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Ministerstvo zemědělství
Česko na Radě EU v Bruselu: Sektor produkce
vepřového masa má problémy, výkupní ceny
jsou v ČR nejnižší od vstupu do Evropské unie
Tisková zpráva (16.11.2021) – Situace na komo-

zují dovoz vepřového masa z celé EU. Vzniká

ditních trzích, a především v sektoru vepřového

pak přetlak vepřového masa na vnitřním trhu EU,

masa, byla tématem včerejší Rady ministrů

který ovlivňuje cenu v celé Evropě. Dále problém

zemědělství v Bruselu. Česká republika a další

souvisí s pandemií covid-19 a s nárůstem cen

země vyzvaly Evropskou komisi k pomoci pro-

energií a počátečních vstupů.

ducentům masa, kteří se kvůli kriticky nízkým

Česká strana na nepříznivou situaci v sektoru

výkupním cenám dostávají do velkých ekono-

vepřového masa dlouhodobě upozorňuje a žádá

mických problémů. Zástupci států se věnovali

Evropskou komisi, aby zavedla mimořádné pod-

také Strategii EU pro lesy do roku 2030 nebo

pory. Vzhledem k šíření ptačí chřipky také Česko

strategii Od zemědělce ke spotřebiteli. Za čes-

Komisi požádalo o důsledný monitoring situace

kou stranu se jednání zúčastnil náměstek pro

v sektoru drůbeže.

EU a zahraniční vztahy Jiří Šír.

Na Radě zástupci ČS projednali a následně

„Výkupní cena vepřového masa je dlouhodobě

schválili společnou pozici k nové Strategii EU

pod výrobními náklady, situaci i nadále zhoršuje

pro lesy do roku 2030. ČR znovu upozornila na

africký mor prasat, kvůli kterému cena znovu

nutnost prohloubení spolupráce mezi Komisí a

výrazně klesla. V České republice je tento sektor

členskými státy, která v přípravě tohoto doku-

velmi důležitý, pro řadu producentů je ale sou-

mentu nebyla dostatečná, a proto se státy na

časná situace kritická. Dostávají se do velkých

tvorbě nemohly adekvátně podílet. Česká strana

ekonomických problémů. Opět jsme proto požá-

upozornila na potřebu zohlednit a posílit socio-

dali Evropskou komisi o bezodkladné zavedení

-ekonomické aspekty hospodaření. Lesnictví je

mimořádných podpor,“ řekl náměstek ministra

plně v odpovědnosti ČS a pro využití všech jeho

zemědělství Jiří Šír.

společenských přínosů musí odrážet místní pod-

ČR je devátým členským státem (ČS) s nejnižší

mínky a potřeby.

výkupní cenou vepřového masa. V současné

Pokud jde o strategii Od zemědělce ke spotřebi-

době je nejnižší od vstupu ČR do EU. Cenový vý-

teli, ČR dlouhodobě prosazuje boj s klimatickou

voj souvisí s tím, že některé třetí země nechtějí

změnou a ochranu životního prostředí včetně

uznávat mezinárodní standardy, případně ome-

ochrany biodiverzity jako jednu ze svých priorit.
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Je ale opět potřeba připomenout nutnost nasta-

Na okraj jednání byla diskutována příprava

vení realistických cílů založených na analýzách.

ministerské konference členu Světové obchodní

Není možné, aby zavedené strategie měly ne-

organizace v oblasti zemědělství. ČR doufá, že

gativní dopady na zemědělský sektor celé EU,

úspěšné zasedání posílí význam této organizace

a zejména pak na české zemědělství, kde může

jako garanta pravidel mezinárodního obchodu.

hrozit snížení produkce a nárůst cen potravin.

Vojtěch Bílý

Dopady by tak pocítili nejen producenti, ale rov-

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

něž evropští spotřebitelé.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Česká republika také na jednání podpořila Slovensko v tématu společného přístupu při řešení
výskytu medvěda hnědého a vlka euroasijského.
Problematika velkých šelem a nastavení vhodné
metodiky pro řízení populací představuje cestu
jak pro ochranu těchto druhů, tak pro snížení
případných negativních dopadů na hospodaření
ve venkovských oblastech.

foto vlastní, ilustrační
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Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Informace pro žadatele k opatření
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)
Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v období od 1. ledna
do 15. února 2022 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.
Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním
zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových
stránkách www.szif.cz a to:
 v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)/oddíl Předčasné
ukončení zemědělské činnosti;
 v sekci Program rozvoje venkova/Osa I./3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí
a zdokonalování lidského potenciálu/3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti na SZIF.
U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí
se vztahuje pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení
mohou podávat žadatelé, kteří:
 v rámci PUZČ HRDP byli pravomocně zařazeni do programu (rozhodnutí o zařazení);
 v rámci PUZČ EAFRD s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytování dotace.
Upozornění:
Má-li žadatel zřízen vstup do Portálu farmáře, budou mu veškeré písemnosti související
se žádostí (včetně rozhodnutí pro PUZČ HRDP a sdělení pro PUZČ EAFRD) zasílány
prostřednictvím informačního systému Fondu (Portál farmáře) a to v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 7 a 9 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel nemá
zřízenu datovou schránku.
V případě, že žadatel nemá zřízenu Datovou schránku ani přístup na Portál farmáře, budou
žadateli dokumenty odesílány poštou, případně osobně, pokud o to požádal.

V Praze dne 15.11.2021

Ing. Lukáš Pelle
Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1
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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.

https://www.kakuk.cz/
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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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Sýrárna pod Hazmburkem
Rodina Růžičřkových hospodaří již od roku 1995. Od roku 2007 jsou na statku na návsi v čp. 15 ve Slatině. V současné době hospodaří na výměře cca 115 ha orné půdy v katastru obcí Slatina a Klapý.
Pěstují pšenici, sladovnický ječmen, vojtěšku a řepku. Odjakživa k jejich hospodářství patřil
i chov skotu, koní a jiného drobného zvířectva. Chovají masná plemena charolais, limusine a jejich křížence a mléčná plemena holštýn a červená straka.
Prodávají syrové kravské mléko a mléčné výrobky, které vyrábějí od roku 2019 ve vlastní sýrárně
z vlastního mléka.
„Rádi Vás na statku uvidíme. Můžete si i společně s nákupem prohlédnou i stáje“ říká p. Růžičková.
Více o aktuální nabídce na tel. 607943562 (sýrařka - p. Růžičková) nebo na webu https://syrarna-

-pod-hazmburkem.webnode.cz/.

Syrové mléko zde prodávají do přinesených nádob za 20 Kč / l.

foto z webu https://syrarna-pod-hazmburkem.webnode.cz/o-nas/
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Mléko ze dvora
Zatím víme o těchto pěti místech.
Víte o dalších?
Prosíme, 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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Podzimní recepty,
které zahřejí
JIHOČESKÁ KULAJDA

Tisková zpráva 11. 11. 2021 - Chladný a sychravý
podzim je obdobím, kdy si rádi dopřejeme něco

Kulajdu můžete díky její vydatnosti bez problému

teplého, co nás zároveň pořádně zasytí. Ideál-

podávat i jako hlavní chod. Pokud navíc holdu-

ním nápadem jsou proto vydatné polévky boha-

jete voňavému kopru, tento recept je pro vás to

té na ingredience, pro které nemusíme chodit

pravé!

daleko. Brambory, houby nebo kořenová zelenina? To vše by nám v těchto měsících v kuchyni

Suroviny:

rozhodně nemělo chybět. Pokud hledáte inspi-

•

2 hrsti sušených lesních hub

•

sůl

•

špetka kmínu

•

4 české brambory

•

100 ml smetany ke šlehání

•

2 polévkové lžíce pšeničné mouky

•

zakysaná smetana

•

nasekaný kopr

se někteří stále domnívají, že brambory poslou-

•

1 vejce

ží nejlépe jako tradiční příloha, možnosti jejich

•

ocet na dochucení

raci, vsaďte na naše kulinářské tipy!

Brambora jako
královna podzimu
Původně jídlo pro chudé, které lidstvo několikrát
zachránilo před hladomorem, dnes patří mezi
nejoblíbenější základní suroviny vůbec. I když

využití jsou daleko širší a způsobům přípravy se

Postup:

meze nekladou. Jejich chuťová bohatost, v kombinaci s množstvím zdraví prospěšných látek,

Houby nakrájíme na větší kousky, zalijeme

nám dává spoustu důvodů, proč si je jednoduše

zhruba litrem vody, osolíme a necháme povařit

zamilovat. Tradiční polévky s bramborami v hlav-

do změknutí. Přisypeme kmín a oloupané, nakrá-

ní roli tak zachutnají i těm největším gurmánům!

jené brambory. Vaříme asi čtvrt hodiny, dokud

Pokud si chcete být skutečně jisti jejich kvalitou

brambory nezměknou. Ve smetaně ke šlehání

a výjimečnými chuťovými charakteristikami,

rozmícháme mouku, vlijeme do polévky a opět

dávejte vždy přednost bramborám od českých

povaříme. Přidáme zakysanou smetanu a nase-

farmářů.

kaný kopr. Nakonec rozklepneme vejce, zlehka
ho upustíme do polévky a zamícháme. Dochutíme solí, případně octem.
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STAROČESKÁ ZELŇAČKA

•

polovina bulvy celeru

Vsaďte na neodolatelné trio! Brambory, zelí

•

2 cibule

a klobása, to je kombinace, která zasytí a skvěle

•

1 kořenová petržel

•

1 vejce

•

4 stroužky česneku

•

sůl, pepř

•

sušená majoránka

chutná.
Suroviny:

•

500 gramů kysaného zelí

•

6 českých brambor

•

1 kvalitní klobása

•

1 cibule

•

lžíce sladké papriky

•

sůl

•

máslo

lijte přibližně litrem a půl vody (nebo vývaru) a

•

pečivo

zamíchejte. Dále přidejte oloupané a pokrájené

Postup:
Houby zalijte asi půllitrem vody a povařte, dokud
nezměknou. Ve větším hrnci rozpusťte máslo
a na něm dozlatova opražte mouku. Jíšku za-

brambory, zeleninu nakrájenou na kostičky, přilij-

Postup:

te houby i s vývarem, okořeňte a přiveďte k varu.
Vařte do změknutí přibližně čtvrt hodiny. Nako-

Do osolené vody přidáme kmín, vložíme oloupané, nakrájené brambory a dáme povařit na skus.

nec dochuťte česnekem se solí.

Na mírném ohni dáme vařit i zelí s trochou vody,

zdroj: Agrární komora České republiky

nálev ze zelí necháme stranou. Ve větším hrnci
dozlatova orestujeme na másle nakrájenou cibuli. Přidáme pokrájenou klobásu a opečeme, poté
posypeme sladkou paprikou. Brambory a zelí
scedíme a vsypeme do hrnce. Přidáme nálev ze
zelí, podlijeme ¾ litrem vody, vaříme pod pokličkou zhruba 10 minut. Poté můžeme servírovat
spolu s pečivem.

POCTIVÁ BRAMBORAČKA
Která polévka je s bramborami spjatá více než
česká bramboračka? Tradiční pokrm našich babiček na podzim potěší nejednoho labužníka.
Suroviny:

•

3 hrsti sušených hub

•

50 g másla

•

50 g hladké mouky

•

4 české brambory

•

1 mrkev
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Slípky na prodej
Školní statek Jezerka p.o. nabízí k prodeji
poslední kusy kuřic
Nabízíme posledních 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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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

13

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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