
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

Týden 36/2018 

 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 Ministerstvo zemědělství připravuje pravidla pro kompenzaci škod způsobených 

suchem v roce 2018. V úterý proběhla schůzka zástupců projektu Intersucho 
s Agrární komorou a pěstitelskými svazy. SZIF mezitím připravil dotazníkové 
šetření pro pěstitele polních plodin. 
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/narodni_dotace/rizi
ka/1535983734215.pdf 
 

 MZe připravuje pro žadatele v 7. kole PRV semináře v Zlínském a Olomouckém 
kraji. 
http://www.akcr.cz/txt/7-kolo-prijmu-zadosti-programu-rozvoje-venkova-2014-
2020-seminare-pro-kraj-zlinsky-a-olomoucky#obsah 
další seminář na stejné téma se bude konat 14. září v Praze. 
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2018-09-14-7-kolo-prijmu-zadosti-programu-
rozvoje-venkova-2014-2020#hlavni 

 
 

2) Ceny komodit  
 

 Pšenice se tento týden na burze Matif opět obchodovala za cenu převyšující 200 
€ za tunu. Řepka se pohybovala na úrovni 372 € za tunu. Pozitivní vývoj 
zaznamenala komodita mléko. Evropská komise totiž prodala podstatnou část 
zásob sušeného odstředěného mléka (SOM), které se na skladech 
nashromáždilo v krizových letech 2015 a 2016. Trh reagoval na snížení zásob 
růstem cen SOM o 6,5 %. Poměrně vysoko se drží také cena dalších komodit 
včetně másla (559 €/kg). Vzhledem k zvýšené poptávce po mléčném tuku (nejen) 
vzhledem k poklesu složek, ke kterému došlo napříč celou Evropou v letošním 
extrémně horkém létě, roste také cena syrového mléka, která překonala hranici 
33 eurocentů průměrné ceny EU za litr.  

 
 

3) Dění v EU 

 

  Konsorcium. Po letní přestávce, kdy většina institucí Evropské unie nefunguje, 
proběhl další výjezd zástupců Konsorcia do Bruselu. Zástupcům Evropského 
parlamentu byla představena aktualizovaná pozice, kterou můžete nalézt zde: 
https://www.dropbox.com/s/52rifyqd8caha7x/18-07-
04_CS%20%20SK%20pozice_SZP_CS.pdf?dl=0 
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 Konsorcium. Podle jednání, která v Bruselu tento týden proběhla, nedojde 
s velkou pravděpodobností k schválení legislativy SZP před květnovými volbami 
do Evropského parlamentu. Okolo podrobností legislativních aktů a jejich konkrétní 
implementaci zůstává celá řada neznámých, které nebude možné v trialogu 
Komise, Rady a Parlamentu včas vydiskutovat. Parlament navíc v dubnu 
pravděpodobně opustí zástupci Velké Británie, která by do dubna měla odejít 
z Evropské unie. Tím se zkracuje doba akceschopnosti parlamentu o další měsíc.  

 

 Sezonní zaměstnanci. Ve Velké Británii byl přijat program, v rámci kterého má být 
ročně poskytnuto až 60 tisíc krátkodobých pracovních víz pro sezonní 
zaměstnance v zemědělství. Sezonní zaměstnance nejvíce poptávají sektory 
produkce ovoce a zeleniny. Nový program se přitom výslovně týká zaměstnanců 
mimo Evropskou unii, což lze částečně chápat jako reakci na nejistou situaci 
ohledně budoucích dohod mezi Británií a Bruselem. Podle britské vlády 
nepředstavuje každoroční příliv desítek tisíc cizinců na základě výše zmíněného 
programu problém z hlediska kontroly migrace, protože krátkodobá víza přesně 
umožňují zjistit, kdo, kde a jak dlouho pobývá a kdy se musí vrátit domů. 

 

  Sucho. Rakousko poskytne zemědělcům odškodnění ve výši 60 milionů euro. 
Škody způsobené suchem u našich jižních sousedů byli na konci měsíce srpna 
odhadnuty na 210 milionů euro. „Z 60 milionů eur dostanou chovatelé hovězího 
dobytka 20 milionů eur tak, aby mohli v tomto roce alespoň udržet chovy,“ uvedla 
v tiskovém prohlášení rakouská ministryně zemědělství Elisabeth Köstingerová. 
Dodala, že v Horních Rakousích, Vorarlbersku, Tyrolsku, Salzbursku a Dolních 
Rakousích dostane pomoc přibližně 20.000 hospodářství. Do fondu pomoci 
zemědělcům stejnou částkou přispěje spolková vláda ve Vídni a jednotlivé 
spolkové země.  

 

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

 
 Oznámení o stavu prodeje sušeného odstředěného mléka v ČR. 

http://www.akcr.cz/txt/oznameni-o-stavu-prodeje-suseneho-odstredeneho-
mleka-z-intervencnich-zasob-v-ceske-republice-195#obsah 
 

 Změny režimu zvláštního postupu při získávání zaměstnaneckých karet. 
http://www.akcr.cz/txt/zmeny-rezimu-zvlastniho-postupu-pri-ziskavani-
zamestnaneckych-karet-pro-sezonni-pracovniky-do-potravinarstvi-a-
zemedelstvi-z-ukrajiny#obsah 
 

 
 
5) AK ČR v médiích 

 

 Viceprezident AK ČR Bohumil Belada vystoupil v Českém rozhlasu plus 
v souvislosti s chystanou protierozní vyhláškou.  

https://plus.rozhlas.cz/protierozni-vyhlaska-je-prisna-zemedelci-nehospodari-
spatne-tvrdi-viceprezident-7605601 
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6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 
 Tajemník AK ČR se zúčastnil jednání Politické skupiny COPA-COGECA, kde 

mezi probíraná témata patřilo také sucho, pod tímto odkazem naleznete 
dokument C-C týkající se přehledu sucha přeložený do češtiny. 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/jc/akcr/PrehledSuchaCOPA-COGECA.docx 

 
 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 
  25. výročí. Tento týden sekretariát odeslal pozvánku na oslavu 25. výročí AK ČR, 

které se uskuteční 26. září na pražském Žofíně. Pro zájemce je připraven 
odpolední a dopolední program. Obraťte se prosím na Vaši příslušnou OAK nebo 
členskou organizaci AK ČR (pěstitelský, chovatelský svaz atp.), pokud máte zájem 
se zúčastnit. Podrobnosti o počtu účastníků za každý z okresů včetně pozvánky 
naleznete zde http://www.akcr.cz/txt/pozvani-25-let-ak-cr 
  

  Konference. Na 26. září se kromě oslav 25 let AK ČR chystá ještě Konference 
na téma Udržitelné zemědělství, ta proběhne ještě před zahájení oslav 25. výročí 
Komory. Proto prosíme zástupce OAK, aby sekretariátu sdělili, zda se jejich 
zástupci účastní jak dopoledního, tak odpoledního programu.  

 

 

Dne 7. 9. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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