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KDO JSME? 

Jsme Okresní agrární komora Most, která sdružuje zemědělce 
z okresů Most, Teplice a některé z Chomutovska a Ústecka. 

V současné době je u nás registrováno celkem 
42 zemědělských subjektů, z toho 33 je SHR – FO a 9 s.r.o. – PO. 

OAK Most je členem Krajské agrární komory Ústeckého kraje 
a Agrární komory ČR. Také jsme členy Hospodářské a sociální rady 
Mostecka.  



Hlavní náplní činnosti je:  

• Organizování seminářů, workshopů, vzdělávacích projektů pro zemědělce 
Ústeckého kraje 

• Poradenské služby pro zemědělce 

• Do OAK je začleněno Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova 
Ústeckého kraje (bývalé Krajské informační středisko) a zabezpečujeme 
každodenní informační aktuální činnost pro zemědělce tak, aby měli 
potřebné informace pro řízení jejich podniků 

• Cílený regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství 

• Kromě této hlavní náplně také v Ústeckém kraji zajišťujeme soutěž o značku 
„Regionální potravina“ a soutěž „O nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ a jsme koordinátory těchto 
soutěží. 



Krajské informační středisko Ústeckého kraje - historie 

• Při OAK Most bylo ustaveno Krajské informační středisko pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje, které vzniklo 1.4.2005 na 
základě výběrového řízení vyhlášeného MZe ČR a Ústeckým krajem. 

 

• Až do 30.11.2016 fungovala tato KIS v každém kraji, pak byla MZe ČR 
zrušena a stále se ministerstvo dohadovalo, jakou cestou jít. Nakonec 
se rozhodlo, že tato střediska bude zastřešovat Agrární komora ČR. 

 



Krajské informační středisko Ústeckého kraje - historie 

• My jsme jako OAK Most s přenosem informací a organizováním 
seminářů neskončili, a pokračovali jsme od 1. prosince dál. 

• Oslovili jsme všechny zemědělce v Ústeckém kraji, vysvětlili jsme 
situaci, jaká je, že střediska skončila, a zda chtějí s námi spolupracovat 
v poskytování informací nadále a zaslali jsme jim dopis – potvrzení 
spolupráce.  

• Spousta zemědělců odepsala, že ano – chtějí spolupracovat – 
a někteří nám napsali i dopisy, že děkují za to, co pro ně děláme a tak 
pokračujeme dále. 

 



KDE NÁS NAJDETE? 
 

Dělnická 33 

434 01 Most – Velebudice 

 

KONTAKTY: 
Web:   www.kisuk.cz 

E-mail:  oakmo@oakmo.cz 

Tel., fax.:  476 700 658 

Mobily:  602 341 689, 

  602 741 110,  

  724 261 978,  

  602 606 718 

TÝM OAK TVOŘÍ: 

 

• Holadová Ludmila, ředitelka 

• Josef Zeidel – předseda 
představenstva 

• Plachá Monika – asistentka 

• Bc. Skalská Lenka – asistentka, 
ekonomka 

• Plachá Radka – referentka 
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http://www.kisuk.cz/
http://www.kisuk.cz/
http://www.kisuk.cz/
http://www.kisuk.cz/
mailto:oakmo@oakmo.cz
mailto:oakmo@oakmo.cz
mailto:oakmo@oakmo.cz


OAK MOST– IC ÚK POSKYTUJE INFORMACE  
PRO ZEMĚDĚLCE CELÉHO ÚSTECKÉHO KRAJE, TJ.: 

Okresní agrární komora Most-Teplice, Dělnická 33, 434 01  Most  

Okresní agrární komora Louny, Mostecká 2580, 438 01 Žatec  

Agrární komora Litoměřicka, Pekařská 108/88, 412 01 Litoměřice  

Okresní agrární komora Chomutov, Školní 5336, 430 01 Chomutov  

Agrární komora Děčín-Ústí nad Labem, U Obory 2, 405 02 Děčín 7 

Krajská agrární komora Ústeckého kraje, SNP 144, 431 44 Droužkovice 

 

Naše informace slouží i dalším subjektům i mimo Ústecký kraj. 



PREZENTACE PLÁNU ČINNOSTI  
INFORMAČNÍHO CENTRA NA ROK 2017 

Hlavní cíl 

• Cílený regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos 
všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu 
s regionálními prioritami a koncepcí poradenského systému Ministerstva 
zemědělství na období 2017-2025. 

 

Přenos informací bude řešen těmito formami: 
• vstupní informace (telefonicky, e-mailem, osobně) 
• semináře 
• workshopy 
• webové stránky  
• písemné materiály 
• propagační materiály 
• ústním sdělením – přímo odpověď na dotaz nebo přes poradce z registru MZe 
• zajištěním provozu „horké linky“ 



PREZENTACE PLÁNU ČINNOSTI  
INFORMAČNÍHO CENTRA NA ROK 2017 

• Informace zaměřené na problematiku zemědělství, rozvoje venkova a 
bezpečnosti potravin, budou poskytovány bezplatně, 
nediskriminovaně, různými formami, všem stanoveným cílovým 
skupinám i jednotlivcům v kraji podle zájmu. 

• Četnost komunikace vychází z potřeb cílových skupin a jednotlivců. 
Aktuální informace denně vyhledáváme na webových stránkách MZe, 
SZIF, PGRLF, ÚZEI, SVS, e-Agri a dalších. Zveřejňujeme je ihned po 
jejich přijetí a umísťujeme je na webových stránkách Informačního 
centra ÚK – www.kisuk.cz. Zvlášť důležité informace zasíláme všem 
členům IC okamžitě a týdně vždy v pátek obdrží členové IC souhrnnou 
informaci všech článků na e-maily tak, aby si mohli vybrat to, co je 
zajímá. 

http://www.kisuk.cz/
http://www.kisuk.cz/
http://www.kisuk.cz/
http://www.kisuk.cz/
http://www.kisuk.cz/


PREZENTACE PLÁNU ČINNOSTI  
INFORMAČNÍHO CENTRA NA ROK 2017 

Provoz „horké linky“ je zajištěn od 1.4.2017 pro základní informace v krizových 
situacích na mobilních telefonech: 

• 602 341 689 – Ludmila Holadová – ředitelka OAK Most 
• 604 205 690 – Ing. Jaroslava Šamsová – akreditovaná poradkyně MZe 
• 724 261 978 – Monika Plachá – asistentka 
• 602 139 410 – Josef Zeidel – předseda představenstva OAK Most 

 

V posílání informací úzce spolupracujeme s: 
• SZIF Ústeckého kraje – oddělením příjmu žádostí a LPIS 
• ÚZEI Praha 
• akreditovanými poradci jak z Ústeckého kraje, tak i mimo něj 
• Celostátní sítí pro venkov 
• Ústeckým krajem 
• Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakultou životního prostředí 
• Ekologickým centrem v Mostě a dalšími organizacemi 



Plán činnosti na rok 2017 – Cílové skupiny 

• Podnikatelé v zemědělství v Ústeckém kraji ve všech okresech 

• Odborná i laická veřejnost 

• NNO a jejich profesní vedení 
• AK ČR 

• KAK pro Ústecký kraj 

• OAK ve všech okresech 

• HSR ve všech okresech i Hospodářská a sociální rada Mostecka 

• MAS v Ústeckém kraji atd. 

• Informace poskytujeme i pro Asociaci profesionálních včelařů pro celou ČR, 
která je registrována v OAK Most a sídlí ve Středočeském kraji. 



národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám, 

principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci Přímých plateb 
(SAPS, podpory pro mladé zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci, greening, 
PPH, DZES) a zemědělských registrů (LPIS, IZR, Registr sadů, Registr chmelnic apod.), 

Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti), 

rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, 

ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin), 

informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství, 

další aktivity podle regionálních specifik, 

informační podpory poradenského systému MZe, 

informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, 

informační podpory regionálních produktů resortní povahy. 



Kalendářní plán činnosti na rok 2017 - Semináře  

p.č. měsíc téma seminářů 
předpokládaný 
počet účastníků 

zodpovídá 

1. 06 
Poradenský systém MZe – prezentace Informačního centra pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje – koncepce poradenského systému 

20 Z – MZe, OAK Most 

2. 09 Podpory do zemědělství a potravinářství v Ústeckém kraji pro rok 2018 20 Z – Ústecký kraj, OAK Most 

3. 09 Nové poznatky vědy a výzkumu do praxe a jejich propagace 20 
Z – Výzkumný ústav Průhonice, 
VÚRV, v.v.i. Černovice u Chomutova 

4. 10 LPIS, IZR, Registr sadů, SAPS 40 
Z – SZIF – OPŽLP ÚL, OAK Most, 
akreditovaný poradce 

5. 10 
Principy správné zemědělské politiky po roce 2020-2030 – zaměřené na 
plnění požadavků v rámci Přímých plateb 

20 
Z – akreditovaný poradce MZe, 
OAK Most 

Celkem předpokládaná účast v roce 2017 120 osob 

Minimální účast 20 osob  



Kalendářní plán činnosti na rok 2017 - Workshopy  

p.č. měsíc téma workshopů 
předpokládaný 
počet účastníků 

zodpovídá 

1. 06 Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru v podmínkách Ústeckého kraje 10 

Z – Ústecký kraj, OAK Most, 
Výzkumné ústavy a UJEP Ústí nad 
Labem 

2. 09 
Podpora regionálních potravin v ČR, spolupráce s potravináři – výměna 
zkušeností s AK Sasko na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích 

20 
Z – OAK Most, Euroregion 
Krušnohoří, Ústecký kraj 

3. 09 
Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec 2017 – podmínky statutu 
aktivního zemědělce a vliv na Jednotnou žádost 

15 
Z – OAK Most, akreditovaný 
poradce MZe 

4. 10 Portál Farmáře, LPIS, registry 20 
Z – akreditovaný poradce MZe, 
SZIF, OAK Most 

5. 10 Agroenvironmentální opatření 15 
Z – OAK Most, akreditovaný 
poradce MZe, SZIF 

Celkem předpokládaná účast v roce 2017 80 osob 

Minimální účast 5 osob – maximální účast 20 osob 



Kalendářní plán činnosti na rok 2017 -  Konzultační dny 

Konzultační dny poradců a odborníků 

• 2x měsíčně 6 hodin, tj. 12 hodin měsíčně – osobně odborníci budou 
přizváni dle aktuálních požadavků členů IC v sídle IC anebo přímo 
u člena dle přání. 

 

Počet konzultačních dnů pracovníků žadatele 

• v sídle OAK Most – min. 4x měsíčně (4x4 hod.) – dle zájmu členů IC 
konzultace budou řešeny osobně, e-mailem, telefonicky, písemně 
nebo SMS 

 



Kalendářní plán činnosti na rok 2017 - Účast na výstavách 

Hlavní akce: 

• Zahrada Čech Litoměřice  15. 9. – 23. 9. 2017 

• Země živitelka České Budějovice 24. 8. – 29. 8. 2017 

• Gastro Food Fest Litoměřice  21. 10. – 22. 10. 2017 

 

Zaměření účasti na výstavách je formou prezentace regionálních 
potravin ve stánku OAK Most, vždy po celou dobu výstavy a prezentací 
Informačního centra pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje, 
dále osobním jednáním s různými odborníky, politiky z celé ČR dle 
pozvání OAK Most. 

 



Kalendářní plán činnosti na rok 2017 – Informace 

Počet informací sdělených webovými stránkami IC 
• vlastní příspěvky – předpoklad 5 týdně – elektronicky  

• převzaté příspěvky – předpoklad 20 týdně – elektronicky 
 

Prezentace ze seminářů 
• z vlastních seminářů organizovaných IC – 18  

• ze seminářů organizovaných mimo IC – 20  

• Vždy budou zveřejněny na webových stránkách IC jako „INFORMACE č. 
…/2017“ 

 



Kalendářní plán činnosti na rok 2017 – Informace 

 

Počet informací, informačních a metodických materiálů 
• předpokládaný počet  1.350 ročně 

• z toho: 
• původní  1.080 

• převzaté  270 

• elektronicky  450.000 e-mailů 

• písemně   15 

 



Popis způsobu aktivního kontaktování  
zemědělců v Ústeckém kraji s nabídkou informací na míru  

• aktuální informace vyhledává denně pověřený pracovník a vyvěšuje na 
webové stránky – denně 

• důležité informace, které spěchají a mají neodkladný termín, jsou obratem 
zaslány přímo e-mailem na skupiny cílených členů 

• týdně – jsou zpracovány souhrnné informace – vždy v pátek a zasílány 
členům IC přímo na jejich e-mail 

• denně evidujeme počet odeslaných informací – e-mailem, písemně, vložení 
na webové stránky, týdně souhrnné informace – počet článků 

• nabídku informací na míru zajišťujeme v souhrnných informacích, kde má 
možnost si každý vybrat to, co ho zajímá 

• semináře, workshopy 



Plán činnosti na rok 2017 – Propagační činnost 

Propagační činnost zajišťujeme: 

• při všech odborných akcích pořádaných OAK Most – písemné 
materiály, letáky 
• ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin) 

• podpory regionálních potravin 

• při všech výstavách našich hlavních akcí, farmářských trzích, 
regionálních akcích atd. – formou propagace, ochutnávek ve stánku 
OAK Most – IC, kde jsou pracovníci OAK Most a IC; z každé akce 
zpracováváme „Informaci č. …/2017“ s popisem akce, počtem 
účastníků a fotodokumentací. 



SPOLUPRACUJEME: 

• se saskými zemědělci 

• s Ústeckým krajem 

• se Zemědělskou Komisí při Radě Ústeckého kraje 

• se Statutárním městem Most 

• s Ekologickým centrem v Mostě 

• se středními zemědělskými školami v Ústeckém kraji 

• s vysokými školami 

• s VÚRV, v.v.i. 

• s místními médii a tiskem 

 

 

 

 

 

 



Plán činnosti na rok 2017 – Forma poskytování 

Redakční systém 
• Informační centrum má vybudovaný fungující redakční systém, který 

zabezpečuje cílený a plánovaný přesun informací k jednotlivým cílovým 
skupinám. Jsou vytvořeny webové stránky www.kisuk.cz v roce 2005. 
Redakční systém webových stránek umožňuje sdílet databázi ostatních 
www stránek, které pracují na stejné bázi jako webové stránky ÚZEI – 
Agronavigátor. Systém umožňuje velmi efektivně odesílat články mezi weby 
na společné platformě. K informačnímu přenosu jsou využívány všechny 
dostupné informační technologie, jako jsou e-mail, telefon, fax, SMS, 
osobní kontakt, písemný a webový portál. Nejvíce využívaný je webový 
portál  www.kisuk.cz, který slouží k přenosu zpráv, informací a výstupů 
vědeckovýzkumné základny. 

 

• Databáze cílových skupin jsou vytvořeny a doplňovány v případě zájmu 
dalších členů okamžitě a jsou rozděleny na tyto cílové skupiny.  
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Plán činnosti na rok 2017 – Rozesílání informací 

E-mailem jsou odesílány informace pro tyto skupiny: 

 

 

 

 

 

 

• Informace jsou dále rozesílány dalším subjektům – školám, úřadům, 
potravinářům Ústeckého kraje a obcím jednotlivých okresů. 

OKRES počet členů IC k 1. 4. 2016 

Děčín 25 

Chomutov 26 

Most 60 

Teplice 21 

Litoměřice 250 

Louny 28 

Ústí nad Labem 13 

CELKEM SUBJEKTŮ 423 



Plán činnosti na rok 2017 – Rozesílání informací 

• Na webový portál jsou umísťovány informace MZe ČR, KÚ ÚK, SZIF, 
PGRLF, MŽP, ÚZEI, aktuální regionální informace, vlastní články a další. 

• Přijaté informace jsou vkládány do redakčního systému na webové 
stránky denně, souhrnné informace týdně. Dle potřeby v případě 
důležitých informací jsou ještě odesílány e-mailem, poštou, SMS nebo 
telefonicky. Pro potřeby zemědělců přijaté informace ještě 
dopracováváme, podáváme stručný výklad, odkaz na zákony 
a vyhlášky. 

• Vlastní příspěvky vč. informací o uskutečněných jednáních – 
prezentace ze seminářů, informace z konzultací jsou rovněž vkládány 
na webové stránky anebo odesílány e-mailem. 



V roce 2017 od 1.1. do 30.4.2017 jsme dosáhli těchto výsledků: 

Informační činnost: 

 

 
WEBOVÁ SLEDOVANOST 

180.876 shlédnutí 

1162 článků 

KONZULTACE 
5 celkem 

40 účastníků 

ZASLANÉ INFORMACE PÍSEMNĚ 
3 informací 

8 účastníků 

E-MAILOVÁ INFORMACE 119.286 

SMS  2 

TELEFONICKÁ INFORMACE 35 

CELKEM INFORMAČNÍ ČINNOST 301.409 

POČET SOUHRNNÝCH TÝDENNÍCH INFORMACÍ 17 

SEMINÁŘE 
12 

účast 364 osob 



Přehled seminářů do dubna 2017: 

 

 

DATUM MÍSTO NÁPLŇ 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

25.1.2017 SŠT Most - Velebudice Novela zákona o spotřebních daních – tzv. „zelená nafta“ 52 

2.2.2017 SŠT Most - Velebudice Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci 22 

9.2.2017 SŠT Most - Velebudice Inovace a novinky provozu zemědělských strojů na základní zpracování půdy 24 

14.2.2017 Vinárna u Divocha, Most Integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy vinné 21 

23.2.2017 Zasedací místnost firmy AGRALL Raná Prezentace regionálních potravin, aktuální informace SZP – dotazník pro EU 60 

24.2.2017 SŠT Most - Velebudice Zásady hospodaření na poškozených půdách a možnosti jejich hodnocení 19 

9.3.2017 SŠT Most - Velebudice 
Půdní úrodnost – nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci. Racionální výživou polních plodin 
ke stabilitě výnosu – výživa a hnojení obilnin a luskovin 

8 

10.3.2017 SŠT Most - Velebudice 
Racionální výživou biogenními prvky ke stabilitě výnosu a kvality polních plodin (úloha mikrobiogenních 
prvků), výživa a hnojení olejnin a okopanin 

10 

17.3.2017 SŠT Most - Velebudice 
Racionální výživou biogenními prvky ke stabilitě výnosu a kvality polních plodin – nezapomínejme na úlohu 
mikrobiogenních prvků ve výživě polních plodin 

5 

31.3.2017 SŠT Most - Velebudice Novela zákona o spotřebních daních – tzv. „zelená nafta“ 52 

4.4.2017 SŠT Most - Velebudice Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice  30 

11.4.2017 SŠT Most - Velebudice Agroenvironmentálně-klimatická opatření PRV – Jednotná žádost 61 

CELKEM 12 SEMINÁŘŮ 364 



NAŠE KRÉDO 

Poskytováním aktuálních a včasných informací všem cílovým skupinám bez 
ohledu na právní formu, bezplatně a nediskriminovaně, přispívat k účinným 
rozhodovacím procesům všech cílových skupin a k realizaci programu SZP 
v Ústeckém kraji do roku 2030. 

 

CO K TOMU POTŘEBUJEME 

• pozitivní myšlení a optimismus 
• vytrvalost a houževnatost 
• solidnost ve vztazích 
• vůli spolupracovat 

• víru v lidi 
• zpětnou vazbu 
• vytváření image IC ÚK 



Komunikace s cílovými skupinami a partnery za účelem zjištění ohlasů 
a názorů na vlastní činnost je nesmírně důležitá. 

Velmi důležitý je monitoring ohlasů jednotlivých skupin a partnerů. 
Oblast image vytváří důvěra ve spolehlivost IC ÚK. 

Další oblastí jsou prezentace, propagace při všech různých 
příležitostech tak, aby byla zachována v paměti jednotlivých cílových 
skupin, partnerů a veřejnosti. Vytváření image je běh na dlouhou trať, 
pracuje se na ní krok za krokem. 

Proto jsme si vytyčili desatero, které vyjadřuje zásady, dovednosti 
a vlastnosti pracovníků informačního centra. 



DESATERO 
 

pracovníků Informačního centra pro rozvoj zemědělství  
a venkova Ústeckého kraje při OAK Most 

D DŮSLEDNOST A DISKRÉTNOST 

E ENERGIE A EMPATIE 

S SPOLEHLIVOST A SYSTEMATIČNOST 

A AKTIVITA A ASERTIVITA 

T TAKT A TRPĚLIVOST 

E EKONOMICKÝ PŘÍSTUP 

R RYCHLOST A ROZHODNOST 

O ODPOVĚDNOST A OCHOTA 

Toto desatero vyjadřuje zásady, dovednosti a vlastnosti pracovníků informačního centra. 



CO ŘÍCI NA ZÁVĚR 

Chceme, abychom ve své práci byli úspěšní a stali se 
pomocníky všech cílových skupin při získávání 

objektivních informací. 
 

A aby naše informační centrum pomohlo při řídící 
práci zemědělských subjektů, zvýšení 

konkurenceschopnosti a tím k nárůstu tržeb 
a k lepšímu hospodaření. 



A NYNÍ NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ  
Z NAŠICH AKCÍ 



ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE 2016 



ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 
v Českých Budějovicích 



SEMINÁŘE OAK MOST 2017 



VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 
2016 



VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2016  
Lázeňský dům BEETHOVEN, Teplice 



VINOBRANÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ 



FARMÁŘSKÉ TRHY V ROUDNICI NAD LABEM 
24. 9. 2016 



3. FARMÁŘSKÁ SLAVNOST V MOSTĚ 
V ROCE 2016 



GASTRO FOOD FEST LITOMĚŘICE 2016 



DĚKUJI ZA POZORNOST. 

Ludmila Holadová 

Okresní agrární komora Most 

Dělnická 33 

434 01 Most – Velebudice 

tel.: +420 602 341 689 

e-mail: oakmo@oakmo.cz 

www.kisuk.cz 


