažení jeho elektronická verze zde: 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/a/AGRObase1811.pdf..    
 

   Byly odvysílány další 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/ 

 

 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

 

27/11 VH KAK JHČ 

             Zemědělec roku 

  

       29/11   konference Plovdiv k SZP po r. 2020 – vystoupení 

            prezentace na téma „Co děla, aby SZP byla skutečně společná“ 

            prezentace na téma „Struktura AK ČR“ 
 
 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 K dispozici ke stažení je česká verze Komuniké z posledního jednání Agrárních komor zemí 
Visegrádské čtyřky:  https://bit.ly/2SlgQJg 

 
 Ve stejné době proběhla na Slovensku debata ke konkurenceschopnosti slovenského 

zemědělství, kam byl pozván prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek, zprávu a prezentace 
naleznete zde: 
http://www.akcr.cz/txt/v-trnave-o-zemedelstvi-a-jeho-vyvoji-za-poslednich-15-let 

 

 

 Tajemník úřadu se zúčastnil dalšího výjezdu Konsorcia nevládních organizací k reformě SZP 
po roce 2020 v Bruselu, kde se jednalo s europoslanci, Stálým zastoupením a zahraničními 
partnery v rámci rozšířené V4 a COPA-COGECA tak, aby bylo zajištěno rozšíření a podpora 
pozměňovacích návrhů Konsorcia k návrhu Evropské komise a k návrhu zpravodajky 
Evropského parlamentu k reformě SZP po roce 2020.  

 

 
7)     Organizační záležitosti Úřadu 

 
 Na 13. prosince plánujeme pro zájemce výjezd do Bruselu.    

Společně s partnery organizujeme demonstraci za lepší podmínky pro zemědělce po roce 
2020 do Bruselu. Pro zájemce bude 12. prosince připraven autobus se zastávkami v Brně 
(cca 17h) , v Praze (cca 20 h) a Plzni (cca 22 hodin) zdarma autobus, který je do Bruselu 
dopraví. Prosíme, zvažte účast. Jde o hodně.    
 

 

 

Dne 30. 11. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 

http://www.akcr.cz/data_ak/18/a/AGRObase1811.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12351463452-cestou-za-chutemi/dily/
https://bit.ly/2SlgQJg
http://www.akcr.cz/txt/v-trnave-o-zemedelstvi-a-jeho-vyvoji-za-poslednich-15-let
mailto:dolezal@akcr.cz

