
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky Týden 
35/2018 

 
1) Dění na MZe 

 
 Sucho. Ministerstvo zemědělství připravuje podrobnosti pro finanční kompenzaci škod 

za sucho v roce 2018. Prioritou současného vedení ministerstva zemědělství je finanční 

odškodnění do konce roku 2018. Systém by měl být plošný a vycházet z objektivních 

údajů.  

 

 Sucho. Ministerstvo zemědělství vychází vstříc chovatelům hospodářských zvířat, kteří 

byli v letošním roce postiženi suchem. Již dříve rezort umožnil příkrm konvenčními 

krmivy v rámci EZ, dřívější využití druhově bohatých pastvin a ploch pod AEKO 

opatřením Chřástal. Nyní ministerstvo zemědělství na vládu předalo materiál, který navíc 

počítá s dočasnými úlevami pro zemědělce hospodařící v ANC oblastech, kteří budou 

nuceni snižovat stavy hospodářských zvířat a mohou tak mít problém splnit podmínku 

minimálního zatížení 0,3 VDJ na hektar pro zařazení do kategorie „převážně ŽV“, které 

opravňuje k vyšší sazbě podpory. 

 
 

2) Dění v EU 

 

 Po prázdninách vzhůru do práce? Evropská komise ve čtvrtek představila svůj plán 

na řešení sucha. Další návrhy Komise představí ve spolupráci s členskými státy do 15. 

září. Do 31. srpna měly členské státy poslat Komisi zprávu o stavu situace a požádat o 

konkrétní výjimky z opatření. Prozatím jsou na stole tato opatření: 

 Možnost využít meziplodiny ke krmným účelům.  

 Možnost založit porost meziplodin s čistým výsevkem (nikoli povinně jako 

   směsku), pokud zemědělec využije produkci ke krmení.  

 Možnost zkrácení povinného minimálního období pro ponechání meziplodin na  

 poli (8 týdnů) tak, aby zemědělci mohli včas založit porosty ozimů. 

 Prodloužení výjimky pro Francii na sklizeň porostů zelených úhorů. Očekává 

 se, že sklizeň úhorů Komise povolí i České republice.  

 

 V Litvě funguje Fond těžkopojistitelných rizik. V souvislosti s letošním suchem 

vyhlásila Litva dokonce výjimečný stav a v současnosti řeší jak nastavit systém finančních 

kompenzací. Oproti České republice zde nicméně existuje systémové řešení sucha. 

Tamní zemědělci se totiž již několik let mohou proti suchu pojistit a ministerstvo 

zemědělství jim přispívá až 65 % pojistné částky.  

 

 



 

  Evropská komise zveřejnila první odhady sklizně obilovin v EU. Podle těchto odhadů 

sklidí zemědělci v EU 284,1 milionů tun obilovin, což je o 7 % méně ve srovnání 

s průměrem předchozích pěti let.   Současně se jedná o nejhorší sklizeň EU jako celku 

od roku 2012. Nejhorší škody na výnosech byly zaznamenány v Pobaltí, Polsku, v České 

republice, Německu a Rakousku. Největší propad (o 13 milionů tun, respektive meziročně 

9 procent) celkové sklizně zaznamenala pšenice. To se podle Komise podepíše na 

nákladech v živočišné výrobě a promítne se do cen pro koncového spotřebitele.  

 

3) Ceny komodit  

 

 Cena pšenice na burze Matif se v současnosti pohybuje kolem 200 € za tunu. Cena 

řepky se v pátek 31.8. pohybovala kolem 375 € za tunu. Ze sousedního Slovenska 

mezitím přišly zprávy o úrodě obilovin o 5,9 % vyšší ve srovnání s předchozím rokem, 

za což může především meziroční nárůst osevních ploch o 6,5 %. Vyšší bude také úroda 

kukuřice na zrno, a to až o 16 %. V Maďarsku dosáhla sklizeň pšenice 4,8 milionů tun, 

zatímco v roce 2017 to bylo 5,2 milionů tun. 

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

 
  Oznámení o výši limitu „Mléko do škol“  

http://www.akcr.cz/txt/oznameni-o-vysi-limitu-na-doprovodna-vzdelavaci-opatreni-2018-
2019-mleko-do-skol-175#obsah 
 

 Jednání o přípravě protierozní vyhlášky  
http://www.akcr.cz/txt/pripravy-protierozni-vyhlasky-finisuji-jeji-soucasti-bude-i-system-
monitoringu-eroze-od-ledna-se-zprisni-i-podminky-hospodareni-pro-zemedelce#obsah 

 

 
5) AK ČR v médiích 

 

 Komentář prezidenta AK ČR k výjimkám pro zpracování produkce na plochách pro 

ozelenění či AEKO  

https://zemedelec.cz/zemedelci-mozna-budou-moci-kosit-i-na-loukach-kde-dosud-
nesmeji/ 

 

 Komentář k suchu pro deník Právo  
http://www.akcr.cz/data_ak/18/m/180814-pravo-NizsiSklizenSahneDoPenezenek-
strana-15.pdf 

 
 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 
 

 Proběhlo jednání Komoditní rady pro obiloviny a olejniny. Krátký komentář z tohoto 

jednání najdete na této adrese : 

http://www.apic-ak.cz/sklizen-obilovin-u-konce.php#obsah 
 

 V rámci výstavy Země živitelka jako každý rok proběhlo jednání Komoditní rady pro 

mléko a hovězí maso. Na něm bylo konstatováno, že by se pokles cen mléka měl zastavit 

a do konce roku by mělo naopak docházet k růstu ceny mléka tempem přibližně 15 

haléřů za měsíc.  
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7) Program prezidenta AK ČR  
 
30/8 jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou k naplnění kapitoly rozpočtu MZe 
v roce 2018 a v roce 2019 

 
 
8) Organizační záležitosti Úřadu 

 
 

  25. výročí 26. září (aneb, aby se to nepletlo). Blíží se termín oslav 25. výročí založení 

Agrární komory České republiky. Oslavy začnou 26. září krátkou konferencí 

k udržitelnému zemědělství v Malém sále Žofínského paláce, následovat bude v 11 

hodin oběd a od 12 hodin bude následovat ve Velkém sále samotný program oslav 

zahrnující vystoupení čestných hostů a předávání ocenění. Na podvečer je poté 

naplánován společenský program včetně hudby, tance a samozřejmě také občerstvení.  

 

V pondělí bude po podpisu pana prezidenta okresním komorám distribuována pozvánka. 

Vzhledem k dostatečné kapacitě paláce Žofín žádáme okresní komory, aby 

všechny oceněné motivovali k účasti, která je samozřejmě možná i s doprovodem.  

 

Dne 31. 8. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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