
 
 

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

Týden 2/2019 

 
1) Dění na MZe 

 
 Sucho, druhé kolo. Připomínáme termín pro příjem žádostí druhého kola kompenzací za 

škody způsobené suchem v roce 2018. Příjem žádostí bude probíhat od 16. do 25. ledna a je 

určen žadatelům, kteří v loňském roce hospodařili v katastrech, které systém intersucho 

vyhodnotil jako výrazně postižené suchem. Odškodnění se týká těchto plodin a kultur: pšenice 

jarní, ječmen jarní, oves, kukuřice na zrno, cukrová řepa, brambory, mák, slunečnice, chmel, 

zelenina, okrasné školky, ovocné školky a lesní školky. Přes doklady, nikoli systém intersucho, 

je možné žádat kompenzaci ještě na luskoviny, konkrétně tedy na hrách, bob, sóju a lupinu.  

Více podrobností naleznete zde:  

http://www.akcr.cz/txt/dotace-na-zmirneni-skod-zpusobenych-suchem-na-zemedelskych-
plodinach-produkci-v-okrasnych-a-ovocnych-skolkach-a-sadebnim-materialu-lesnich-drevin-
v-lesnich-skolkach-v-roce-2018 
 
 

 Výplata probíhá podle plánu. Podle posledních informací z porady vedení Ministerstva 

zemědělství probíhá výplata dotačních podpor podle harmonogramu https://bit.ly/2UEiN5r.  

Podpory pro méně příznivé oblasti by tak měly ve většině případů být na cestě. V nejbližší 

době by mělo začít vydávání rozhodnutí a následně výplata kompenzací v rámci prvního kola 

příjmu žádostí na sucho, tedy škodách způsobených suchem na krmných plodinách.  

 

2) Dění v EU 

 

 Brexit, nebo nebrexit.? Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. V pondělí 

15. ledna bude britský parlament hlasovat o dohodě o vystoupení Spojeného království 

z Evropské unie.  Předpokládá se velmi těsný výsledek, který by mohl znamenat revokaci 

aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy, tedy setrvání Velké Británie v Evropské unii. To by 

mohlo usnadnit vyjednávání o příštím Víceletém finančním rámci a následně také reformě 

Společné zemědělské politiky po roce 2020. 

 

 Polska jeszcze nie zginęła, ale šance na dosažení dohody o SZP před volbami nejspíš 

ano. Předseda zemědělského výboru Evropského výboru (COMAGRI) Czeslaw Adam 

Siekerski z lidové frakce (EPP-ED) a Polské strany lidové (PSL) připustil, že europoslanci 

s velkou pravděpodobností nestihnou projednat reformu Společné zemědělské politiky po 

roce 2020 před volbami do Evropského parlamentu (konec května). Jako hlavní důvody uvedl 

počet pozměňovacích návrhů, které obdrželi zpravodajové jednotlivých legislativních aktů, 

který přesahuje 7000, především pak značnou komplikovanost a politickou citlivost reformy.  

Jako největší úspěchy současného parlamentu v oblasti zemědělství vidí Siekerski ve 

schválení střednědobé reformy Omnibus, která posiluje vyjednávací pozici prvovýrobců 

prostřednictvím dalších výjimek z ochrany hospodářské soutěže a pokrok v přípravě směrnice 

o nekalých obchodních praktikách.  
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3) Z webu AK ČR (aneb co Vám možná uteklo) 

  
 Cenové hlášení prasata a selata: 

http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-prasata-a-selata-rok-2018#obsah 
 

 Novým ředitelem SPÚ se stal Martin Vrba. 
 http://www.akcr.cz/txt/novym-ustrednim-reditelem-statniho-pozemkoveho-uradu-je-martin-

vrba#obsah 
 
 
4) AK ČR v médiích 
 
 Vystoupení prezidenta AK ČR v TV Zemědělec 

    http://www.akcr.cz/txt/zemedelstvi-prumysl-sluzby-a-samosprava  
 

 Debata tajemníka AK ČR v Českém rozhlase plus k novým metodám šlechtění. 
http://www.akcr.cz/txt/pro-a-proti-na-opatrnost-neni-cas-nove-geneticky-slechtene-plodiny-
potrebujeme-tvrdi-agrarni-komora 

 

 
5) Z programu prezidenta AK ČR 

 

 
  7/1         jednání na ČZU s vedením fakulty FAPPZ   
                jednání s  předsedou OSPZV Bohumírem Dufkem 
 
  8/1         setkání s předsedou KR pro biomasu Oldřichem Václavkem 
                jednání s novým předsedou představenstva PGRLF Vladimírem Eckem 
 
  9/1         schůzka s viceprezidentem Bohumilem Beladou 
 
10/1         společné jednání Sněmoven Větrný Jeníkov  
 
11/1         jednání s ředitelem SZIF Martinem Šebestyánem  

           schůzka ke spolupráci s Českou spořitelnou 
 
V případě dotazů nebo žádostí o prezentace pana prezidenta se prosím obracejte na: 
dubravska@akcr.cz.  
 

 
6) Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 10. ledna se ve Větrném Jeníkově konala porada Sněmoven (Sněmovny všeobecné a 
Sněmovny společenstev) Agrární komory České republiky. Prezentace vystupujících jsou pro 
členy k stažení v sekci interní zprávy. 
 http://www.akcr.cz/txt/porada-snemoven-10-1-2019-prezentace-z-jednani 
 

 Souhrnnou informaci z jednání můžete nalézt zde: 
http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/zap/PoradaSnemoven190109zapis.docx 
 

 
7) Organizační záležitosti Úřadu 

 

 Připomínáme konání již XVIII. Agrárního plesu v pátek 15. února, který se jako obvykle 
uskuteční na pražském Žofíně. Více podrobností zde: 
http://www.akcr.cz/data_ak/19/a/Agrarni_ples_2019.pdf 

 

 

Dne 11. 1. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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