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a další

info@kakuk.cz

Jednotná žádost 2022
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro
rok 2022. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny
platné pro rok 2022.

Metodická příručka JŽ 2022

Metodiky k provádění NV č. 74/2015Sb., NV č. 73/2015Sb.,
NV č. 43/2018Sb.

Videonávody - např. zákres zemědělské parcely, vytvoření /
zrušení díry, vnitřní pásmo a další
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Zbývá týden k řádnému podání Jednotné žádosti
Praha 9. května 2022 – Již více než 17 000 zemědělců podalo Jednotnou žádost (JŽ)
2022, což činí přes 50% z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Téměř všechny
žádosti byly podány přes Portál farmáře (PF). Řádný termín pro podání tohoto
univerzálního formuláře končí v pondělí 16. května.
Žádost o zařazení do Navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření (NAEKO) zatím
podalo přes 5700 uchazečů. O zařazení do opatření Navazujícího ekologického zemědělství (NEZ)
požádalo přes 1700 zájemců.
JŽ lze podat ještě do 10. června. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní
den. Možnost pozdního podání se ale nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci
Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství.
Podání přes Portál farmáře je nejjednodušší. Žadatelé zde získají informace o aktuálním průběhu
administrace a také rozhodnutí pro jednotlivá opatření.

Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550
Pro úspěšné vyplnění formuláře JŽ a jeho podání mají žadatelé na webu SZIF v sekci Jednotná žádost a na Portálu
farmáře k dispozici prezentace, Příručku pro žadatele 2022 s podrobnými informacemi a zodpovězené nejčastější dotazy.
Nejjednodušším způsobem je podání JŽ přes Portál farmáře (PF), kde mají žadatelé přístup k informacím o aktuálním
průběhu administrace. K dispozici jsou zde také rozhodnutí pro jednotlivá opatření.
Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách RO a Centrály SZIF, rovněž na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Žádost o
přístup do PF lze podat též prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elektronickým podpisem.
Nelze ji však zaslat v listinné podobě poštou.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu farmáře. Pokud jimi
žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na
https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné
zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie
a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky
a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.

Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz

3

4

Jak jsme na tom s pesticidy?
Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil nová

Bez pesticidů to nikdy nepůjde, neuživili bychom

data o prodeji pesticidů v EU. Z čísel vyplynulo,

planetu. Na těchto číslech je ale krásně vidět, že

že mezi lety 2011 a 2020 klesl jejich prodej v

setrvalé snižování jejich použití je možné. Kole-

11 z 16 posuzovaných států. Česká republika

gové zemědělci, jsme na vás pyšní!

je „nejlepší“. Zaznamenala totiž nejvýraznější

zdroj: FB Agrární komora ČR

pokles, a to o 38 %. Proti tomu se naopak prodej
pesticidů zvýšil o 77 % v Lotyšsku a v Rakousku
pak o 61 %. Někdo by možná mohl namítnout, že
z těchto čísel nelze vyvozovat žádné zásadní závěry. Pojďme se tedy podívat na další data, která
úřad zveřejňuje. Jde o spotřebu pesticidů na
jeden hektar orné půdy. Z těchto údajů vyplývá,
že čeští zemědělci mohou být vzorem pro své
kolegy v zahraničí. Jen se podívejte:

•

Belgie (8 kg/ha)

•

Itálie (7,7 kg/ha)

•

Slovinsko (6,5 kg/ha)

•

Portugalsko (6,3 kg/ha)

•

Kypr (6,1 kg/ha)

•

Španělsko (5,6 kg/ha)

•

Francie (3,8 kg/ha)

•

Německo (3,4 kg/ha)

•

Rakousko (3,1 kg/ha)

•

Maďarsko (2,1 kg/ha)

•

Finsko (2 kg/ha)

•

Česká republika (1,9 kg/ha)

•

Estonsko (1,2 kg/ha)

•

Dánsko (1,1 kg/ha)
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Řepky se nenajíme....?
Zjevná dezinformace a laciná „píárová“ pro-

Řepku teď budeme potřebovat jako sůl. Bez

klamace bez znalosti odborných souvislostí.

přehánění – řepka nad zlato! Proč? Důvodem je snížení vývozu slunečnicového oleje

Řepkový olej je součástí mnoha potravin.

z Ukrajiny a Ruska a také nový zákaz vývozu

Používá se v pekárenském, konzervárenském

palmového oleje z Indonésie. Olej ze staré

i drůbežářském průmyslu. Najíme se květové-

dobré české řepky teď bude v hlavní roli. Buď-

ho medu z řepkového nektaru, najíme se

me rádi, že ho máme.

i masa a mléka od hospodářských zvířat, pro
která se řepkový šrot využívá jako hodnot-

zdroj: FB Agrární komora ČR

ná bílkovinná složka krmiv. Najíme se také
pšenice, která bývá na pole zaseta po řepce,
a má proto zhruba o 10 % vyšší výnosy právě
díky výborné předplodinové hodnotě řepky.
Tato hodnota je srovnatelná s luskovinami
či okopaninami. Řepka má také vyšší energetickou hodnotu než pšenice. O pozitivních
účincích řepky na půdu ani nemluvě.
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Žlutý prach pokrývá
auta i domy.
Jde o pyl řepky? Botanická zahrada přináší
vysvětlení.
Teplice - Botanická zahrada Teplice je místem,

Již se pomalu blížíme k našemu viníkovi – za-

na které se obracejí návštěvníci s nejrůznějšími

čátkem května vytváří samičí šištice jehličnany,

dotazy ohledně pěstování rostlin, ale i získává-

které produkují ohromné množství pylu, který

ní informací z této oblasti. V současnosti opět

se šíří do okolí. „Zveme všechny návštěvníky k

hýbe mezi lidmi téma pylu. Nelze si nevšimnout

nám do zahrady. Stačí si vybrat k pozorování

nánosu žlutého prachu na karoserii aut, oknech

jakýkoliv jehličnan a jemným dotykem o větev

domů a bytů, zkrátka na všech předmětech

uvidíte oblaka pylu,“ říká ředitel zahrady Petr

vystavených vnějším vlivům. Vzhledem k nízkým

Šíla. A dodává: „Případní zájemci z řad škol si u

srážkám nedochází k jeho splavení, a pokud ná-

nás mohou objednat program o nahosemenných

hodou zaprší – na loužích se objeví typické žluté

rostlinách, který je zaměřen právě na jehličnany

skvrny. Většina lidí má jasného viníka – je kvě-

a jim příbuzné rostlin.“ Začátkem května je to

ten, kvete řepka. Řepka je žlutá a pyl taky – viník

zejména pyl smrku a borovice, ale přidávají se

dopaden. Jenže většina lidí dopadla špatného

i další pěstované druhy jehličnanů. „Všem pak

viníka.

doporučujeme mít přehled v pylovém kalendáři,
případně sledovat pylové zpravodajství,“ uzavírá

Brukev řepka olejka je opylována hmyzem a ne-

téma Petr Šíla.

potřebuje plýtvat drahocenným pylem, který by
měl zbytečně pokrývat lidské artefakty. „Navíc

Novinky a nadcházející akce jsou k dispozici na

je její pyl těžký a lepkavý, aby se mohl snadno

webových stránkách www.botanickateplice.cz,

přichytit na opylovače,“ říká kurátor zahrady Jan

aktuality můžete sledovat na Facebooku a Insta-

Ptáček. Velké množství pylu produkují rostliny,

gramu Botanické zahrady Teplice.

které opylování nechávají na větru. Jistota, že

zdroj: edecinsko.cz

se pyl dostane na stejný druh, je menší než v
případě hmyzího opylovače, a proto tyto rostliny
vytváří pylu hodně, aby se zvýšila jejich šance.
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Uhlíkové zemědělství
Co je uhlíkové zemědělství a jaký je jeho
význam?
Pojem uhlíkové zemědělství označuje způsoby

•

zemědělské produkce, zaměřené na zvyšování

Cílené zatravnění orné půdy nebo neobdělávaných půd, uvádění půdy do klidu;

obsahu dlouhodobě vázaného uhlíku v půdě.

•

Součástí uhlíkového zemědělství je řízení zá-

Obnova mokřadů, která sníží oxidaci existujících zásob uhlíku a zvýší potenciál ukládání

sob a toků uhlíku a emisí skleníkových plynů na

uhlíku.

úrovni zemědělského podniku nebo pozemku za
účelem zmírňování změny klimatu. Týká se jak

Jako prostředek k zavedení uhlíkového zeměděl-

obdělávání půdy, tak i chovu hospodářských zví-

ství vydala EK v roce 2021 Technickou příručku

řat, veškerých zásob uhlíku v půdě, materiálech

„Vytváření a realizace programů uhlíkového

a vegetaci, a dále zahrnuje emise oxidu uhličité-

zemědělství založených na výsledcích v EU“,

ho (CO2), metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O).

která shrnuje výsledky výzkumu ukládání uhlíku v zemědělství a poskytuje návod k zavádění
programů uhlíkového zemědělství založených na

Uhlíkové zemědělství zahrnuje zejména
tyto způsoby hospodaření na půdě:
•

výsledcích.
Technická příručka vytváření a realizace pro-

Zalesňování respektující ekologické principy

gramů uhlíkového zemědělství založených na

(např. ochranu biodiverzity), posílení udržitel-

výsledcích v EU (PDF, 1 MB)

ného hospodaření v lesích a adaptace lesů
na změnu klimatu;

•

Agrolesnictví a jiné způsoby kombinující pěstování dřevin s rostlinnou nebo živočišnou
produkcí;

•

Pěstování krycích plodin, víceletých plodin,
šetrné zpracování půdy, zvýšená ochrana
krajinných prvků, ochrana půdy snižující erozi
a zvyšující obsah půdní organické hmoty v
degradované orné půdě, opatření v živočišné
výrobě a chovu hospodářských zvířat;
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Ministr Nekula vyjednal pro zemědělce
navýšení podpory o 540 milionů korun
a dalších 500 milionů na nákup potravin do
státních hmotných rezerv

5.5.2022 - Tisková zpráva – Ministr zeměděl-

pomoci EU dostala Česká republika 270 milionů

ství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) dohodl včera

korun, které mohla z vlastních zdrojů navýšit o

večer na Radě ekonomických ministrů posílení

200 %, tedy o 540 milionů korun.

podpory pro nejvíce ohrožená zemědělská od-

Dalších 500 milionů korun ze státního rozpočtu

větví o 540 milionů korun. Podpora bude rozdě-

poslouží ke zvýšení státních hmotných rezerv,

lena zejména do sektoru vepřového, drůbeže,

konkrétně k nákupu potravin a zemědělských

mléka, jablek a brambor. Dalších 500 milionů

komodit jako strategických zásob pro nenadálé

korun půjde na nákup potravin a zemědělských

situace.

komodit do Správy státních hmotných rezerv.
Navýšení rozpočtu bude ještě muset schválit

„V nejisté době, ve které jsme se ocitli, je důleži-

vláda.

té myslet strategicky a být připraveni na všechny
scénáře. Proto jsem rád, že jsme se dohodli na

„Podařilo se mi dojednat s ostatními ekono-

navýšení rozpočtu pro nákup potravin do stát-

mickými ministry posílení podpory z evropské

ních hmotných rezerv,“ uvedl ministr Nekula.

krizové rezervy o 540 milionů korun z národních
zdrojů. Celkem tak zemědělci dostanou navíc

K ulehčení ekonomické situace zemědělců

810 milionů korun. Rozdělíme je zejména od-

pomůže také letošní navýšení záloh na přímé

větvím, která jsou ohrožená například vysokými

platby z 50 na 70 procent. Mají také možnost

cenami energií, hnojiv nebo současnou složitou

letos mimořádně využit úhory, které dosud mu-

situací na mezinárodních trzích. Příspěvky proto

sely povinně ležet ladem, pro produkci pícnin a

dostanou chovatelé prasat, drůbeže a krav na

bílkovinných plodin.

mléko. Podporu dáme také pěstitelům jablek a
brambor. Více než kdy dříve si nyní stále více lidí
uvědomuje, jak důležité je podporovat vlastní

Vojtěch Bílý

zemědělskou produkci a také soběstačnost.

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Naším úkolem je zajistit dostatek potravin pro
obyvatele,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk
Nekula.
Koncem března Evropská komise představila
podpůrná opatření pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví. Z této mimořádné finanční
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Poklesla výroba masa
Živočišná výroba v 1. čtvrtletí 2022
11.05.2022 - V 1. čtvrtletí 2022 se meziročně

Drůbežího masa se vyrobilo 41 502 tun (−1,6 %),

snížila výroba masa o 1,5 % na 111 669 tun, z

což odpovídá 63 897 tunám drůbeže dodané k

toho nejvíce klesla výroba hovězího (17 435

porážce na jatkách.

tun; −2,3 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 52

Od tuzemských producentů bylo za 1. čtvrtletí

710 tun (−1,0 %) a drůbežího 41 502 tun (−1,6 %).

nakoupeno 770 975 tis. litrů mléka (+2,2 %), z

„Z výsledků živočišné výroby za 1. čtvrtletí

toho nákup mlékáren činil 670 536 tis. litrů (+2,6

letošního roku vystupuje do popředí nižší výro-

%).

ba masa a zvláště u prasat již znatelný pokles
stavů. Pro chovatele prasat je to důsledek neudr-

Ceny zemědělských výrobců

žitelného rozdílu mezi tempem růstu cen vstupů
a cen, za které svou výrobu prodávají,“ říká Mar-

Ceny výrobců jatečného skotu se meziročně

kéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství

vzrostly o 16,2 %, z toho ceny jatečných býků o

a lesnictví ČSÚ.

12,9 %, ceny jatečných krav o 22,1 % a jatečných
jalovic o 17,8 %. Chovatelé prodávali jatečné býky
za průměrnou cenu 51,58 Kč/kg v živém nebo

Výroba masa a nákup mléka

93,88 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

V 1. čtvrtletí meziročně poklesla výroba hově-

Ceny jatečných prasat se i nadále držely dlouho-

zího masa na jatkách na 17 435 tun (−2,3 %). K

dobého minima, ale vzhledem k nízké srovnávací

dosažení této výroby bylo poraženo 56,1 tis. ks

základně se meziročně zvýšily o 1,1 %. Za pra-

skotu (−3,2 %). Z toho bylo 22,5 tis. býků (−6,8 %),

sata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci dostali

25,1 tis. krav (+0,9 %) a 6,5 tis. jalovic (−6,1 %),

průměrně 25,59 Kč za kg živé hmotnosti nebo

což odráží nižší stavy skotu ve výkrmu na po-

33,26 Kč za kg v mase.

čátku 1. čtvrtletí, pokles dovozu a mírné zvýšení

Ceny jatečných kuřat si zachovaly trend mírného

vývozu jatečných zvířat určených k porážce.

meziročního navýšení (+1,7 %). Výrobci prodávali

Vepřového masa se vyrobilo 52 710 tun (−1,0 %).

jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,66

Porážky prasat se meziročně snížily na 558,8

Kč za kg v živém.

tis. ks (−2,2 %). Prasat z výkrmu se porazilo o
3,3 % méně, zatímco porážky prasnic se rapidně

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziroč-

zvedly na 17,1 tis. ks (+52,8 %). To se odrazilo ve

ně zvedly o 14,0 %. Průměrná cena litru mléka

výrazném snížení jejich stavů a k 1. 4. 2022 se v

jakostní třídy Q přesáhla hranici 10 Kč o 1 haléř.

ČR chovalo nebývalých 80,8 tis. prasnic, tj. o 10,7

zdroj: Agrární komora ČR

% méně než před rokem.
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Chová se více skotu,
méně prasat i drůbeže
10. května 2022 - Počty skotu v Česku ve srov-

3 milionů v roce 2005 a 2 milionů v roce 2009,“

nání s předchozím rokem stouply, zatímco v

vysvětluje Renata Vodičková z oddělení statisti-

případě prasat, drůbeže, ovcí i koz poklesly.

ky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Vyplývá to z dubnového šetření Českého statis-

Stavy drůbeže se meziročně snížily o 3,3 % na

tického úřadu o stavech hospodářských zvířat.

23 026 tisíc kusů, z toho slepic o 6,4 % na 7 625

Stavy skotu celkem rostou již třetím rokem, k 1.

tisíc. Na celkovém počtu drůbeže se podílel kur

dubnu 2022 se meziročně zvýšily o 1,1 % na 1

domácí 96,4 %, z ostatní drůbeže se chovalo

421 tisíc kusů, z toho stavy masných krav vzrost-

nejvíce, přes půl milionu, kachen.

ly na 230 tisíc (+ 1,1 %), počty krav dojených

Počty ovcí se meziročně snížily o 4,9 % na 174

stagnují na úrovni 358 tisíc (- 0,1 %). Stavy býků

tisíc kusů, koz o 3,2 % na necelých 25 tisíc.

ve výkrmu přesáhly 116 tisíc (+ 2,0 %).

Podrobnější údaje o stavech hospodářských

Stavy prasat klesly proti stejnému období vloni

zvířat podle druhů a kategorií, včetně členění dle

téměř o 86 tisíc kusů (- 5,6 %) na 1 433 tisíc, v

jednotlivých krajů, jsou dostupné v aktuální pub-

případě prasnic se snížily dokonce o 10,7 % na

likaci Soupis hospodářských zvířat – 2022. Další

necelých 81 tisíc.

informace k tématu přináší vydané časové řady.

„V letošním roce jsou celkové stavy prasat i

Jan Cieslar

stavy prasnic nejnižší od počátku sledování v

tiskový mluvčí ČSÚ

roce 1921. Nejvíce prasat se chovalo v 70. až

jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

90. letech minulého století. Pod 4 miliony chova-

zdroj: Agrární komora ČR

ných kusů stavy klesly v roce 2000, pod hranici
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A jak jsme na tom u nás
v Ústeckém kraji?
Přinášíme srovnávací tabulky stavů skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koz a koní za roky 2002 a 2022, ze
kterých je jasně patrné, jakým směrem se pohybuje za posledních 10 let živočišná výroba u nás
v Ústeckém kraji. K výraznému snížení dochází hlavně v chovech prasat a drůbeže, což koresponduje
s celostátním trendem. Naopak se nám zvýšily stavy ovcí a koní.
Vývoj stavů jednotlivých druhů hospodářských zvířat je zřejmý z přiložených grafů. Grafy „slepice“
a „prasnice“ jsou samostatné, aby měly dostatečnou rozlišovací schopnost.

rok

skot

z toho krávy

rok

prasata

z toho prasnice

rok

drůbež

z toho slepice

2002
2022

47 795 ks
41 516 ks

2002
2022

18 203 ks
18 222 ks

141 396 ks
81 462 ks

2002
2022

11 774 ks
5 979 ks

1 827 879 ks
548 667 ks

315 238 ks
11 280 ks

rok

ovce

kozy

koně

2022

11 165 ks

1 988 ks

2 264 ks

2002

6 355 ks

1 959 ks
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980 ks

13

14

15

16

17

Prodej kuřic nabízí
statek Jezerka u Kadaně
PRODEJ KUŘIC ZAHÁJEN v Kadani na statku Jezerka.
Dnes 11.5. 22 je jim 12 tydnu a jsou za 185 Kč, každý týden navíc + 5 kč.
Plemena Bovavs Brown, Decalb White a Moravia Bare plus kohoutci za 120 Kč.
Objednavky na čísle 605 012 370, nebo 734 441 896.
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Dožínky
Vrskmaň
3. září 2022
od 15 hod

13.00 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
15.00 — hudba, stánkový prodej, občerstvení.
17.00 — 22.00 kulturní program, zábava
doprovodný dětský program, výstava zemědělské techniky

Okresní agrární
komora Chomutov

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň
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Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice

Česká
jablka, brambory, mléko ze dvora...

Klikněte do interaktivní mapy a ona se otevře v aplikaci google maps. Mapu stále doplňujeme,
pokud se o dalším producentovi, který sám svoji produkci prodává také konečnému spotřebitelovi
(ve farmářské prodejně nebo ze dvora), dozvíme. Prodejce ze dvora nebo farmářské prodejny můžete hlásit na mail dufkova@oakchomutov.cz.
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Medová mapa
Najděte si kvalitní med přímo ve svém regionu a podpořte tak místního včelaře. Nač kupovat med v supermarketu, navíc pocházející kdoví odkud!
https://www.najdisivcelare.cz/mapa-vcelaru

Klikněte do interaktivní mapy - ona se otevře
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Vepřová mapa

Nákup, který dává smysl
A je to tady! Mnoho hlasů bylo vyslyšeno a my vám ve spolupráci se zemědělci představujeme unikátní
mapu, kde můžete online zakoupit balíčky výborného českého vepřového masa. Z první ruky, bez nehorázných obchodních přirážek a se zárukou vysoké kvality. Nakoukněte do mapy a podpořte tuzemské
chovatele, kteří jsou v nejtěžší ekonomické situaci za posledních 30 let. Mnohým chovatelům prasat
bohužel hrozí konec podnikání. Děkujeme a přejeme dobrou chuť k vašim pokrmům z českého vepřového.

Kliknutím do obrázku mapy se Vám otevře aplikace Naši zemědělci.cz. I v Ústeckém kraji je několik
výdejních míst. Nakoukněte, objednejte a dojeďte si vepřové maso za výhodnou cenu vyzvednout.
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Vaše zpětná vazba je nutná
Vážení a milí, vážené a milé,
snažíme se Vám předávat AKTUÁLNÍ informace. Před asi půl
rokem jsme zvolili cestu INFORMAČNÍKU, on-line informačním
periodikem zemědělců Ústeckého kraje.
Každý týden pro Vás sleduji vývoj na „bitevním

proto, že to vše dělám jako svou volnočasovou

poli“. To nejdůležitější se Vám snažím snad

aktivitu a tolik volného času skutečně nemám.

trochu přehledně srovnat do tohoto periodika.

Informace o různých akcích

Posílám Vám ho prostřednictvím modulu „smart
info“ z webu Krajské agrární komory Ústeckého

Stačí poslat plakát. Ráda ho sem vložím.

kraje (KAK ÚK). Dávám ho na FB stránku KAK

Zájem o přednášky, vzdělávání

ÚK a do dalších skupin. Informačník není určen
pouze a jenom zemědělcům. Jeho prostřednic-

Pokud byste měli zájem o konkrétní témata,

tvím se snažíme veřejnosti i veřejnosti sdělit,

ve většině případů by nebyl zájem to zajistit. Jen

jaké máte úspěchy, ale i problémy.

bychom potřebovali vědět, o co ten zájem máte.
Abychom vymýšleli, co by Vás asi tak mohlo

Vím, že informací je v současné době hodně

zajímat a oak Vás přesvědčovali, abyste přišli, to

a že kdo chce, ten je získá. Přesto se domnívám,

není ta správná cesta.

že tento materiálek Vám může být nápomocen.
Že jste si něj již zvykli mohu usuzovat z toho,

Vaše náměty a podněty

kolikrát jste si jej z webu KAK UK stáhli (nevím

Dejte nám vědět, co konkrétního byste od komo-

kdo, ale vidím v administraci počet stažení).

ry očekávali.

Aby celá tato práce měla nějaký smysl, potřebovala bych od Vás jakoukoliv zpětnou vazbu:

Informačník šiřte dál
pokud budete informačník šířit dál mezi své

Podklady pro interaktivní mapy

přátele a známé, podpoříte tím vlastně sami
sebe. Snažím, aby materiál působit pozitivně.

Mapy jsou vytvořené. Věřím, že je podstatně

Potřebujeme přeci veřejně říci a stále opakovat,

víc zemědělců, kteří pěstují ovoce, brambory či

že nejsme ti, kdo ničí přírodu. Že se ní chováme

prodávají mléko ze dvora apod. Do mapy se ale

šetrněji, než v mnohých zemích EU, odkud si

nedostanou, pokud o nich nebudu vědět. Nejjed-

spotřebitel s radostí koupí to či ono, namísto aby

nošší zůsob, jak je do mapy dostat, je poslat mi

si to koupil od NÁS. Že nejsme ti, kdo způsobují

informaci o tom, že někdo takový existuje (pri-

zdražování potravin. Že nejsme jen „pobírači“

márně z Ústeckého kraje). Opravdu není v mých

dotací. Děkuji Vám. H. Dufková - tajemnice

silách, abych projížděla krajem a hledala, už
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Informace mailem
dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím e-mailů
Provozovatel, u kterého má Krajská agrární komora ÚK webové stránky, byl nucen, vzhledem
k nutné změně technologie (tak aby mohl zajišťovat doručování vašich emailů, a to jak klasické
emailové pošty nebo rozesílání novine), stávající
modul pro rozesílku novinek ukončit.
Namísto toho „nasadil“ modul nový s názvem
„smart info“. Ten původní bude za několik dní
úplně ze serverů poskytovatele webových služeb
odinstalován.
Pro všechny, kdo jste byli přihlášeni k odběru
novinek, z toho vyplývá potřeba nového souhlasu se zasíláním e-mailů (GDPR) a tím i nového
zaregistrování se.
Pro nové zaregistrování se jste obdrželi e-mail,
kde jste k tomuto kroku byli vyzváni. Kdo jste
to neudělal, udělejte to, prosím, z webu www.

kakuk.cz.

» www.kakuk.cz
» hlavní stránka, vpravo pod mapou je sloupek
„Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu
prostřednictvím e-mailů“
» srolujte až na Chci se zaregistrovat
» vyberte „vše“, klikněte na „pokračovat na
zadávání kontaktních údajů“ , vyplňte potřebné
a nakonec potvrďte registraci v mailu, který
Vám přijde na adresu, kterou jste při registraci
zadali.
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Okresní agrární komora pro okres
Chomutov

Agrární komora Děčín - Ústí nad
Labem, z.s.

SNP 144, 431 44 Droužkovice

U Obory 262/2, 405 02 Děčín VII -

IČ 49904485

Chrochvice

Korespondenční adresa:

IČ 05460476

Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice

mail: akdecin@seznam.cz

mail: info@oakchomutov.cz

sip.jarek@seznam.cz

oakchomutov@gmail.com

Předseda:

Předseda:

Ing. Jaromír Šíp, tel. 602 158 648

Ing. Hana Dufková, tel. 737 177 432

Místopředseda:

Místopředseda:

Tomáš Vodička

Jiří Kejř, tel. 606 308 725
Mgr. Martin Vízek, tel. 733 129 544

Agrární komora Litoměřicka

Okresní agrární komora Louny

Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice

Mostecká 2580, 438 01 Žatec

IČ 28669096

IČ 62244442

tel: 724 107 905 - (tajemník Václav Štork)

tel. 602 481 995

mail: aklitomericka@tiscali.cz

mail: oakln@czhops.cz

Předseda:

Předseda:

Ing. Otakar Šašek, tel. 416 591 289

Ing. Václav Drhlík, tel. 722 949 622

Místopředseda:

Místopředseda:

Ing. Antonín Štech, tel. 416 591 372

Ing. Jan Cihlář, tel. 775 999 328
Jaroslav Šůma, tel. 606 127 252

Okresní agrární komora Most
Dělnická 33, Most - Velebudice

Předseda:

IČ 48293865

Ing. Lenka Vošahlíková

tel. 602 517 070 (ředitel Ing. Jan Veleba)

Místopředseda:

tel. 602 741 110 (Radka Plachá)

Ing. Ivo Bednár, tel. 777 839 188

mail: komoramost@komoramost.cz
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