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Potravinový semafor:
vyhraje asketismus, anebo
umění žít?
30. 11. 2021 - Mladá fronta DNES - Hovory z

postavilo třeba Řecko, Španělsko, Itálie či Kypr.

lán(ů) - Francouzský ministr zemědělství Julien

Itálie dokonce představila vlastní systém Nutr-

Denormandie během interpelací v tamní horní

inform. Ten hodnotí obsah živin či potenciálně

komoře parlamentu vyjádřil pochyby nad správ-

škodlivých složek z hlediska doporučené denní

ností systému „Nutriscore“. Ten by měl hodnotit

spotřeby, aniž by přisuzoval potravině konkrétní

potraviny podobně, jako tzv. energetické třídy

písmeno nebo barvu.

klasifikují spotřebiče a označují je příslušným

Jak to celé dopadne? Těžko říct. Může totiž jít o

písmenem a barvou od zelené po červenou.

samu podstatu evropanství. Za zdánlivě nevý-

Výživový semafor by měl odečítat body za zá-

znamným sporem o písmenka a barvičky je víc,

vadné složky, jako jsou tuky, cukry nebo sůl, a

než se na první pohled zdá. Zatímco protestant-

naopak přičítat body za obsah ovoce, zeleniny,

ská etika zemí jako Belgie či Nizozemsko vede k

vlákniny, bílkovin nebo zdravých tuků.

racionalizaci, škatulkování, askezi a poslušnosti,

Ač Nutriscore již funguje v Německu, Belgii, Ni-

„jižanský“ způsob života znamená více tempe-

zozemsku či právě ve Francii, použití podmiňova-

ramentu a požitkářství. Však také art de vivre a

cího způsobu, tedy „měl by“, je tu na místě. Prá-

arte di vivere, tedy umění žít, jsou pojmy, kte-

vě skutečnost, zda „zelená“ potravina s „áčkem“

rým rozumějí a dokážou je přesně definovat jen

je opravdu zdravá, nebo riziko, že i střídmá

Francouzi a Italové. Přestože si dopřávají tučné

konzumace „červených“ potravin by mohla být

sýry, pečivo s tunou másla nebo sušené vepřové

vnímána jako škodlivá, vzbuzuje nejen ve Francii

šunky, jsou na tom, co se týče obezity, lépe než

pochybnosti o vhodnosti systému.

Belgie nebo Německo.

V době, kdy se o Nutriscore, společně třeba s

Asi něco dělají jinak a správně. Ještěže neve-

klimatickým hodnocením potravin, mluví v sou-

lí Unii a nemají v povaze to učit ostatní. Jinak

vislosti s tzv. Green Dealem a kdy unijní úředníci

bychom dostali za pár let kvóty na to, jak často

uvažují o povinném zavedení podobných klasi-

máme zaníceně filozofovat, máchat rukama,

fikačních systémů, totiž zaznívají kritické hlasy

pořádně se partnersky pohádat nebo kolikrát

i z dalších zemí, jež jsou pro nás synonymem

denně se máme milovat.

dobrého jídla a zdravého životního stylu. Krom

Autor: Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR

výše zmíněné Francie se totiž proti Nutriscore
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TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem
Praha 2. prosince 2021 – Stejně jako v loňském roce spustil Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) vydávání rozhodnutí k dotaci ANC (Areas with Natural
Constraints) dříve, než bylo avizováno v harmonogramu. Původně měl s vydáváním
rozhodnutí k platbě začít až 6. prosince.
Dotace ANC (Areas with Natural Constraints) je kompenzační platba pro žadatele, kteří při své
zemědělské produkci bojují s určitými omezeními. Týká se to například horských oblastí, půdy s
nižší výnosností nebo míst s řidším osídlením. Výše sazby závisí na výrobním zaměření žadatele
(živočišná nebo rostlinná výroba) a na typu zemědělské půdy. Na platbu ANC se letos sešlo 21
837 žádostí, na které SZIF vyplatí přibližně 4,5 miliardy korun. Přesná výše sazeb je v Příručce
Jednotné žádosti 2021 na webových stránkách www.szif.cz.
Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel však může
celý proces urychlit, pokud se vzdá práva na odvolání. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva
na odvolání“ je k dispozici na webových stránkách SZIF. (www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v
sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost).
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo zaslat otázky e-mailem
na info@szif.cz.

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550
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.
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Nakupujte maso
z tuzemských chovů
Bolí nás u srdce, když tohle musíme psát.

existenční problémy. Každé prase, které putuje

Soběstačnost České republiky ve vepřovém

na jatka, totiž chovatelé „dotují“ přibližně tisíciko-

mase neustále klesá. A pokud se něco zásadní-

runou ze svého. Pro některé zemědělské podni-

ho nestane, v následujících letech bude bohužel

ky je to bohužel konečná a další uvažují o sni-

klesat i nadále. Situace je opravdu alarmující a

žování počtu zvířat. Snad není příhodnější doby,

chovatelé volají o pomoc. Už 15 měsíců prodáva-

kdy mohou zákazníci podpořit české chovatele.

jí maso za ceny, které zdaleka nepokrývají ani je-

Nakupujte maso z tuzemských chovů!

jich výrobní náklady. Kdo by pomyslel, že v roce

Pomůžete jim. Děkujeme.

2021 budou prodávat zvířata na jatka za stejnou

zdroj: Agrární komora České republiky

cenu jako v roce 1992. I ti nejlepší chovatelé mají
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Zemědělcům raketově
rostou výrobní náklady.
Hrozí zavírání chovů.
Tisková zpráva 29. 11. 2021 – Chovatelé prasat,

jim vzrostly o 5 až 40 procent v závislosti na

drůbeže a skotu jsou v kritické situaci. Jejich

konkrétním dodavateli a okamžiku fixace. Po-

náklady rostou o desítky až stovky procent

honné hmoty stojí průměrně o 35 procent více

a inflační spirála se roztáčí stále rychleji. Ze-

a mzdové náklady jim vzrostly o 4 až 6 procent.

mědělci mají však omezené možnosti toto pro-

V cenách, za které chovatelé prodávají jatečná

mítnout do cen, za které prodávají. Dostávají se

prasata, se ale nárůst jejich vstupních nákladů

tak stále hlouběji pod hranici rentability

neprojevil a stojí dokonce nejméně od vstupu

a někteří mluví o ukončování chovů. To by vedlo

do Evropské unie. Jejich cena dosahovala pod-

k dalšímu snížení potravinové soběstačnosti

le posledních dat Českého statistického úřadu

Česka v živočišné výrobě.

(ČSÚ) z letošního října 25 korun za kilogram v
živém, což znamená meziročně o téměř 8 pro-

“Zemědělci nyní doslova bijí na poplach. Jejich

cent méně.

hlavním úkolem je zajistit dostatečné množství
kvalitních potravin pro obyvatele za dostupné

“Ještě předloni jsme byli optimističtí. Investovali

ceny, ale nemohou jejich výrobu platit z vlastních

jsme do nové výkrmny prasat na farmě ve Zbo-

peněz, k čemuž v řadě případů nyní dochází.

žíčku a zvýšili jsme díky tomu celkový objem

Pokud přistoupí k uzavření chovů, bude pokra-

produkce jatečných prasat. Teď se nám chov

čovat pokles potravinové soběstačnosti Česka.

prasat stále méně vyplácí a doslova nás táhne

Následkem toho se zvýší dovozy potravin ze

ke dnu. Vzhledem ke zvýšeným nákladům by

zahraničí a jejich ceny budou vzhledem k větší

měly být výkupní ceny prasat téměř dvojnásob-

závislosti na globálním trhu kolísat ještě více

né. Pokud v tomto ohledu nedojde v krátkém

než dosud. V tuto chvíli začíná jít bez nadsázky

čase ke změně, zvažujeme uzavření některých

o bezpečnost státu, neboť zemědělství je hlubo-

našich hospodářství,” uvádí místopředseda

ce zakořeněno v národní historii a prolíná se do

představenstva PROAGRO Nymburk Zdeněk Mlá-

mnoha odvětví našeho národa. Potraviny jsou

zovský. Tato společnost chová vedle prasat také

zároveň jednou ze základních potřeb obyvatel.

drůbež, u které čelí podobným problémům.

Obzvlášť alarmující je nyní situace v živočišné

Chovatelé drůbeže platí za krmiva pro zvířata

výrobě,” říká prezident Agrární komory ČR Jan

v meziročním srovnání podle Českomoravské

Doležal.

drůbežářské unie o 20 až 25 procent více podle

Chovatelé prasat si nyní podle Svazu chova-

typu drůbeže. Za plyn si připlácejí v některých

telů prasat připlácejí oproti loňsku za krmiva

případech až 400 procent, za elektřinu stovky

pro zvířata o 20 až 25 procent kvůli rostoucím

procent a za naftu v průměru skoro 40 procent.

cenám obilovin či olejnin, které jsou základní

Problémem je také nedostatek syntetické močo-

přísadou právě do krmných směsí. Ceny energií

viny AdBlue, která je nepostradatelná pro provoz
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moderních dieselových motorů splňujících emis-

z ostatních ziskových činností. Očekáváme, že

ní normu Euro 5 a vyšší – zdražila rovněž o stov-

příští rok vzrostou vstupní náklady ještě drama-

ky procent. Mzdové náklady se zvýšily o 5 až 7

tičtěji a nevíme, jak to zvládneme,” uvádí ředitel

procent. “Prognóza není nijak optimistická, ceny

Selekta Pacov Josef Diviš.

krmení jsou většinou dohodnuty do konce roku

S růstem zmíněných vstupních nákladů souvisí

a předpokládáme, že cena se v novém roce ještě

také další zdražování. Jedná se o stavební práce,

zvedne. Kam až poroste, je v současné chvíli

zemědělské stroje a náhradní díly nebo minerál-

těžké říct. S energiemi je to podobné, ale tam by

ní hnojiva, u nichž rovněž ceny rostou o stovky

snad mohla být situace stabilnější. Jedno je ale

procent.

jisté – směrem dolů se cena nepohrne. Jediným
řešením ke stabilizaci tohoto odvětví je růst cen
kuřat. Při současném makroekonomickém vývoji

Vstupní náklady
v meziročním srovnání

není možné, aby bylo kuřecí maso vyráběno a
obchodováno na cenové úrovni odpovídající
vstupům, které jsou nižší o 20 procent,” dodává
Mlázovský.

Prasata

Jatečná kuřata se podle dat ČSÚ prodávala v
říjnu za necelých 24 korun za kilogram v živém,
což je zhruba stejně jako loni. Výkupní cena
vajec dosáhla v tomto období 1,8 koruny za kus,
tedy s minimálním meziročním nárůstem necelých pět procent, což nepokrývá ani inflaci. Stále
jsou tuzemská vejce jedny z nejlevnějších v rámci Evropské unie, jejich cena se pohybuje čtvrtinu

»

Krmivo - nárůst o 20-25 %

»

Energie - nárůst o 5-40 %

»

Nafta - nárůst o 35 %

»

Mzdy - nárůst o 4-6 %

Drůbež

pod evropským průměrem. Chovatelé nosnic se
potýkají také se zdražením obalového materiálu
na krabičky na vejce, ceny se zvýšily především
u papíru a plastů.
Chovatelům skotu zdražily oproti loňsku krmné
směsi o pětinu, nafta o 28 procent a elektřina
nejméně o sto procent. Oproti tomu jateční býci
se podle dat ČSÚ prodávali v říjnu za necelých
48 korun za kilogram v živém, meziročně o pět
procent více. Mléko si sice v říjnu polepšilo o

»

Krmivo - nárůst o 20-25 %

»

Elektřina - nárůst až o 300 %

»

Plyn - nárůst až o 400 %

»

Nafta - nárůst o 35-40 %

»

AdBlue - nárůst až o 300 %

»

Mzdy - nárůst o 5-7 %

Skot

téměř devět procent na 9 korun za litr vzhledem
k nárůstu obsahových složek v zimním období,
ale jeho cena se za posledních deset let téměř
nezměnila. “Náš podnik se zabývá vedle živočišné výroby také rostlinnou výrobou včetně například šlechtění brambor, o které je zájem v zahraničí. Ztráty z produkce mléka a hovězího masa
ale rostou tak rychle, že je nestačíme dotovat
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»

Krmivo - nárůst o 20 %

»

Nafta - nárůst o 28 %

»

Elektřina - nárůst o 100 % a více

Výkupní ceny, za které
prodávají zemědělci,
v meziročním srovnání

Agrární komora České republiky
Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství,
lesnictví a potravinářství. Prosazuje a obhajuje
oprávněné zájmy svých členů už téměř třicet let.
Její členové produkují přes 80 procent veškerých
komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu

»

Prasata - snížení o 8 %

»

Drůbež - nárůst o 0,4 %

»

Vejce - nárůst o 5 %

»

Býci - nárůst o 5 %

»

Mléko - nárůst o 9 %

hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina
z celkové plochy zemědělské půdy v Česku.
AK ČR má téměř tři tisíce členů, z čehož 1206 je
soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří
zemědělské organizace. V tomto počtu nejsou
zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení
a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje AK ČR.

Zdroj dat: ČSÚ – Průměrné ceny zemědělských
výrobků, Svaz chovatelů prasat, Českomoravská

zdroj: Agrární komora České republiky

drůbežářská unie, Komoditní rada pro mléko a
hovězí maso při Agrární komoře ČR.
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Mor prasat
Rozšíření oblasti s intenzivním
odlovem prasat divokých
V Praze dne 1. 12. 2021

Tisková zpráva

Oblast, kde se vyplácí zástřelné a nálezné za divočáky se kvůli šíření afrického moru prasat v Polsku od prosince výrazně rozšiřuje.
Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství s ohledem na šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Polsku rozhodla o výrazném rozšíření takzvané oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem. Oblast, v níž je vypláceno
zástřelné za ulovená divoká prasata a zvýšené nálezné za nalezené uhynulé kusy černé zvěře se proti
stávajícímu stavu rozšíří zhruba pětinásobně.
Oblast s intenzivním odlovem byla vymezena loni v listopadu po jednání ústřední nákazové komise.
Až dosud se nacházela v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, mezi Hřenskem a
Harrachovem. Nyní pokračuje dál podél česko-polské hranice na východ a zasahuje příhraniční oblasti
Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ve vnitrozemí vymezují
oblast silnice pokračující od Liberce přes Železný Brod až po a Frýdlant nad Ostravicí a hraniční přechod se Slovenskem Bílá – Klokočov. Komunikace vedou přes Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Hanušovice, Jeseník, Bruntál, Ostravu, Frýdek-Místek. (Viz mapa v příloze). Vyhlášení této oblasti
platí ode dne 1. 12. 2021
„Hlavním impulsem k rozšíření oblasti s intenzivním odlovem jsou aktuální případy hlášené z polského
vnitrozemí, které svědčí o šíření afrického moru prasat napříč polským územím. Především došlo k
prolnutí dosud oddělených oblastí s výskytem AMP na východě a západě Polska, to bylo hlavním důvodem pro rozšíření oblasti s intenzivním odlovem.“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Cílem opatření bylo (a je i nadále) intenzivní vyhledávání uhynulých kusů a snižování hustoty populace
prasat divokých. Motivovat lovce k intenzivnějšímu lovu v této oblasti má zástřelné ve výši 2000 Kč za
ulovený kus. K ještě důslednějšímu vyhledávání uhynulých kusů a jejich včasnému odklízení by mělo
přispět zvýšení nálezného na 3000 Kč za kus. Ve zbytku ČR nálezné nadále zůstává na 2000 Kč za
divočáka. I po rozšíření oblasti zůstane výše vypláceného nálezného i zástřelného na uvedené úrovni.
Místo současných cca 1400 km² se nyní bude týkat honiteb o rozloze okolo 7200 km².
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„Chtěl bych vyzvat všechny myslivce, aby se do intenzivního odlovu zapojili. Je nesmírně důležité snížit
co nejvíce populaci divokých prasat, bez toho nedokážeme případnému šíření nemoci efektivně čelit.
Uvědomuji si, že myslivce to stojí hodně času, nicméně pokud se na odstřel nezaměříme nyní, mor
může populaci prasat zcela zdecimovat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Opětovně také
apeluje na všechny chovatele domácích prasat, aby své chovy dostatečně zabezpečili a zodpovědně
dodržovali veškerá pravidla biologické bezpečnosti chovů.
Za dobu existence oblasti s intenzivním odlovem v Ústeckém a Libereckém kraji ulovili myslivci 5175
kusů a nálezci nahlásil nález 146 uhynulých kusů prasat divokých. Vyplaceno dosud bylo 9 040 000 Kč.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Mapa oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých
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POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!

informace pro chovatele
Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění
jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky
onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles
produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI
mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření
přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
OO pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
OO zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)
OO
OO

Preventivní opatření
zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
OO umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
OO důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
OO použití bezpečného krmiva a steliva
OO použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi
OO
OO

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.
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www.svscr.cz

Hledá se asistentka vedení
na Statek Jezerka v Kadani
Do našeho týmu na statku Jezerka v Kadani hledáme asistentku vedení,
pokladní, evidentku skladových zásob. Požadujeme středoškolské vzdělání,
kladný vztah ke zvířatům, flexibilitu a týmového ducha.
Nabízíme:
»

plat dle tabulek státních zaměstnanců (podle dosažené praxe),

»

stravenky v hodnotě 90 Kč/den,

»

firemní bonusy v podobě deputátů,

»

25 dni placené dovolené.

Zájemci, pošlete životopis na email: statekjezerka@seznam.cz, my se Vám
ozveme a pozveme Vás na osobní pohovor, kde se dozvíte podrobnosti.
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Hledá se učitel
odborného výcviku pro učiliště
v Jirkově
Jedná se o práci učitele na částečný úvazek (asi 1/2, jednou týdně). Jde
např. o práci se zemědělskou technikou, sklízení, orbu, práce v sadu apod.
S žáky vyjíždí i na statek Jezerka u Kadaně.
Skupina, kterou bude učit, je v průměru o 10 žácích, max. 12. Skupinu
vedou dva učitelé.
Vzdělání zájemce by mělo být vyučení v zemědělském oboru (farmář, opravář zemědělský strojů a pod.) nebo vyšší. Následně si doplní pedagogické
minimum. Měl by mít kladný vztah k mládeži.
V případě zájmu kontaktujte pana Marcela Dvořáka, tel.603 349 353.
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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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Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2021-2027

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022

KDO MŮŽE O KOTLÍKOVOU DOTACI V ROCE
2022 ŽÁDAT A JAK SPOČÍTAT PŘÍJEM










vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
(rodinného nebo bytového domu, bytové
jednotky
nebo
trvale
obývaného
rekreačního objektu)
průměrný čistý příjem na člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a
měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob
bydlících společně se žadatelem – jsou
průměrovány
sledovány budou jen běžné příjmy za rok
2020 – zdanitelné příjmy, důchody a
vybrané typy dávek
domácnosti
složené
výhradně
z
důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou
muset dokládat příjmy, jsou automaticky
způsobilí pro dotaci
u nezletilých dětí a studentů do 26 let se
uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Projekt bude zaměřen na nízkopříjmové
domácnosti. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou
žádat o dotaci v dotačním programu Nová zelená
úsporám. www.novazelenausporam.cz.

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a
technologií, ze kterého budou moci vybírat nový
zdroj tepla na vytápění. Nové tepelné zdroje
splňující Směrnici o Ekodesignu, jsou uvedeny
v seznamu podporovaných výrobků a technologií
vedeném na webových stránkách SFŽP https://svt.sfzp.cz/

KONTAKTY
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory
podnikání, inovací a transformace
Ing. Tomáš Vaněk
475 657 511
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová
475 657 279
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
475 657 986
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Nela Brzobohatá
475 657 368
brzobohata.n@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová
475 657 392
feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová
475 657 354
franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik
475 657 363
minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová
475 657 514
radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Natalie Švarcbachová 475 657 677
svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT


na výměnu kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a
5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

VYHLÁŠENÍ ANKETY
ke zjištění zájmu o Kotlíkovou dotací v

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI
DOTACE LZE ZÍSKAT
Žádosti bude možné podávat na krajském
úřadě v roce 2022 elektronickou formou.
Podpora bude poskytována na instalace
nových zdrojů tepla realizované od 1. 1. 2021
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s
následujícími limity:
Kotel na biomasu
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel

130 000 Kč
130 000 Kč
100 000 Kč
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Ústeckém kraji v roce 2022.

Anketu lze vyplnit na webu Krajského úřadu
Ústeckého kraje na této adrese:
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace:
Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

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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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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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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