Krajská agrární komora Ústeckého kraje
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IČ 709 14 214, DIČ CZ 709 14 214, neplátce DPH
http://www.kakuk.cz, info@kakuk.cz

Zápis
Z jednání Krajské agrární komory Ústeckého kraje, které se uskutečnilo 23. ledna 2020 ve Vysočanech, Hrušovany u Chomutova, v hotelu u svatého Václava od 10 hodin.
Přítomni byli zástupci všech okresních agrárních komor Ústeckého kraje dle prezenční listiny.

Setkání zahájil a vedl předseda Krajské agrární komora Ing. Jaroslav Brožka.
1. Předseda KAK ÚK Brožka
Podal informaci o aktuálních cenách komodit (skupina Agrofert):



o
o

o
o
o
o
o
o

Z r. 2019: pšenice potravinářská 3 800 Kč, krmná 3 650Kč, ječmen krmný 3 200 Kč;
Na rok 2020: řepka 9 650 Kč, pšenice krmná 3 900 Kč, pšenice potravinářská 4 000 Kč,
ječmen krmný 3 350 Kč;
 Hovězí – býk 49 Kč/ kg živé hmotnosti, jalovice 35 – 38 Kč/kg živé hmotnosti, krávy
cca 30 Kč/kg živé hmotnosti;
 Prasata 40 Kč/kg (prasata do 120 kg živé hmotnosti), 39 Kč (prasata od 120 do 150 kg
živé hmotnosti) a 38 Kč/kg (prasata nad 150 kg živé hmotnosti).
Novák - zaráží ho, proč je u nás tak významný rozdíl v ceně býků a jalovic, když za hranicemi je cena jalovic o 1 Kč vyšší než cena býka (živá hmotnost).
Veleba – vede se nějaká diskuse ohledně cen obilí v souvislosti se škodami, způsobenými
hrabošem? Novák – jim se daří zatím držet situace na únosné míře, protože již 15 let aplikují návnady. Mají vlastní aplikátory a v loňském roce aplikovali 3x.
Vavruška – systém vyhodnocování srážek není dobrý.
Čermáková – problém počasí byly vloni vysoké teploty již v června a k tomu pak nedostatek vláhy.
Veleba má výborný materiál J. Kopisty, který spolupracuje s hydrometeorologickým ústavem. Údaje o teplotách. V Ústeckém kraji je nárůst teploty v poslední době o 2 st. C!!!
Čermáková – informace AGRIMEX – cena pšenice jde nahoru, měla by být cca 4 300 Kč/t.
Za loňskou potravinářskou pšenici nabízejí 4 250 Kč/t.
Dufková – směnný kurz pro výpočet dotací pro rok 2020 – zjednodušeně 25,408 Kč/EUR,
pro závazky z období 2007 – 2013 pak 25,411 Kč – tisková zpráva MZe.
Informace o přechodném období – informace na www.kakuk.cz (tisková zpráva MZe).

2. Akce jednotlivých OAK v roce 2020
 OAK Chomutov: Přemysl Oráč 16. Května 2020 ve Stadicích, za spolupráce s ostatními
OAK a Zahradou Čech;
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OAK Louny: Krajské dožínky 12. Září 2020 v Peruci. Již je třeba regulovat množství stánků.
Problematické je již parkování, všechno ostatní je již v běhu díky tomu, že akce je již „zaběhnutá“.
OAK Most: prezentace regionálních potravin – 31 akcí během 48 dní (kromě dalšího na
Zemi Živitelce a na Zahradě Čech).
AK Litoměřicka: pořádají dotační a další poradenství a semináře.

3. Další informace z okresních komor
 Veleba (Most)
 je nutné sledovat Evropské zpravodajství, čeká nás nejsložitější období. AK ČR
dělá mnoho, ale navenek to není vidět;
 informoval o úbytku členů komory;
 úspěšnost zemědělství se dá posuzovat podle potravinové soběstačnosti a ta je
katastrofální;
 OAK Most připravuje řádnou volební valnou hromadu (do 12.3.2020).
 Štorch (LTM)
 oproti Mostu jim členové neubývají.
 Šíp (Děčín)
 Připravuje se výměna předsedy;
 také se potýkají s odlivem členů;
 budou se organizačně podílet na akci Přemysl Oráč v květnu ve Stadicích;
 již se zbavili zátěže z minulosti;
 budou se podílet na výstavě masného skotu v Děčíně;
 měli v MAS podány dvě žádosti o dotace na realizaci informačních a vzdělávacích
akcí, u první nepodepsali dohodu, u druhé to bude pravděpodobně stejné - nemají prostředky na předfinancování;
 v oblasti mají vlky, řešení škod jimi způsobených je problematické, zdlouhavé a
nedostatečné.
 Brožka (CV)
 Okresní dožínky na konci srpna;
 i zde odliv členů, nezájem mladších členů se zapojit do funkcí v komoře.
4. Vola člena představenstva AK ČR
Miroslav Novák již do představenstva AK ČR nekandiduje. AK Louny navrhla do představenstva AK
ČR Ing. Věru Čermákovou (nyní je členkou ekonomické komise AK ČR). Ta pracuje již 22 let v ZD
Peruc jako ekonom, v OAK Louny je předsedkyní dozorčí rady, v ZD Peruc je místopředsedkyní
představenstva.
Novák se domnívá, že paní Věře můžeme všichni poděkovat, že kandidaturu přijala.
Proběhla volba.
Hlasování – všichni pro.
Ing. Věra Čermáková byla za Ústecký kraj zvolena členkou představenstva AK ČR.
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5. Předsněmovní diskuse se uskuteční 5. Února v Bítozevsi. Přijede Jandejsek, Doležal a Záhorka.
6. Diskuse
 Novák:
o Do 7. 2. je třeba na adresu Ing. Chánové (AK ČR) nahlásit delegáty, náhradníky a hosty sněmu AK ČR. Poplatek je 2 000 Kč/ osobu;
o Dle informací EUROAKTIV může být přechodné období až do konce roku 2024;
o Je schválena kolektivní smlouva, zemědělští zaměstnavatelé jsou povinni se jí řídit,
podléhá to i kontrole IBP.
 Proběhla diskuse ohledně odlivu členů z AK ČR a nezájmu o funkce v OAK. Veleba – členství
v AK by mělo být povinné, stejně tak jako ho mají povinné lékaři, advokáti, veterináři apod.
profese. AK vykonává mnoho práce, která ale navenek není vidět. Výsledky její práce potom
využívají všichni, bez ohledu na členství. Zemědělci již nemají potřebu stát být členy z důvodu
získávání relevantních informací prostřednictvím komory díky velkému množství různých informačních zdrojů obecně.
7. J. Brožka poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 12:30 hodin ukončil.

Příští porada se bude konat 26. března od 10 hodin v sídle OAK Děčín v Děčíně.

Zapsala: Ing. Hana Dufková
V Droužkovicích dne 23. ledna 2020

K připomínkování všem členským komorám odesláno 23. ledna 2020, termín pro připomínky
28.leden 2020.
Žádné připomínky nebyly uplatněny.
V Droužkovicích dne 3.2.2020

Digitálně podepsal Hana Dufková
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Hana Dufková Datum:
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