
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 12/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
 

 Tvárnice, teda zastropování, nebrat. V pondělí 18. března se v Bruselu uskutečnilo jednání 

Rady ministrů zemědělství, na kterém se mimo jiné diskutoval pokrok v oblasti vyjednávání 

reformy. Rumunské předsednictví předložilo materiál, ve kterém nabízí kompromisní řešení 

v otázce zastropování, a to povinné zavedení redistributivní platby (platby na první hektary) 

s předem určeným minimálním podílem na obálce přímých plateb. Tuto variantu podpořil také 

ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman, stejně jako navýšení obálky na citlivé 

komodity (VCS). Více zde:  

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministr-toman-ke-

spolecne-zemedelske.html 

 

 „Já uznávám všechno, přísnost musí bejt, bez přísnosti by se nikdo nikam nedostal“, 

říkal dobrý voják Švejk policejnímu radovi poté, co byl zatčen v hospodě U Kalicha. Dopis 

v podobném znění pravděpodobně očekává také český ministr zemědělství Miroslav Toman.  

Do 25. 3. má totiž polský ministr zemědělství Krzysztof Jan Ardanowski zaslat českému 

ministerstvu zemědělství dopis, ve kterém jasně vysvětlí, jakým způsobem polská strana 

plní opatření, na kterých se společně s Komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin 

Vytenisem Andriukaitsem (Litva) po vypuknutí kauzy s polským masem dohodli.   

 

 SZIF vydává rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně - klimatického opatření 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fon

du%2Ftiskove_zpravy%2F1552901175175.pdf 

 

2) Dění v EU 

 
 Co bylo dřív, rozpočet nebo politika? Rumunská premiérka Viorica Dăncilă spolu s 

komisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem zaslala dne 07/03/2019 

dopis Antonio Tajanimu, předsedovi Evropského Parlamentu, ve kterém žádá o dosažení 

alespoň provizorní dohody mezi Parlamentem, Komisí, a Radou k Společné zemědělské 

politice a Kohezní politice po roce 2020, a to ještě před volbami do Evropského parlamentu, 

které proběhnou v termínu 23-26/05/2019. Podle Dăncily a Oettingera je dosažení alespoň 
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provizorní dohody k těmto dvěma politikám klíčem k včasnému dosažení dohody o Víceletém 

finančním rámci EU po roce 2020. Tento postoj je tak v rozporu s přesvědčením většiny 

politických frakcích v Evropském parlamentu, které naopak říkají, že nejprve je třeba znát výši 

rozpočtu a obálky pro zemědělství, poté je možné přijmout pravidla. 

 

 Důležitá hlasování v dubnu aneb snad si z nás nebudou dělat „apríl“. Hlasovat ve výboru 

pro zemědělství a venkov (COMAGRI) by se mělo 2. dubna. V pozici tohoto výboru se 

prozatím objevuje tato varianta zastropování - povinné zastropování přímých plateb nad 

100.000 EUR, možnost odečíst 50 % nákladů na zaměstnance, vyjmutí plateb pro mladé 

zemědělce a eko-schémat. Implementace redistributivních plateb ve výši minimálně 7 % by 

znamenala dobrovolné využití článku 15, tedy dobrovolnost zastropování. V polovině dubna 

by se pak mělo hlasovat v plénu.  

 
 

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

 

 V regionech SZIF chystá semináře zaměřené na podávání jednotné žádosti 2019. 

http://www.akcr.cz/txt/seminare-zamerene-na-dotacni-moznosti-v-ramci-jednotne-zadosti-

2019 

 

  Vyšla publikace o pěstování a obchodu s chmelem v ČR Český chmel 2018. 

http://www.akcr.cz/txt/cesky-chmel-czech-hops-2018#obsah 

 

 
 Informace z monitoringu tržní produkce mléka 2019.  

http://www.akcr.cz/txt/informace-z-monitoringu-trzni-produkce-mleka-rok-2019#obsah 

 
 

4) AK ČR v médiích 

 
 Tento týden vyšla nová Agrobase: http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/AGRObase1903.pdf 

 

 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
18/3       jednání Konsorcia 
              jednání se zástupci UniCredit Bank 
 
19/3       jednání se zástupci společnosti Ahold Praha 
              setkání se zástupci středočeského MD 
 
20/3       VH OAK Kolín 
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              PSP ČR k zákonu o významné tržní síle 
              ZV PSP ČR jednání 
21/3       účast na Komoditní radě vepřové maso 
              schůzka s velvyslankyní Gruzie 
 
22/3       jednání se zástupci chmelařů 
 
V případě dotazů nebo žádostí o prezentace pana prezidenta se prosím obracejte na 

dubravska@akcr.cz.  

 
 

6)  Činnost zaměstnanců Úřadu 

 
 Vyšel další komentář tajemníka k aktuálnímu dění. Více si můžete přečíst zde: 

http://www.akcr.cz/txt/buh-je-mrtev-at-zije-buh#obsah 

 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  

 
a)   Upozorňujeme, že od 1. 4. 2019 budete automaticky z webu www.apic-ak.cz  

  přesměrování na www.akcr.cz. 

 

Od tohoto data zůstane www.akcr.cz  oficiálně jedinou stránkou Agrární komory ČR,  

kde na horní zelené liště naleznete veškeré informace: 

 

• Novinky: pouze informace z AK ČR (tiskové zprávy) 

• Z médií: vystoupení v médiích 

• Informace: nejenom z AK ČR, ale i MZe, SZIF, PGRLF - tříděné podle kategorií   

 (Zprávy, Komodity, Vzdělávání, Dotace, Inzerce…) 

• Dokumenty: komorové dokumenty (Zákon, Volební, Jednací, Příspěvkový řád, Statut) 

• Kalendáře: Důležité termíny, akce AK ČR, OAK, Svazů atd., akce škol 

• Z krajů: Projekt 9 F.e 

• Kontakt: Úřad, OAK, KAK, Společenstva, Prezidium, DR, Představenstvo 

 

Pod horní zelenou lištou: 

• velký měnící se obrázek - na co chceme upozornit 

 

Pod měnícím se obrázkem rychlé tlačítka na nejčastěji požadované kategorie:  

Komodity, Pro členy, Dotace, Připomínková řízení… 

 

Zcela vpravo dole obrázek z aktuálního výtisku AGRObase  

– po kliknutí lze uvedené číslo stáhnout v elektronické podobě.  
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b) Vaše přihlašovací údaje, které platily pro www.apic-ak.cz  budou platné i pro www.akcr.cz  

 přihlásit se můžete po kliknutí vpravo nahoře – hnědá lišta, po zaškrtnutí pole 

neodhlašovat, budete přihlášení minimálně týden, každým kliknutím na www.akcr.cz se 

doba prodlužuje 

  POZOR! v případě, že údaje nefungují, jste byli systémem vyhodnoceni jako neaktivní 

uživatel a musíte zažádat o nové údaje přes svoji OAK nebo Svaz/společenstvo. Ti pak 

potvrdí Vaše členství (uvedou „je náš člen“) a zašlou požadavek s Vašim jménem, 

příjmením a e-mailovou adresou na chanova@akcr.cz    

 

c) Pozor, blíží se konec termínu pro nahlašování delegátu na Sněm a aktualizaci jejich 

údajů (do 29. 3. 2019). 

Pokud jste informaci nezaznamenali, nebo Vám chybí relevantní informace/tabulka, vše 

naleznete po registraci zde:  

http://www.akcr.cz/txt/delegati-kontakty-zadost-o-nahlaseni  

 

 

 

Dne 22. 3. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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