
 
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 
Týden 30/2018 

 

 
1) Dění na MZe 

 
 Postup žní. Sklizeň obilovin se tento týden přehoupla přes polovinu, přičemž 

sklizeň řepky je v některých krajích již téměř u konce. Průměrné hektarové výnosy 
pšenice ozimé v rámci ČR dosahují 5,41 tuny na hektar, přičemž nejlepších 
výsledků zatím dosáhl letos Olomoucký kraj, následovaný krajem Zlínským a 
Moravskoslezským. Naopak slabší výsledky zaznamenaly na jižní Moravě a 
v Karlovarském kraji. Průměrný hektarový výnos řepky se zatím pohybuje na 3,31 
tuny z hektaru. Nejvyšší hektarové výnosy řepky zaznamenaly na Vysočině, 
nejnižší naopak v Libereckém kraji.  Více o postupu žní, situaci ve světě a na trhu 
v informaci ze středeční komoditní rady zde: 
 http://www.akcr.cz/txt/sklizen-rychla-vynosy-pod-prumerem 
 

 SZIF vyzývá chovatele drůbeže k podávání předběžných žádostí o podporu pro 
chovatele dodržující dobré životní podmínky v chovech drůbeže o podání 
předběžné žádosti na roky 2019 a 2020. Příjem předžádostí bude probíhat od 1. 8. 
2018 do 31. 8. 2018.  

 
 

2) Dění v EU 

 
 24. července proběhlo jednání mezi prezidentem Spojených států amerických 

Donaldem Trumpem a předsedou Evropské komise Jeanem Claudem Junckerem.  
Cílem schůzky bylo mimo jiné zchladit vášně, které vyvolala některá Trumpova 
prohlášení a nedávné kroky jeho administrativy v otázce vzájemných obchodních 
vztahů. Obě strany se údajně dohodly na pozastavení odvetného zavádění celních 
tarifů, nicméně nejožehavější otázka automobilového průmyslu na straně EU, na 
který chce Trump uvalit až 25 % clo a zemědělské produkce na straně Spojených 
států, zůstává otevřená. 

 Trumpova administrativa údajně připravuje záchranný balíček pro americké 
zemědělce v hodnotě 12 miliard dolarů. Rozhodnutí přišlo jako reakce na odvetná 
opatření, tedy uvalení celních poplatků na vybrané zemědělské komodity (sója, 
mléčné výrobky, maso, alkohol) ze strany Kanady, Mexika, Evropské unie a Číny 
poté, co Donald Trump uvalil cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. 
V roce 2017 přitom vývoz zemědělských produktů ze Spojených států dosáhl 
hodnoty 138 miliard dolarů, jen do Číny Američané vyvezli sóju v hodnotě 21,5 
miliardy dolarů. 

 
 
 
 

http://www.akcr.cz/txt/sklizen-rychla-vynosy-pod-prumerem


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

 
  Nákup a užití mléka mlékárnami 2018  

http://www.akcr.cz/txt/nakup-a-uziti-mleka-mlekarnami-2018#obsah 
 

 Informaci k výkladu definice malého a středního podniku pro účely poskytnutí 
podpory pojištění PGRLF  
http://www.akcr.cz/txt/informace-k-tematice-financni-podpory-pojisteni-pro-male-a-
stredni-podniky-msp#obsah 
 

 Materiály ze semináře „Aktuální otázky rostlinolékařského výzkumu“ 
http://www.akcr.cz/txt/seminar-aktualni-otazky-rostlinolekarskeho-vyzkumu-
106#obsah 
 

 
4) AK ČR v médiích 

 

❖ Zemědělce trápí nejen sucho, ale také kroupy 
http://www.akcr.cz/data_ak/18/m/180725-pravo-strana-15.pdf 

 
 

5) Činnost zaměstnanců Úřadu 
 

❖ Ministerstvu zemědělství byl odeslán dopis s žádostí o umožnění předčasného 
posečení či pastvy na DPB podléhajících AEKO opatřením vzhledem k mimořádné 
situaci v podobě letošního sucha.  

 

 
6) Organizační záležitosti Úřadu 

 
   Spolek pro obnovu venkova připravuje v Národním zemědělském muzeu  

1. - 2. 8. 2018. sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018. Prezident 
AKČR 2. 8. vystoupí s přednáškou Využití potenciálu českého zemědělství pro 
zvýšení biodiverzity a zvýšení zásoby vody v půdě. 

 
   Poznačte si prosím v kalendáři. Na pondělí 27. srpna chystáme v rámci 

výstavy Země živitelka konferenci k reformě Společné zemědělské politiky po 
roce 2020. Na konferenci budou přizváni členové Evropského parlamentu za 
Českou a Slovenskou republiku a ministři zemědělství České republiky a 
Slovenska.  

 
 

  Na 26. září se kromě oslav 25 let AK ČR chystá ještě Konference na téma 
Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin, která proběhne v Žofínském 
paláci před zahájení oslav 25. výročí Komory. Zájem o účast a diskuzi nejen o 
problematice přípravků na ochranu rostlin předběžně vyjádřili europoslanci Pavel 
Poc (ČSSD) a Kateřina Konečná (KSČM).  

 

 

Dne 27. 7. 2018 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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