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info@kakuk.cz

Koaliční smlouva
uzavřená mezi
Občanskou demokratickou stranou, stranou KDU-ČSL,
stranou TOP 09 (koalice SPOLU), Českou pirátskou
stranou a hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
(koalice Piráti a Starostové)

na volební období 2021–2025
Klikněte a celá koaliční smlouva se Vám otevře. Zdroj: Agrární komora České republiky
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Svatomartinská
husa
Svatomartinská husa patří ke každoročním oslavám stejně jako kapr k Vánocům. Právě 11. listopad býval důležitým dnem v hospodářském roce. V dobách našich předků končívala čeledi služba. A protože
se blížil adventní půst, byly svatomartinské husy často posledním masitým jídlem, které si naši předkové před Vánocemi dopřávali. Jak je to s husami u nás v dnešní době? Letos se v ČR vylíhlo 182 tisíc
housat, což je zhruba o 12 tisíc kusů více než loni. V Česku se husy chovají ve velkém přibližně v 60
hospodářstvích. Podle starších údajů zkonzumuje každý Čech průměrně jen 200 gramů husího masa
ročně. Možná právě na svatého Martina.
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Ministerstvo zemědělství
spustilo systém pro oznamování potravin (SOP)
11.11.2021 - Zřízením elektronického
systému dochází k významnému usnadnění celého oznamovacího procesu pro
provozovatele potravinářských podniků.

Provozovatel potravinářského podniku, před
prvním uvedením doplňku stravy nebo obohacené potraviny na trh, splní dle zákona č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
oznamovací povinnost tak, že se přes odkaz

Systém pro oznamování potravin (SOP) je elekt-

na webových stránkách Ministerstva zeměděl-

ronický systém pro splnění informační povinnos-

ství přihlásí do svého účtu, kde vyplní složení a

ti dle zákona o potravinách pro doplňky stravy

další vlastnosti výrobku a případně vloží i etike-

a obohacené potraviny přes portál Ministerstva

tu. Odesláním této informace prostřednictvím

zemědělství.

Systému pro oznamování potravin bude zákonná

Zřízením elektronického systému dochází

povinnost splněna.

k významnému usnadnění celého oznamovací-

Systém pro oznamování potravin lze využívat od

ho procesu pro provozovatele potravinářských

11. listopadu 2021. Informace pro vstup do sys-

podniků.

tému naleznete na: www.eagri.cz/public/web/

mze/potraviny/doplnky-stravy/
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Evidence krajinných prvků
Informace k evidování krajinných prvků za
účelem osvobození od daní
Rádi bychom upozornili poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří chtějí uplatnit osvobození podle § 4
odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí a dosud nepodali podnět k zaevidování EVP,
že SZIF nestihne všechny podněty k EVP zpracovat do konce kalendářního roku 2021.
Důvod, který nás k tomuto stanovisku vede, vychází z toho, že veřejnost nevyužila celé časové období
dvouleté lhůty pro podání podnětu. Za poslední tři měsíce jsme obdrželi stonásobně více podnětů než
ve stejném období v předchozích letech. Na základě této skutečnosti tedy lze předpokládat, že většina
poplatníků přistoupí k podání podnětu až na poslední chvíli. V obdobína konci kalendářního roku však
SZIF, konkrétně Oddělení příjmu žádostí a LPIS, standardně prioritně zpracovává agendu administrace Národních dotací a aktualizace evidence využití půdy LPIS, tudíž nemůže uvolnit další kapacity na
zpracování podnětů k zaevidování krajinných prvků.
Informace o tom, jaké krajinné prvky lze zaevidovat a jak správně podat podnět, jsou na internetových
stránkách v sekci SZIF POSKYTUJE pod záložkou LPIS nebo na níže uvedeném odkaze.
zdroj: Státní zemědělský a intervenční fond

krajinné prvky v LPIS na webu SZIF
pro otevření dokumentu klikněte do modrého rámečku
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Ptačí chřipka
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás informovat o zhoršené nákazové situaci vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v Evropě
a s tím spojeným zvýšeným rizikem zavlečení HPAI do chovů drůbeže v ČR.
V současné době dochází v Evropě k výraznému nárůstu počtu nových ohnisek HPAI, a to jak u volně
žijících ptáků, tak v chovech drůbeže (často zasaženy velkochovy drůbeže). Volně žijící ptáci, zejména
vodní, představují přirozený rezervoár viru ptačí chřipky v přírodě a při aktuálně probíhající migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí zavlečení nákazy do chovů drůbeže výrazně zvyšuje.
Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzován zejména subtypu HPAI H5N8, je nyní dominantním
cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, který je považován za subtyp HPAI se zoonotickým potenciálem tzn. že existuje možnost přenosu viru na člověka.
Za celý měsíc říjen 2021 bylo v Evropě potvrzeno celkem 12 ohnisek HPAI v chovech drůbeže a 56
případů HPAI u ostatních ptáků (ptáci drženi v zajetí a volně žijící ptáci), převážně se jednalo o subtyp
H5N1. Oproti říjnu je od začátku listopadu potvrzován pouze subtyp H5N1 a k 8. 11. 2021 bylo potvrzeno již 18 ohnisek v chovech drůbeže a 29 případů u ostatních ptáků.
Informace o aktuální nákazové situaci jsou k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy
na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatoge-

nni-aviarni-influenza/

Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali zásady biologické bezpečnosti ve svých chovech – zabránění přímému kontaktu s vodními volně žijícími ptáky,
zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě, ochrana krmiva a vody před znečištěním
trusem těchto ptáků, sledování zdravotního stavu drůbeže a všech dalších v zajetí chovaných ptáků a
případné změny zdravotního stavu, popř. zvýšených úhynů ptáků, hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.
Zvýšené riziko zavlečení HPAI do ČR, zejména do velkochovů drůbeže, hrozí také při obchodování s
drůbeží, a proto je nezbytné dodržovat pravidla biologické bezpečnosti při přemísťování drůbeže, a
to zejména z aktuálně zasažených států – Polsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Dánsko (potvrzený
výskyt HPAI ve velkochovech drůbeže).
S pozdravem
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
zdroj: Státní veterinární správa, www.svscr.cz
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Systém BPEJ a jeho
využití v praxi
V časopise Selská revue vyšel odborný článek, který popisuje systém BPEJ a jeho využití v praxi.
Dostali jsme povolení jej dál sdílet. Protože ho ale máme k dispozici v takovém formátu, který zde
nelze publikovat tak, aby byl čitelný, jsme jej vložili na web kakuk.cz zde https://www.kakuk.cz/

evt_file.php?file=866 a Vy si ho můžete otevřít k přečtení kliknutím třeba níže do hnědého ráměč-

ku.

systém BPEJ a jeho využití v praxi
pro otevření dokumentu klikněte do hnědého rámečku

Další informace ohledně BPEJ, naleznete na webu eKatalog BPEJ. Jedná se o webovou aplikaci, která se zabývá bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ).
Aplikace interpretuje jednotlivé části kódu BPEJ a jednoduchou formou vysvětluje informace uvedené
ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 227/2018 Sb. ze dne 4. října 2018, kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Dále pak řeší fiskální účely využití dat BPEJ,
jejich využití pro realizaci Společné zemědělské politiky a využití při realizaci ochrany zemědělského
půdního fondu.

eKatalog BPEJ
pro otevření dokumentu klikněte do hnědého rámečku nebo obrázku níže
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Společnost PGRLF, a.s.
stanovila sazby podpor
pojištěni pro rok 2021
Stanovení sazby podpor je nedílnou součástí poskytování finanční podpory pojištění v rámci programů
PGRLF, a.s., které jsou určeny zemědělcům a lesníkům, kteří investují do pojištění jakožto do jednoho
z nástrojů snížení rizik svého podnikání. Finanční podpora pojištění je poskytována těmto podnikatelům s cílem zpřístupnit právě pojistnou ochranu, a to ve formě úhrady části pojistného.
V letošním roce se výše podpory v rámci jednotlivých programů pohybuje mezi 50 % až 62 % uhrazeného pojistného:
»

50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat

»

50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin

»

50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek

»

50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

»

62 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin

zdroj: www.pgrlf.cz

https://www.pgrlf.cz/
8

Slípky na prodej
Školní statek Jezerka p.o. nabízí k prodeji
poslední kusy kuřic
Nabízíme poslednich 200 ks kuřic
Bovans Brown, stáří 24 týdnů,
krásně nesou, cena 195 Kč/kus.
Při odběru nad 100 ks necháme
za 180 Kč/kus.

statekjezerka@seznam.cz
tel. 474 345 144
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Kupujeme ČESKÁ jablka
třeba tady
Mapu, ve které se lze dozvědět, kde se koupít nějaký zemědělský produkt ze dvora či z farmářské prodejny, se snažíme doplňovat. Po jejím rozkliknutí je možné zobrazit jen místa, kde prodávají produkt,
který zrovna potřebujete (mléko, jablka....) nebo se můžete podívat, co a kde ve Vašem okolí se dá koupit (ze dvora, ve farmářské prodejně). Mapa ale nemůže vzniknout bez součinnosti okresních agrárních
komor, zemědělců, ale i veřejnosti.
Proto znovu prosíme, abyste nám na adresu dufkova@oakchomutov.cz napsali, pokud víte o prodejci,
který není v mapě již zanesený. Děkujeme.

Klikněte do mapy a mapa se Vám zobrazí v interaktivní podobě v aplikaci google maps.

Pokud máte zájem o zařazení Vašeho sadu s prodejem jablek nebo prodejny, kde prodáváte svoje
jablka, pošlete nám e-mail (dufkova@oakchomutov.cz), kde bude uvedeno, o jakou firmu se jedná,
adresu, kde se jablka dají koupit (nebo souřadnice apod.), web nebo FB (pokud máte) a telefonní
kontakt na Vás.
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Mlékomaty. Jsou či nejsou?

JSOU!
Zatím víme o těchto čtyřech. Víte o dalších?
DEJTE NÁM O NICH VĚDĚT

Klikněte do mapy a mapa se Vám zobrazí v interaktivní podobě v aplikaci google maps.

Umístění mlékomatů, o kterých momentálně víme, je zobrazeno na mapě hvězdičkou v červeném
orámování. Jeden je u Kadaně na školním statku Jezerka, druhý v Malešově v areálu firmy Agro
Hoštka, třetí provozuje soukromý zemědělec Vítězslav Škoda. Mlékomat je umístěný ve Vražkově. Další je pak na Agrofarmě v Merbolticích. Pokud víte o dalších, dejte nám, prosím, o nich
vědět.
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Kupujeme ČESKÉ brambory
třeba tady

V příspěvku na přecházejících stranách Informačníku si stěžujeme, že supermarkety kupují brambory
od zemědělců za 3 Kč za kilo. Rádi bychom přispěli svojí troškou do mlýna a doporučili zákazníkům
místa, kde se dají české brambory koupit přímo od zemědělců. Ale ejhle, zdá se, jakoby snad zde
v Ústeckém kraji ani skoro žádní nebyli??? Podařilo se mi jich vyhledat z dostupných zdrojů pouze pět.
Přes prosby, směrované do okresů v ÚK, jsem nedostala informaci, že by zde nějací další producenti
brambor, kteří je prodávají přímo spotřebiteli, byli. (redakce - H. Dufková)

Klikněte do mapy a mapa se Vám zobrazí v interaktivní podobě v aplikaci google maps.

V mapě je zobrazeno hnědým kolečkem PĚT producentů brambor v Ústeckém kraji, kteří brambory prodávají ze dvora ve své farmářské prodejně. Opravdu je to tak? Pokud víte o dalších,
dejte nám, prosím, o nich vědět.
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Podpora pro Vás
Nabídněte svoje produkty, pozvěte ostatní
na Vaši farmu, akci atd.

Pošlete nám informaci, pozvánku či plakát. Rádi zveřejníme.
Platí i pro nabídku prodeje Vašich produktů konečným
spotřebitelům. Možno i inzerce. ZADARMO.
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Užitečné odkazy

pro otevření webu příslušného úřadu klikněte na jeho logo
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MASky v Ústeckém kraji
pro otevření webu MAS klikněte do příslušného barevného obdélníku

MAS České středohoří, z.s.
MAS Cínovecko, o.p.s.
MAS Labské skály, z.s.
MAS Naděje o.p.s.
Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Český sever, z.s.
MAS Vladař, o.p.s.
Serviso o.p.s.
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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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