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Sazby PVP pro rok 2021
Tisková zpráva

V Praze 25. 11. 2021

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny.
Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun
Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní
podpory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím těchto podpor
poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chovu
masného skotu a ovcí či koz přes 550 milionů korun.
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v takzvaných nových členských státech, mezi které
patří i Česká republika, slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením
plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému
systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. Finanční
prostředky na tyto platby jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, tedy ze státního rozpočtu
ČR.
Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2021
Sazba
(Kč/jednotka)

Sektor
Zemědělská půda (ha)

120,51

Chmel (ha)

3 255,10

Škrobové brambory (t)

1 091,78

Přežvýkavci (VDJ)

65,83

Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ)

74,01

Ovce/kozy (VDJ)

45,77

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou
poskytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu
zemědělské půdy (SAPS).
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Klikněte a AGRObase se Vám otevře
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Děti by měly na
podzim a v zimě sníst
tři mléčné výrobky
každý den
Tisková zpráva 24. 11. 2021 – Během zimních a

Mléko a mléčné výrobky jsou zdrojem dalších

podzimních měsíců je třeba věnovat zvýšenou

důležitých vitaminů, bílkovin a minerální látek,

pozornost jídelníčku dětí. Klesá příjem vitaminu

které jsou důležité pro růst kostí a obecně zdra-

D, jak ubývá slunečního svitu, a děti jsou častěji

vý vývoj dětí. Měly by proto být nedílnou součás-

nemocné. Tento vitamin a další nezbytné lát-

tí vyváženého jídelníčku a domácnost bez nich

ky pro zdravý vývoj dětí mohou doplnit mléko,

si lze jen těžko představit. „Bílkoviny mléka a

jogurty a jiné mléčné výrobky, kterých by děti

bioaktivní peptidy, které vznikají jejich trávením,

měly podle odborníků sníst alespoň tři porce

mají významné účinky na lidské zdraví. Jedná

každý den v tomto období.

se o účinky antimikrobiální, protivirové, imunomodulační, významné účinky jsou na snížení

„Z důvodu nižšího osvitu kůže klesá koncentrace

krevního tlaku, který stojí v pozadí nemocí srdce

vitaminu D a děti jsou v zimě více nemocné. Ne-

a cév,“ sděluje Jan Krejsek z Fakultní nemocnice

dostatek vitaminu D během podzimu a zimy totiž

Hradec Králové.

vede k poklesu imunity a kvůli tomu i k vyššímu
výskytu onemocnění. Navíc děti tráví méně času

Mléko a mléčné výrobky poskytují komplex látek

venku, není tolik slunečných dní a to vede k po-

důležitých pro zdravý růst kostí, jako jsou plno-

klesu tvorby vitaminu D. Kvůli tomu je třeba dbát

hodnotné bílkoviny. Z minerálních látek se jedná

na zvýšenou pozornost jídelníčku jako zdroje

o vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, chlor,

vitaminu D. Pokud je nedostatečná konzumace

železo, měď, zinek, selen nebo jód. Z vitaminů to

ryb, mléčných výrobků a vajec, může vzniknout

jsou A, D, E, K rozpustné v tucích, a dále vitaminy

problém v podobě oslabené imunity,“ říká odbor-

skupiny B. Za zmínku stojí především vápník,

ník na výživu Pavel Suchánek.

který se v mléčných výrobcích nachází ve velmi
dobře vstřebatelné formě. O mléku a mléčných

Až devadesát procent příjmu vitaminu D je za-

výrobcích lze tedy bez nadsázky mluvit jako o vi-

jištěno jeho tvorbou v kůži v důsledku působení

taminové bombě, kterou děti potřebují mít denně

slunečního záření. V letních měsících je nej-

ve svém jídelníčku.

lepším způsobem, jak jej získat, opalování. Pro
některé děti ale může opalování představovat
riziko. „Pokud mají světlou pleť a málo pigmentu, spálí se místo toho, aby se opálily,“ doplňuje
Suchánek.
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dobí, kdy dítě sílí a roste. Z tohoto důvodu přiná„Není nic zdravějšího v jídelníčku našich dětí

šíme ve spolupráci s food blogerkou Barborou

než mléko a zkvašené mléčné výrobky. Ty totiž

Charvátovou, která se zaměřuje především na

obsahují mnoho živin a zdraví prospěšných pro-

přípravu pokrmů pro děti, netradiční tip na skvělý

biotických mikroorganismů, které dětské tělo v

pokrm ze žervé.

době růstu velice potřebuje i pro posílení imunity. Každý den by mělo dítě sníst či vypít alespoň
dva až tři mléčné výrobky. Jak roste dětské tělo

Na zhruba 2 až 3 porce:

a zvětšují se dětem kosti, tělo potřebuje mnoho
vápníku a vitaminu D, který se nachází právě v

•
•
•
•
•
•

mléčných výrobcích. Může to být jogurt, jogurtový nápoj nebo mléčný zakysaný výrobek,“ dodává Krejsek.
Kvalita mléka a mléčných výrobků začíná u
zemědělců. „Důkazem dobrých vlastností tuzem-

3 vejce
2 x 150 g žervé
200 g hladké špaldové mouky
Špenát dle potřeby
Česnek
Sůl

ského mléka je program režimu jakosti Q CZ, v

Žervé rozmíchejte ve větší misce s vajíčky. Až

němž produkuje mléko stále více farmářů. Přes-

se směs propojí, zapracujte mouku. Výsledné

tože se za posledních třicet let výrazně snížil

těsto by mělo být lepivé, ale zároveň by mělo

počet chovaných dojnic, chovatelé dosahují vyš-

držet tvar. Namočenou lžičkou z těsta odkrajujte

ší užitkovosti. Dojivost krav na mléko stoupla z

nočky a ty házejte do vroucí a osolené vody. Pří-

3800 litrů na 8893 litrů mléka na kus v loňském

padně můžete vyzkoušet i pasírování přes síto

roce. Kvantita však nejde na úkor kvality, kterou

na halušky. V takovém případě budou „nočky“

potvrzují také výsledky nezávislých studií. Té

skutečně velice malé. Některé děti to ale mohou

je dosahováno modernizací stájí s ohledem na

ocenit.

nejnovější technologie a neustálým zlepšováním

Nočky vařte přibližně 1 až 2 minuty. Nočky jsou

podmínek animal welfare neboli pohody zvířat,“

hotové, jakmile vyplavou na hladinu. Obecně je

uvádí prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

to velice rychlá záležitost a noky budou hotové
během krátké chvíle.

Netradiční tip na
zdravý pokrm pro
vaše děti

K nokům se velice dobře hodí špenát. Samo-

Projekt „Naskoč na mléčnou vlnu“ přináší ve

tem. Teplé noky krásně povolí žervé a vznikne

zřejmě záleží, jaký typ špenátu zvolíte. Ideální je
například čerstvý, který chvíli podusíte na pánvi
společně s prolisovaným česnekem. Mezitím si
rozmíchejte žervé, do kterého následně přecedíte hotové noky a smícháte společně se špená-

spolupráci s food blogerkou Barborou Charváto-

úžasná omáčka.

vou tip na zajímavý recept, který budou vaše děti

Tento recept se doporučuje dětem od jednoho

milovat.

roku.

Mléko a mléčné výrobky by měly být nedílnou
součástí dětského jídelníčku. Jejich přínos pro

Více informací najdete na: www.mlecnavlna.cz.

zdraví dětí je nepostradatelný především v ob-

zdroj: Agrární komora České republiky
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Ptačí chřipka
SVS kvůli vlně ptačí chřipky zakazuje chov drůbeže pod
širým nebem

V Praze dne 23. 11. 2021 - Tisková zpráva - Stát-

„Státní veterinární správa apeluje na všechny

ní veterinární správa (SVS) v souvislosti s ná-

chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná ve-

růstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí

terinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu

chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě

důsledně dodržovali. Žádáme je také o dodržo-

vyhlašuje mimořádná veterinární opatření

vání zásad biologické bezpečnosti v chovech,

s celostátní platností. Všem chovatelům drůbeže

a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním

s výjimkou běžců a holubů od dnešního dne za-

správám případné změny zdravotního stavu či

kazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizu-

zvýšené úhyny ve svých chovech,“ uvedl ústřední

je umístit chované ptáky do budov

ředitel SVS Zbyněk Semerád. Z hlediska biolo-

v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb

gické bezpečnosti je zásadní zejména zabráně-

osob v hospodářstvích s chovem drůbeže. Cílem

ní přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími

přijímaných opatření je minimalizace rizika zavle-

vodními ptáky, zabránění přístupu volně žijících

čení nákazy do chovů.

ptáků ke krmivu a vodě a ochraně krmiva, steliva
a vody před znečištěním trusem těchto ptáků.

Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů

Neméně důležité je sledovat zdravotní stav drů-

holubů a běžců) budou muset podávat vodu a

beže a ptactva.

krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské
budovy případně pod přístřeškem, který zabrá-

„Spotřebitelé se nemusí obávat nakupovat

ní jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků.

drůbeží maso a vejce. Nikde na světě se dosud

Stejně tak budou muset chránit skladované krmi-

neprokázal přenos ptačí chřipky konzumací

vo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně

živočišných produktů. U českého masa a vajec

žijících ptáků. Chovatelé registrovaní v ústřední

máme navíc celý proces výroby pod trvalým

evidenci hospodářských zvířat na jejichž hos-

dohledem, od chovu, přes jatka až na pulty

podářstvích není drůbež či ptáky možno umístit

obchodů. Doporučuji tedy všem spotřebitelům,

do budov musí o této skutečnosti neprodleně

aby dávali přednost tuzemským produktům,“ řekl

informovat místně příslušnou krajskou veteri-

ministr zemědělství Miroslav Toman.

nární správu. Nařízení dále chovatelům ukládá
omezení pohybu v hospodářstvích jen na osoby,
jejichž účast je nezbytná pro zajištění řádné
péče o chovanou drůbež.
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V České republice bylo od konce září potvrzeno

Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzo-

již pět nových ohnisek ptačí chřipky v chovech

ván zejména subtyp H5N8, je nyní dominantním

drůbeže. Nákaza byla potvrzena také u několika

cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1,

uhynulých volně žijících vodních ptáků v různých

který může být nebezpečný i pro člověka.

částech republiky. To svědčí o cirkulaci viru

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

v populaci volně žijících ptáků a zvýšeném riziku

AKTUALIZACE DNE 24.11.2021:

výskytu nákazy na celém území ČR. Ve většině
případů vyšetření prokázalo vysoce patogenní

Drobní chovatelé, u kterých není z objektivních

variantu subtypu H5N1, která může být potenci-

důvodů možné chovanou drůbež trvale umístit

álně přenosná na člověka. Zatímco v předcho-

a držet uvnitř budov v hospodářství, mohou

zích letech začínala vlna ptačí chřipky v tuzem-

využít výjimku. Mohou drůbež ponechat po

sku zpravidla po Novém roce, letos se tak děje

dobu nezbytně nutnou venku, ale musí omezit

již o několik měsíců dřív.

venkovní prostory chovu, do nichž má drůbež

K výraznému nárůstu počtu nových ohnisek

přístup. Současně v co nejvyšší možné míře

ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak

minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně

v chovech dochází v celé Evropě. Nebezpečí

žijícími ptáky, například nepouštět chovanou

zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvy-

vodní drůbež na volné vodní plochy, kde může

šuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků.

docházet k jejím kontaktům s divokými kachnami či labutěmi. Nezbytné je rovněž zabránit
kontaktu chované drůbeže s jinou drůbeží např.
v sousedním chovu.
zdroj: Státní veterinární správa ČR
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Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7
120 00 Praha 2
Č. j. SVS/2021/144958-G

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení
určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm.
a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato
m i m ořá dná ve te ri ná rní opa tře ní
k z a m e z e ní ší ře ní ne be z pe čné ná ka z y – vysoce pa toge nní i nfl ue nz y ptá ků (a vi á rní
i nfl ue z y, tz v. „ pta čí chři pky“ ) na úz e m í Če ské re publ i ky
Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění
šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet
chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována;
není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je
chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co
nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je
zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před
kontaminací trusem volně žijících ptáků.
Čl. 2
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že
nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti
informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou
veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

Rozhodnuti str. 1 z 2
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l^m_g^_mfjoqr amgw^wqr¡l^lam_gamj]s_tcxc8amjdC
-8C¨
©ª« 
\ghihp_a_^]uds_^d¤mwm^dj_m_gl^wg^dabgwjnCpC¤ ¤£~£~T¨¨ 245
fmf^]uds_^d¤mwm^dj_m_gl^wg^dabgwjn^]eojwbfx8_ham]^fj_^d|}fxamCTbdatCej_m_gl^wg^drf
swf^] b8]m^faml] l^^famlx^_t p_rf jnr8wi_^ds]x_^ p_rf jnr8wi_^da_bfj]zhp_ x_^ p_rf
jnjci_^d^]u_x^dx_aq_¡l^lam_gamj]s_tcxc8amjdC njcihp_a_^]u_x^dqr x_awqrtl^lam_gamj]
]g]paoqru]xyp_plqrzs_tda_mow^]xfeh^_pt ^c~¨x^y]sj_u_p¢hp_ a_^]l^m_g^_mfjoqr
amgw^wqr¤mwm^dj_m_gl^wg^dabgwjnC
fhx pafh^]uds_^dt ¤mwm^dj_m_gl^wg^dabgwjn h8wxw^n bfjl^^famllpl^ot ahep_myt^_zpafh
qrfj]m_8 rfabfxwuaoqrsjdu]mjnr8]ihp_ a_^]uds_^d¤mwm^dj_m_gl^wg^dabgwjnm] jq_8famwm^dt
gfsr8]afjt ^_efm_8_jls^dt jnad8w^dC
245
¡ gC\en^c¤_t_gwx
amu_x^du_xlm_8
bfx_baw^f _8_mgf^lqn
'
()*+,./01232456792:6.;<=.1,>=/3?
@ABADEFGHIJKIALMNOPQQPNRNQQSMOR

«  !"Y$"%¡l^lam_gamjfs_tcxc8amjd-&]ji_qr^ng]pa u]xn-&

01231456787#2#
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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 a 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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