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a další

info@kakuk.cz

Otevřený dopis předsedům
stran vládní pětikoalice
Vážený pane
předsedo,

noznačně „uhlíkovou stopu“ a je v rozporu
s proklamovaným záměrem produkce
a realizace výrobků přímo v regionech .

obracím se na vás
jako na představitele
vládnoucí 5-ti koalice
v souvislosti s připravovanými změnami
v tzv.Strategickém
plánu.
Žádná vláda nedostává ve volbách mandát
k snižování životní úrovně obyvatelstva a omezování podnikání v jakékoliv jeho podobě. Je
nezpochybnitelným faktem, že připravovaný
systém redistribučních plateb a „zastropování“
dotací zemědělským podnikům - v jakékoliv
formě k tomu povede.
•

•

•

Dojde k dalšímu snížení potravinové
soběstačnosti České republiky, již tak silně
narušené a to i v základních komoditách.
Zajisté dojde ke zvýšení dovozu potravin ze
„starých“ unijních zemí, ale i zemí mimo EU.
Potřebujeme vepřové ze Španělska? Brambor
z Afriky? Kuře z Brazílie? Solidarita v nedostatku mezi zeměmi EU se přitom jeví
velmi omezenou a nelze na ni spoléhat (viz.
cov19).
Masivní dovoz potravinářských výrobků (již
dnes sta tisíce kamionů ročně) zvyšuje jed-
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•

Zcela pochybným se jeví záměr rozvoje
„malých farem“ ve stínu mamutích zpracovatelských podniků a zejména gigantických
obchodních řetězců s tržbami velikosti desítek milionů Kč denně. Jaká je šance malé
farmy prosadit se na tomto trhu?

•

Velké farmy nutně omezí nerentabilní výroby - zejména již zcela zdevastované chovy
prasat, ale i drůbeže a skotu, sníží investice
do pohodlí chovaných zvířat, zajisté je
i omezí pěstování zeleniny pod závlahou
a intenzivní sadařství. To vše za potlesku
zahraniční konkurence, již tak zvýhodněné
vysokým „kofinancováním“
ze státních rozpočtů jednotlivých zemí EU.

•

Další redukce zejména chovů skotu v ČR
(ve „starých“ zemích EU je zatížení dobytkem i 2 až 3x vyšší na hektar z.p. než
v ČR) povede k poklesu produkce organické
hmoty (chlévský hnůj) a tím i dlouhodobě
k snížení půdní úrodnosti.

•

Vysoký rozdíl v platbách na ha rovněž
s určitostí naruší trh s půdou a zejména pachtovní vztahy. V tomto kontextu je smutné,
že jde o omezení produkce a rentability
velkých farem nikoliv o omezení zisků velkých vlastníků půdy, kteří zpravidla na půdě
nehospodaří.

Závěrem musím konstatovat, že právo na
podnikání musí mít všechny formy hospodaření - malý rolník, rodinná farma, střední i velká
firma.

růst cen potravin vedl k dramatickému snížení
životní úrovně obyvatel ČR.
Děkuji za pozornost

Všechny mají nezastupitelnou roli na trhu. Za
svůj dlouhý život jsem poznal řadu malých
i velkých farem vynikajících, dobrých i špatných v ČR i v zahraničí. Legenda o malém dobrém a velkém špatném neodpovídá realitě .

S přáním úspěšného roku 2022 pro celou ČR
Ing. Brožka Jaroslav
předseda
Krajská agrární komora Ústeckého kraje

Žádám vás proto o zodpovědné zvážení předložených i dalších argumentů. Demokracie
nejsou jen svobodné volby, ale i vnímání názorů odborné i laické veřejnosti. Je nepochybné,
že vedle zdražení energií, bydlení atd. by ná-
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ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
ČEKÁ HLUBOKÁ KRIZE!
Udělejte si pár minut času a koukněte na tohle video (klikem na QR kód).
Pokud se části zemědělských podniků zkrátí dotace, ubude pěstitelských ploch brambor, cukrové řepy, chmele
a dalších citlivých komodit, které produkují převážně velké
zemědělské firmy.
Alarmující je fakt, že by výrazně začala klesat soběstačnost potravin v Česku, a naopak by vzrostl dovoz potravin

Kliknutím na QR kod se spustí video. Na FB stránku AK ČR se dostanete načtením QR kodu Vaší čtečkou QR kódů.
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Proč budou zemědělci
demonstrovat?
Vláda nás nebere vážně

•

Nová vláda chce princip odměny či kom-

penzace za to, že zemědělci dělají náročnější
činnosti, obrátit a dotační podpory přesměrovat

•

od těch, kteří zaměstnávají lidi na venkově, platí

Agrární komora České republiky sdružuje

daně a udržitelně hospodaří k těm, kteří chtějí

podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů pod-

bez odpovědnosti a produkce jen brát peníze.

nikání. Nerozlišuje své členy na malé nebo velké

•

či podle způsobu hospodaření. Organizace má

Na poslední chvíli se za zavřenými dveřmi

projednávají zásadní změny tzv. Strategického

téměř tři tisíce členů, z čehož 1206 je soukromě

plánu, jako je zastropování, platba na první hek-

hospodařících rolníků a zbytek tvoří zeměděl-

tary, nastavení ekoschémat a kofinancování. To

ské organizace. V tomto počtu nejsou zahrnuti

kriticky ovlivní podmínky pro zemědělské hospo-

členové 32 profesních svazů, sdružení a unií,

daření na příští období 2023-2027.

v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a

•

které rovněž sdružuje Agrární komora ČR. Čle-

O zásadních otázkách rozhoduje vládní

koalice na základě dojmů a politických preferen-

nové Agrární komory ČR produkují více než 80

cí a sympatií. Více se naslouchá PR specialistům

procent veškerých komodit a obhospodařují více

a politologům, nikoliv samotným zemědělcům, a

než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy a 1,3

už vůbec ne těm, které živí zemědělská prvový-

miliony hektarů lesní půdy. Společným cílem čle-

roba, nikoliv pouze dotace za nicnedělání.

nů Agrární komory ČR je udržitelné hospodaření
v krajině s důrazem na výrobu kvalitních potravin

•

z vlastních zdrojů se zohledněním ochrany půdy,

tak zásadních otázek, jako je zastropování, plat-

vody a ovzduší a s jejich zachováním pro všech-

ba na první hektary a kofinancování PRV, mění z

ny další generace.

hodiny na hodinu a zástupci Agrární komory ČR

•

„Finální“ a „kompromisní“ varianty se u

se o tom dozvídají neoficiální cestou.

Jsme a zůstáváme apolitickou organiza-

cí, která chce přijatelné, důstojné a spravedlivé

•

podmínky pro všechny zemědělské podnikatele.

jednat a mluvit, nicméně sdělil nám, že finální

•

Ministr zemědělství je s námi ochoten

podoba dokumentu není v jeho rukách.

Chceme, aby zemědělci byli odměňová-

ni za plnění společenské objednávky, to je za

•

dobrou péči o půdu, o zvířata, o krajinu, a přede-

konečným rozhodnutím setkat.

vším za zásobování trhu kvalitními a bezpečnými

•

potravinami.

Premiér se odmítl se zástupci AK ČR před
Nechceme demonstrovat, ale nic jiného

nám v tuto chvíli nezbývá.
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Ve veřejném prostoru
se o nás lže

realizovaných opatření může znamenat konec

•

Kompromisní pozice
strategického plánu SZP

udržitelného produkčního zemědělství v České
republice.

Dlouhodobě jsme upozorňovali, že v no-

vém období budou zemědělci muset dělat více
za méně peněz.
•

Zástupci některých nevládních organizací

jsme byli osočováni ze špatného hospodaření a
nezájmu o ochranu přírody a krajiny.

Chápeme politickou motivaci ubrat dotace

•

Tento krok je třeba udělat vyváženě, aby mohly

větším podnikům a přerozdělit je těm menším.

Proto jsme na rozdíl od zástupců ASZ,

kteří nyní křičí o „okradení klasických zeměděl-

dál větší podniky provozovat ekonomicky nároč-

ců“, dlouhodobě prosazovali navýšení kofinan-

nou živočišnou výrobu, citlivé rostlinné komodity

cování Programu rozvoje venkova na minimálně

a zaměstnávat lidi na venkově. Také je důležité

65 %, aby byly vyšší environmentální požadavky

se v podmínkách příliš neodchýlit od ostatních

zemědělcům kompenzovány.
•

zemí v EU, které jsou našimi konkurenty na jednotném evropském trhu bez bariér. Nedodržení

Dlouhodobě jsme upozorňovali, že podpo-

přiměřenosti by způsobilo výrazný propad výro-

ra trvalých travních porostů má být realizována

by českých potravin a následně prudký růstu cen

právě přes navýšený druhý pilíř Programu roz-

pro naše občany, obdobně jak to dnes vidíme u

voje venkova nikoliv přes ekoschémata v I. pilíři,
aby nedošlo ke snížení plateb na ornou půdu.

energií.

•

Také lze očekávat hromadné žaloby tisíců ma-

S vyšší podporou menších zemědělců

jitelů větších podniků, které budou požadovat

zvlášť nyní v době rekordní inflace souhlasíme,

rovné podmínky v podnikání. Předkládáme dvě

ale neměli bychom narušit princip toho, že ze-

možné varianty, které jsou již na hraně, ale jsou

mědělcům platíme za to, že se starají o zvířata,
o půdu a o krajinu nebo že zajišťují faktickou i

ještě přijatelné:

cenovou dostupnost potravin.

Téma č. 1 Redistribuce a zastropování

•

•

Extrémním navýšení platby na první

hektary bez dalších podmínek dojde k narušení

EU schválila minimálně 10 %, a zastropo-

vání nevyžaduje

půdní držby, skokovému nárůstu pachtovného i

•

cen půdy a podnikatelé v zemědělství tak ztratí

Sousední Německo zavádí 12 % redistri-

základní výrobní prostředek, kterým je zeměděl-

butivní platbu bez zastropování.

ská půda.

•

•

na úrovni 10-12 %, s výjimkou Litvy (20%), které

Se zastropováním podpor nemůžeme

chce zastavit exodus mladých Litevců z venkova,

souhlasit, zvlášť pokud to bude znamenat další

30 %, které prosazuje vedení ASZ je naprostým

administrativní zátěž pro zemědělské podnikate-

výstřelem do tmy, u kterého sami nečekali, že se

le.
•

Většina členských států zavádí platbu

se někam trefí.

Sečteno a podtrženo, slepenec kom-

promisů a možná dobře míněných, ale špatně
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Varianta č.1- Redistributivní platba 15 % bez

•

zavedení zastropování

ské podniky, které chovají hospodářská zvířata

•

a pěstují pracovně náročné plodiny.

Tato varianta bude nejméně administra-

tivně náročná.
•

Tento způsob by zvýhodnil větší zeměděl-

Již od začátku prosazujeme stejně, jako ASZ,
přesun podpory trvalých travních porostů (TTP)

Vzhledem k „duální struktuře“ výrazně

z ekoschémat do PRV :

podpoří menší zemědělce, více než v právě v
Německu, kde je platba na první hektary méně

•

než 50 % BISSové (SAPS) platby.

Kč) / ha zemědělské půdy, proti současnému

•

návrhu.

Příplatek na prvních 150 ha by byl = +

2.650 Kč / ha.
•

Došlo by k navýšení o cca 25 euro (650

•

Od vstupu do EU byla podpora na údržbu

TTP vždy v rámci PRV.

Vyšší redistributivní platba by výrazným

způsobem destabilizovala zemědělce všech

•

velikostí, včetně malých rodinných farem (i tam

v Ekoschématech prostor na racionální podporu

je průměr vlastní/pacht 50 %). Majitelé pozem-

precizního zemědělství, které je prioritou nového

ků by díky vysoké dotaci na své hektary chtěli

vedení MZe.

pozemky vydat nebo by extrémně tlačili na výši

Tímto navýšením by se vytvořil

•

TTP by se podpořily v rámci PRV.

době nemohou dovolit. Na těchto plochách by

•

Na jejich podporu by se muselo vyčlenit

hospodařili jenom formálně s cílem pobírat

cca 2,2 mld. Kč, aby zůstalo podpora na obdob-

pouze dotace, případně ve službě maximalizovat

né úrovni, jako je v současné době = 85 mil.

zisk. Na malých výměrách jsou navíc všechny

euro / rok.

pachtovného, které si zemědělci v této těžké

envipožadavky včetně rotace plodin výjimky.

•

Při zajištění kofinancování PRV na úrovni

65 % je možné krácením některých opatření tuto
částku najít. Jedná se o 11% z celkového rozpoč-

Varianta č. 2 Redistributivní platba 12 % + za-

tu PRV.

stropování s odečtem osobních nákladů 70 %
•

zdroj: Agrární komora ČR

EU při jednání závěrečného trialogu velmi

podrobně řešila, jaké procento osobních nákladů
bude připočítávat ke stropu. Evropský parlament
požadoval 50 %. Komise EU a Rada EU požadovaly 100%. Nakonec došlo k rozhodnutí umožnit
odečet ON ze 100 %.
•

Sousední Slovensko bude předkládat 10%

redistributivní platbu a 100 % osobních nákladů.
•

Odečet osobních nákladů je možné řešit

normativním výpočtem podle množství hektarů
jednotlivých plodin a počtu kusů hospodářských
zvířat – tím se sníží administrativní náročnost.
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Tuzemské vepřové patří
mezi nejlepší na světě
Naši chovatelé dlouhodobě investují do zlepšo-

myslová živočišná výroba. Ovšem nad její ohle-

vání bezpečnosti a kvality produkce, především

duplností k životnímu prostředí a nadměrnou

do genetiky a ozdravování chovů. Není proto s

spotřebou antibiotik bohužel často visí otazník.

podivem, že se Česká republika letos umístila

Z těchto důvodů chceme upozornit na významně

jako pátá nejlepší v žebříčku potravinové bez-

rozdílnou vysokou kvalitu českého vepřového.

pečnosti Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO), který publikoval britský

Proto jsme lobbistovi supermarketů Tomášovi

týdeník The Economist. Češi tak mohou být na

Prouzovi poslali „masový“ vánoční dárek, pocti-

své zemědělce právem hrdí. Bohužel v poslední

vé české vepřové maso a výrobky z něj. Aby měl

době zažívají tuzemští chovatelé krušné časy.

možnost ochutnat a ujistit se, že čeští zemědělci

Do obchodů totiž už 15 měsíců dodávají za ceny,

skutečně umí kvalitní vepřové vyprodukovat.

které zdaleka nepokryjí ani jejich výrobní nákla-

Snad pana Prouzu přesvědčíme, aby obchodní

dy. Důvodů je mnoho. Jedním z nich je i brutální

řetězce daly českému masu při nákupu před-

tlak některých obchodních řetězců na nízkou

nost před masem z dovozu. Byl by to pro české

výkupní cenu. Regály jsou tak plné sice levné-

chovatele, ale ve výsledku i pro spotřebitele, ten

ho, ale většinou rozmrazovaného přebytkového

nejlepší novoroční dárek.

masa z dovozu. A to ze zemí, ve kterých díky
vysokým národním dotacím funguje masivní prů-
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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 UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY
TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)
V Praze dne 21. prosince 2021
V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na
úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou.
Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky obhospodařovaná orná půda
ležící ladem, včetně ploch vyňatých z produkce v souladu s požadavky stanovenými v předpise
Evropské unie 8), která byla v bezprostředně předcházejícím období nejméně po dobu 1
roku vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, vinice,
ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, jiná trvalá
kultura nebo školka. Úhor vznikne přírodním osemeněním, založením porostu plodiny nebo
udržováním bez porostu. Úhor je nejméně jedenkrát ročně sečen, mulčován nebo pasen, včetně
sečení nedopasků, a to v době od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Úhor
bez porostu je udržován mechanickou kultivací nebo chemickými prostředky.“.
Ve výčtu zemědělských kultur, které musí předcházet kultuře U, není vyjmenovaná
kultura G, tudíž taková změna není přípustná.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1
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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

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem
v roce 2022
V Praze dne 6. ledna 2022
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru zemědělských registrů
Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační
farmy“ v roce 2022.
Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České
republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským
subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů
hospodaření.
Příjem projektů bude probíhat do 7. února 2022.
Celková alokace dotačního programu 9.F.m. pro rok 2022 je 15 mil. Kč.

Příloha:
Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1
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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 UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY
TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)
V Praze dne 21. prosince 2021
V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na
úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou.
Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky obhospodařovaná orná půda
ležící ladem, včetně ploch vyňatých z produkce v souladu s požadavky stanovenými v předpise
Evropské unie 8), která byla v bezprostředně předcházejícím období nejméně po dobu 1
roku vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, vinice,
ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, jiná trvalá
kultura nebo školka. Úhor vznikne přírodním osemeněním, založením porostu plodiny nebo
udržováním bez porostu. Úhor je nejméně jedenkrát ročně sečen, mulčován nebo pasen, včetně
sečení nedopasků, a to v době od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Úhor
bez porostu je udržován mechanickou kultivací nebo chemickými prostředky.“.
Ve výčtu zemědělských kultur, které musí předcházet kultuře U, není vyjmenovaná
kultura G, tudíž taková změna není přípustná.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1
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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
Blíží se advent a s ním také období pečení vánočního
cukroví. Mnohým hospodyňkám by proto mohla přijít
vhod 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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