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Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu Okresní agrární komory Most, která 
popisuje činnost a hospodaření OAK v roce 2017.

Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most
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I. Základní	údaje	o	společnosti:

Obchodní jméno: Okresní agrární komora Most

Právní forma: organizace dle zákona č. 301/92 Sb.

Sídlo: Most - Velebudice, Dělnická 33, PSČ 434 01

IČ: 482 93 865

DIČ: CZ 48293865

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl A, vložka 4260.

Datum vzniku: 1. 8. 1993  

Bankovní spojení: 42424215/5500 u RF BANK v Mostě - běžný účet

42424303/5500 u RF BANK v Most – spořicí účet

Kontakty: Telefon: 476 700 658

Fax: 476 700 658
Mobil: 602 341 689

602 741 110
724 261 978

e-mail: oakmo@oakmo.cz

Internetové stránky: http://www.kisuk.cz

Datová schránka: h2dafb8

Akreditace vzdělávacího subjektu:

V dubnu 2016 obdržela OAK Most od MZe akreditaci vzdělávacího subjektu jako funkci 
odborného garanta vzdělávacích akcí, které budou financovány z OP PRV v období 2015 –
2020.

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/
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II. Vznik	a	charakteristika	Okresní	agrární	komory

Okresní agrární komora Most byla ustavena jako sdružení fyzických a právnických osob podle 
zákona č. 301/1992 Sb. o hospodářské a agrární komoře ČR.

V současné době má: 37 členů,

z toho: fyzických osob 26
            právnických osob 11

Předmět podnikání je uveden v obchodním rejstříku.

Činnost „komory“ je zaměřena zejména na:

 vzdělávací činnost svých členů

 zajišťování informačního servisu

 poskytování informací zaměřených na problematiku zemědělství, rozvoje venkova a 
bezpečnost potravin

 podílet se na zpracování a řešení projektů a programů Ústeckého kraje, AK ČR a KAK ÚK

 úzce spolupracovat s AK ČR v oblasti legislativy a prosazování zájmů komory

 úzce spolupracovat s orgány státní správy v okrese, kraji, s poslanci a senátory

 úzce spolupracovat s OHK, HSRM, SPÚ, SZIF, Krajskou veterinární správou, Státní 
rostlinolékařskou správou atd.

 od 1. 1. 2012 zabezpečovala činnost Krajského informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje – po zrušení KIS – ÚK k 30. 11. 2016 z vlastní 
iniciativy zajišťuje informovanost zemědělcům Ústeckého kraje prostřednictvím 
vlastního krajského informačního centra

 v roce 2017 obnoveno Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého 
kraje – od 16. 5. 2017 – 30. 11. 2017

 v roce 2018 opět z vlastní iniciativy zajišťujeme předávání informací zemědělcům
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III.	Orgány	OAK

Orgány společnosti:

a) valná hromada
b) představenstvo – statutární orgán
c) dozorčí rada

Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2016

představenstvo: Josef Zeidel – předseda

Radoslav Nachtmann – místopředseda

Jindřich Janák – místopředseda

Ing. Ivo Bednár – člen 

Zdeněk Horák – člen 

Jan Rajter – člen 

Aleš Charvát – člen 

dozorčí rada: Ing. Jaroslava Kurachová - Podolanová – předseda

Ing. Lenka Valentová – místopředseda

František Vlček – člen 

ředitelka: Ludmila Holadová – dobrovolná práce bez náhrady mzdy

počet zaměstnanců OAK Most: 3 pracovnice

o Bc. Lenka Skalská – asistentka – ekonomka
o Monika Plachá – asistentka
o Radomíra Plachá – referentka

Od 1. 1. 2016 byla přijata do funkce asistentky – ekonomky 1 pracovnice 
s vysokoškolským vzděláním.
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IV. Hospodaření	OAK

Hospodaření OAK vykázalo za rok 2017 zisk ve výši  28.637,70 Kč.

Pohledávky

Přehled neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2017 činí 95.400,- Kč.
Jde o neuhrazené členské příspěvky z minulých let – všem členům OAK byly zaslány urgenční 
dopisy.

Závazky

Přehled neuhrazených závazků k 31. 12. 2017 činí - 2958,38  Kč.
K 15. 1. 2018 byly všechny závazky vyrovnány.

Finance OAK Most k 31. 12. 2017

a) Stav pokladny k 31. 12. 2017 –                    506,00 ,- Kč
b) Bankovní účty k 31. 12. 2017

 účet 42424215/5500 – 1.243.136,96 ,- Kč

 účet 42424303/5500 – 105.427,44 ,- Kč

 Celkem – 1.348.564,40 ,- Kč
c) Celkem finance –              1,349.070,40,- Kč

Ke stavu na účtech nutno podotknout, že za práci komory nejsou vypláceny žádné mzdy. 
Pouze jsou hrazeny odměny lektorům na našich vlastních seminářích na základě dohod o 
provedení práce.
Proto pro udržení stavu 3 pracovníků na komoře jsou zabezpečovány činnosti na základě 
projektů od jiných organizací – ÚK, MZe, AK, SZIF, ÚZEI, Statutární město Most atd. Bez 
těchto projektů by pracovníci komory byli bez práce.
Stav finančních prostředků oproti 1. 1. 2017 se ke konci roku zvýšil o 165.165,54 Kč, což jsou 
finanční prostředky z Ústeckého kraje pro propagaci 100 let vzniku Československa v roce 
2018.

Vlastní kapitál

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
Vlastní kapitál 517 517 597 718 1,013 747

Vlastní jmění 39 39 39 39 39 39

HV běžného roku - 8 72 121 147 -119

HV ve schvalovacím řízení - 8 72 121 147 -119

Nerozdělený zisk minulých let 478 478 486 558 827 827

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Vlastní kapitál 843 949 1,102 1.041 1.167 1.198

Vlastní jmění 39 39 39 39 39 39

HV běžného roku +96 +107 +153 -61 +126 +31

HV ve schvalovacím řízení +96 +107 +153 -61 +126 +31

Nerozdělený zisk minulých let 708 803 910 1.063 1.002 1.128
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Rok 2017
Vlastní kapitál 1 227
Vlastní jmění 39
HV běžného roku +29
HV ve schvalovacím řízení + 29
Nerozdělený zisk minulých let 1 159

Rozdělení	hospodářského	výsledku	–	OAK	Most	k	31.	12.	2017

Vykázaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 činí zisk 28 638,00   

+ připočitatelné položky (náklady na reprezentaci, dary 28 894,00

Celkem základ daň před úpravou 57 532,00

Základ daně po úpravě 57 532,00       

Daň z příjmu za rok 2017 hrazena nebude.



8

VYHODNOCENÍ			R	O	Z P	O	Č	E	T	U			OAK	MOST
za	rok	2017

jen	za	vlastní	OAK	bez	dalších	aktivit

I. VÝNOSY

položka účet
rozpočet
v tis. Kč

skutečnost 
v tis. Kč

- tržby z prodeje služeb 602 000 69 70

- tržby za prodané zboží 604 000 50 49

- úroky 644 000 1 --

- přijaté členské příspěvky 684 000 380 381

- provozní dotace 691 000 -- --

VÝNOSY CELKEM 500 500

II. NÁKLADY

položka účet
jen za vlastní 
činnost OAK

v tis Kč

skutečnost
v tis. Kč

- spotřeba DKP 501 030 1 1

- spotřeba kancelářských potřeb 501 150 24 23

- spotřeba potravin 501 200 -- --

- spotřeba ostatního materiálu 501 300 10 10

- spotřeba energie 502 000 15 14

- prodané zboží 504 000 -- --

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 50 50 48

- opravy a udržování 511 000 2 2
- cestovné 512 000 30 25
- náklady na reprezentaci 513 000 10 10
- telefonní poplatky 518 120 38 25
- poštovné 518 130 5 4
- internetové služby 518 140 4 4
- ostatní služby materiálové povahy 518 190 25 22
- nájemné 518 310 60 58
- náklady na reklamu 518 400 10 8
- stravné na semináře 518 500 13 13
- ostatní služby nemateriálové povahy 518 900 88 85
- ostraha na PCO 513 000 10 10

SLUŽBY 51 295 266

- mzdové a ostatní osobní náklady 521 000 80 80
- zákonné sociální pojištění 524 000 -- --
- nemocenské dávky -- 3
- zákonné sociální pojištění 524 000 80 83
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MZDOVÉ NÁKLADY 52

- poplatky 542 000 -- --
- odpis nedobytné pohledávky 543 000 -- --
- dary 546 000 7 6
- jiné ostatní náklady 549 000 -- --
- pojistné 549 100 -- --

OSTATNÍ NÁKLADY 54 7 6

- poskytnuté přísp. zúčt. mezi org. 581 000 -- --
- poskytnuté příspěvky 582 000 68 68

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 58 68 68

NÁKLADY CELKEM 500 471

III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  - ROZPOČET – ZA VLASTNÍ OAK – rok 2017

ukazatel plán OAK skutečnost

VÝNOSY 500 500

NÁKLADY 500 471

HV – 2018 - rozpočet 0 +29

Vlastní rozpočet OAK Most zahrnuje pouze výnosy a náklady na činnost komory. 
Do výnosů v ledošním roce předpokládáme tržby z prodeje služeb pro Ústecký kraj a 
Statutární město Most.

V Mostě, dne 8.2.2018

Ludmila Holadová
                 ředitelka úřadu OAK Most

        Josef Zeidel
                 předseda představenstva OAK Most
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VYHODNOCENÍ			R	O	Z P	O	Č	E	T	U			OAK	MOST
za	rok	2017

za	celou	OAK	vč.	všech	aktivit

I. VÝNOSY

položka účet
rozpočet
v tis. Kč

skutečnost 
v Kč

- tržby z prodeje služeb 602 000 1,440 1,436.337,82

- tržby za prodané zboží 604 000 250 251.195,14

- úroky 644 000 -- 140,67

- přijaté členské příspěvky 684 000 380 381.400,00

- provozní dotace 691 000 1,430 1,430.000,00

VÝNOSY CELKEM 3,500 3,499.073,63

II. NÁKLADY

položka účet
jen za vlastní 
činnost OAK

v tis Kč

skutečnost
v Kč

- spotřeba DKP 501 030 2 983,42

- spotřeba kancelářských potřeb 501 150 270 269.797,09

- spotřeba potravin 501 200 700 690.511,24

- spotřeba ostatního materiálu 501 300 100 117.289,56

- spotřeba energie 502 000 15 16.107,00

- prodané zboží 504 000 -- 3.130,65

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 50 1,087 1,097.818,96

- opravy a udržování 511 000 5 4.304,96
- cestovné 512 000 60 59.302,00
- náklady na reprezentaci 513 000 25 22.931,88
- telefonní poplatky 518 120 35 37.197,20
- poštovné 518 130 5 7.114,19
- internetové služby 518 140 4 4.112,61
- ostatní služby materiálové povahy 518 190 50 49.025,65
- nájemné 518 310 110 124.291,25
- náklady na reklamu 518 400 15 13.000,00
- stravné na semináře 518 500 15 13.303,83
- ostatní služby nemateriálové povahy 518 900 200 236.088,59
- ostraha na PCO 513 000 10 9.889,78

SLUŽBY 51 534 580.558,92

- mzdové a ostatní osobní náklady 521 000 1,400 1,304.855,00
- zákonné sociální pojištění 524 000 310 228.380,00
- nemocenské dávky -- 2.534,00
- zákonné sociální pojištění 524 000 83 82.220,00
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MZDOVÉ NÁKLADY 52 1,713 1,697.989,00

- poplatky 542 000 15 12.854,90
- odpis nedobytné pohledávky 543 000 -- --
- dary 546 000 16 5.962,00
- jiné ostatní náklady 549 000 5 2.394,15
- pojistné 549 100 5 4.858,00

OSTATNÍ NÁKLADY 54 41 26.069,05

- poskytnuté přísp. zúčt. mezi org. 581 000 67 67.000,00
- poskytnuté příspěvky 582 000 1 1.000,00

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 58 68 68.000,00

NÁKLADY CELKEM 3,500 3,470.435,93

III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  - ROZPOČET – ZA VLASTNÍ OAK – rok 2017

ukazatel plán OAK skutečnost

VÝNOSY 3,500.000,-- 3,499.073,63

NÁKLADY 3,500.000,-- 3,470.435,93

HV – 2018 - rozpočet 0,-- +28.637,70

Nad rámec vlastní činnosti OAK Most bylo dosaženo 3,000.000 Kč výnosů, které byly za 
projekty, které jsme vysoutěžili ve výběrových řízeních.
Každá akce je sledována podle středisek. 
Ke každému projektu byla zpracována závěrečná zpráva vč. vyúčtování a předloženy všechny 
účetní doklady ke kontrole, které jsou v účetní evidenci OAK Most řádně zaúčtovány.

V Mostě, dne 8.2.2018

Ludmila Holadová
                 ředitelka úřadu OAK Most

        Josef Zeidel
                 předseda představenstva OAK Most
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V.	Činnosti	OAK	Most

Činnost OAK Most v roce 2017 lze rozdělit do 3 oblastí:

A. VLASTNÍ ČINNOST OAK MOST

B. PROPAGACE REGIONÁLNÍCH POTRAVIN ÚSTECKÉHO KRAJE (REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A NEJLEPŠÍ POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK 
ÚSTECKÉHO KRAJE – KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE)

C. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

A. VLASTNÍ ČINNOST OAK MOST

Vlastní činnost OAK Most vyplývala z oblastí náplně agrární komory podle zák. č. 301/92 Sb.
o hospodářských a agrárních komorách.

Zaměřili jsme se zejména na informační činnost tak, aby zemědělci znali všechny potřebné 
předpisy pro jejich činnost.

Uskutečnili jsme celou řadu seminářů k agrární problematice, přednášeli zkušení odborníci 
z vysokých škol, MZe, AK ČR a SZIFu.

Každý den zveřejňujeme aktuální informace na vlastní webové stránky, zasíláme důležité 
informace e-mailem a vždy v pátek každý týden ještě zasíláme e-mailem souhrnné 
informace, aby si každý mohl vybrat, co ho zajímá.

Podílíme se na úzké spolupráci se SZIF Ústí nad Labem, AK ČR, MZe, připravujeme podklady a 
informace k aktuálním záležitostem, statistiky, sledování atd.

B. PROPAGACE REGIONÁLNÍCH POTRAVIN ÚSTECKÉHO KRAJE
(REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A NEJLEPŠÍ 
POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE – KRAJE 
PŘEMYSLA ORÁČE)

1. Propagace značky „Regionální potravina“

Na základě vypsaného výběrového řízení MZe a SZIF Praha jsme zpracovali projekt a přihlásili 
jsme se do výběrového řízení. Ve výběrovém řízení jsme uspěli a OAK Most jako 
subdodavatel se podílel již na 8. ročníku této soutěže.
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Jako subdodavatel jsme poskytovali tyto služby:
 mediální zajištění celého projektu
 spolupráce při tvorbě a distribuci metodiky
 spolupráce při organizačním zajištění zasedání hodnotitelské komise
 spolupráce při tvorbě katalogů, letáků, certifikátů, plaket
 spolupráce při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže na Zahradě Čech 

v Litoměřicích
 spolupráce při zajištění prezentace po celou dobu výstavy Zahrada Čech od 15.

9. – 23. 9. 2017 (vlastní stánek, výstavka, ochutnávky, přímý prodej)
 spolupráce při zajištění prezentace na výstavě Země živitelka v Českých 

Budějovicích (společný stánek Ústecký kraj – Statutární město Most – OAK 
Most, prezentace na pódiu)

 prezentace regionálních potravin na farmářských trzích v Ústeckém kraji, 
farmářských slavnostech v Mostě a dalších akcích (viz. Závěrečná zpráva –
přehled akcí za rok 2017)

 OAK Most zveřejňuje na svých webových stránkách informační články o 
soutěži, vítězích, ochutnávkách, slavnostním předání ocenění, ale i 
bezpečnosti potravin

C. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Okresní agrární komora Most zabezpečuje v rámci Ústeckého kraje činnost „Informačního 
centra pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje“.
Tato činnost zahrnuje:

Oblast I. Přenos informací na cílové skupiny
Oblast II. Společná zemědělská politika od roku 2015 a její vztah k rozvojovým záměrům 

Ústeckého kraje
Oblast III. Dodržení zákonných požadavků a zásad zemědělské praxe (DZES)
Oblast IV. Předávání znalostí a informační akce, odborné vzdělávání, workshopy
Oblast V. Transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe a popularizace a propagace vědy 

a výzkumu
Oblast VI. Podpora a propagace středních škol
Oblast VII. Propagace regionálních zemědělských výrobků
Oblast VIII. Spolupráce se saskými zemědělci
Oblast IX. Spolupráce s Ústeckým krajem
Oblast X. Souhrnné hodnocení

V rámci této aktivity uvádíme přehled činnosti:

1. Přehled členů KIS podle okresů činí  celkem 942 subjektů, z toho:
 zemědělských subjektů   423
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Rozpis podle okresů, kam zasíláme informace:

OKRES POČET ČLENŮ

Děčín      25

Chomutov 26

Most 60

Teplice 21

Louny 28

Ústí nad Labem 13

Litoměřice 250

CELKEM 423
___________________________________________________________________________

2. Informace zasíláme také všem obcím, městysům, městům, OHK, OAK, HSRM, HSR ÚK, 
Euroregionu Krušnohoří a dalším organizacím

3. Naše webové stránky jsou: www.kisuk.cz

4. Máme databázi všech subjektů, kam jsou posílány informace

5. Měsíčně provádíme aktualizaci webových stránek

6. Denně vedeme deník poskytnutých konzultací v elektronické podobě

7. Poskytujeme zásadní aktuální informace k SZP 2015 – 2020

8. Informujeme o bezpečnosti potravin a úzce spolupracujeme s dozorovými orgány KVS 
a SZPI

9. Spolupracujeme s těmito subjekty:
 MZe Praha
 SZIF ÚK
 ÚZEI Praha
 SPÚ – krajský PÚ pro ÚK – Teplice
 HSR Mostecka a Ústeckého kraje
 Euroregion Krušnohoří
 Krajská a okresní síť pro venkov
 KVS
 SZPI
 MAS Ústeckého kraje

http://www.kisuk.cz/
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 AK ČR
 PK ČR
 ČZÚ Praha
 Mendelova univerzita Brno
 ÚJEP Ústí n/L
 střední zemědělské školy Ústeckého kraje

10. V roce 2017 jsme zajistili plošně pro všechny zemědělce Ústeckého kraje

ÚČAST

22 seminářů 692 osob

7 workshopů 116 osob

Konzultační den poradců a odborníků 158 osob

Konzultační den OAK Most 55 osob

Celkem 1021 osob

 odborníky pro přednášky na seminářích a konzultacích tak, aby si všichni 
obnovili nové předpisy a podmínky pro podávání žádostí o dotace

11. Informační systém pro zemědělce funguje dobře. Denně vydáváme aktuální 
informace pro zemědělce na webových stránkách a týdně vydáváme souhrnné 
informace pro zemědělce za uplynulý týden. Informovanost zemědělců je zajištěna 
plošně, pro všechny zemědělce v Ústeckém kraji, bez ohledu na právní formu a malé 
či střední zemědělce.

12. Ze seminářů poskytujeme zemědělcům prezentace – emailem, na CD, vkládáme na 
webové stránky www.kisuk.cz. 

13. Všechny akce se týkaly především dodržení zákonných požadavků a zásad opatření 
zemědělské praxe pro zemědělce a upozornili jsme je zejména na sankce při neplnění 
DZES, což by podstatně ovlivnilo jejich podnikatelskou činnost.

14. Kromě seminářů a informačních akcí poskytujeme také konzultace k aktuální
problematice.

15. Na portálu KIS ÚK v kanále Transfer vědy a výzkumu seznamujeme zemědělce 
s výsledky V a V formou prezentací a článků.

16. Spolupracujeme se středními zemědělskými školami a zúčastňujeme se pravidelně
akce „Setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích“ – vždy 16. 5. na 
svátek Přemysla.

http://www.kisuk.cz/
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17. V oblasti propagace regionálních výrobků organizačně a technicky zajišťujeme 
v celém komplexu soutěže

 „Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 – 8. ročník – počet přihlášených 
výrobků – 224 výrobků od 43 výrobců.

 Soutěž „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče“ – 10. ročník – počet přihlášených výrobků – 231 výrobků od 46 
výrobců.

 Zabezpečili jsme hodnocení soutěžních výrobků hodnotitelskými komisemi –
pro každou soutěž dvě komise, ocenění a předání cen vítězům v první den 
výstavy Zahrady Čech, tj. 15. 9. 2017, následně pak tiskovou konferenci za 
účasti médií, potravinářů, zpracovatelů a zemědělců a zástupců Ústeckého 
kraje, MZe, AK ČR, PK ČR, SZIF atd. Také zajišťujeme po dva dny výstavy na 
Zahradě Čech hudební program.

18. Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích jsme zabezpečili společný stánek 
Ústeckého kraje – Statutárního města Mostu – OAK Most, spolu s prezentací 
Ústeckého kraje, ochutnávkou regionálních potravin.

19. Kromě těchto dvou základních akci jsme zabezpečili ochutnávky vč. výstavky a 
přímého prodeje regionálních potravin na dalších akcích – viz Závěrečná zpráva –
přehled akcí OAK Most za rok 2017.

20. Redakční systém:
Informace jsme podávali v r. 2017 těmito formami:

I. pol. II. pol. Celkem 2017

E-mailem 176.391 90.945 267.336

Osobně 265 184 449

Telefonicky 178 136 314

Písemně 80 52 132

SMS 3 0 3

Web 357 835 1192

Celkem 177.274 92.152 269.426

Počet shlédnutí za rok 2017: 
631.166, tj. v průměru 1492 shlédnutí za každého zemědělce ročně. Počet 
vydaných příspěvků – vložené na webové stránky 2809. Počet vlastních příspěvků –
článků -141 celkem za rok 2017.

21. Pravidelně čtvrtletně jsme MZe podávali zpětnou vazbu z připomínek zemědělců.
Připomínky a návrhy se týkaly:

 zemědělského školství
 zákona o půdě
 zvyšování cen pachtovného
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 pojem „aktivní zemědělec“
 odškodnění – sucho
 opoždění výplat – greening, AEKO
 redefinice LFA
 kritická situace v komoditách mléko, maso, prasata, drůbež, ovoce, zelenina
 vysoká závislost na dotacích
 vytvoření fondu těžko pojistitelných škod 
 bodově zvýhodnit v pravidlech dotací žadatele hospodařící v oblastech 

vyhodnocených jako výrazně postižené suchem
 zelená nafta pro ŽV
 zařadit prasata mezi tzv. „citlivé komodity“
 snížit administrativní zátěž zemědělských podnikatelů
 návrhy pro MZe – co zemědělci očekávají od dalšího poradenství a vzdělávání 

Ze všech jednání se zemědělci vyplývá, že je velký zájem o řešení současného 
i budoucího stavu zemědělců a není jim lhostejná příprava SZP po roce 2017. Snažíme 
se jim pomoci řešit a vysvětlovat jejich požadavky, ale zásadní řešení jsou na MZe ČR.

22. Spolupráce se saskými zemědělci

Se saskými zemědělci máme již 20letou spolupráci. Jsme zapojeni v „Euroregionu 
Krušnohoří“ – v zemědělské komisi, která je složena ze zástupců českých i německých 
partnerů.

V roce 2016 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci do roku 2020.
Krajského mistrovství v orbě, které se konalo na Chomutovsku, se zúčastnili jak čeští, 
tak i saští oráči a dosáhli výborných výsledků. 

Informujeme se vzájemně o aktuální situaci na německé i české straně v oblasti SZP, 
PRV, dotací, cen zemědělských komodit, cen půdy i pachtovného a vzájemně si 
vyměňujeme zkušenosti.

23. Spolupráce s Ústeckým krajem

Okresní agrární komora Most spolu s Informačním centrem pro rozvoj zemědělství a 
venkova Ústeckého kraje má s Ústeckým krajem velmi dobrou spolupráci.

 Oblast trvalého vzdělávání, informatiky a poradenství patří mezi významné 
aktivity prezentace zemědělství a životního prostředí včetně jeho finanční a 
materiální podpory.

 Další významnou činností je spolupráce při prosazování prestiže a propagaci
regionálních podnikatelů v zemědělství a potravinářských výrobců u 
nezemědělské veřejnosti v kraji – organizačně a technicky jsme připravili 
soutěž o značku „Regionální potravinu“ a o „Nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“, kde vzhledem k historicky 
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nejvyššímu počtu přihlášených výrobků musely být ustanoveny dvě 
hodnotitelské komise.

 Organizačně a technicky jsme zabezpečili prezentaci Ústeckého kraje –
Statutárního města Mostu a OAK Most na mezinárodní výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích.

 Organizačně a technicky jsme zabezpečili slavnostní vyhodnocení oceněných 
výrobků v soutěžích, výstavku, prezentaci a přímý prodej na výstavě Zahrada 
Čech v Litoměřicích.

 Zajistili jsme propagaci vítězných regionálních potravin na 4. ročníku Gastro 
food festivalu v Litoměřicích.

 Vydali jsme stolní kalendáře regionálních potravin Ústeckého kraje na rok 
2018.

 Spolu se Statutárním městem Most se podílíme na Farmářských slavnostech 
v Mostě, kde propagujeme vítězné regionální potraviny Ústeckého kraje.

 Další akce dle přehledu akcí OAK Most.

 Všechny akce, na kterých spolupracujeme a svou činností se podílíme, jsou 
kladně hodnoceny a mají tradičně vysokou návštěvnost.

 Ústecký kraj nás také podporuje finančně – ze zemědělských podpor a z Fondu 
Ústeckého kraje (semináře, workshopy, konzultace). Také úzce 
spolupracujeme s odborem životního prostředí a zemědělství.

Jak z popisu hlavních akcí vyplývá, spolupráce s Ústeckým krajem je významná, 
posiluje a zvýrazňuje činnost OAK Most vč. Informačního centra pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje. 

Trvale velmi dobrá spolupráce s Ústeckým krajem, je proto i trvale stejně velmi 
dobře hodnocena.

24. Souhrnné hodnocení – Informační a vzdělávací činnost

Okresní agrární komora Most je nositelem Statutu Informačního centra pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje. Regionální přenos informací řešíme na 
základě výběrového řízení MZe prostřednictvím „Informačního centra“ pro všechny 
zemědělce Ústeckého kraje.
Jak vyplývá z kapitoly C – INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST v rámci své činnosti 
zabezpečujeme přenos informací v reálném čase, zajišťujeme a pomáháme 
organizovat akce pro veřejnost agrárního sektoru a venkova, zejména informovanosti
o těchto aktivitách s cílem co nejvíce odvětví popularizovat.
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Rok 2018 se stane významným z důvodu přípravy nového plánovacího období 
Společné zemědělské politiky EU. Lze očekávat významné změny v oblasti podpor z 
PRV. Uvažuje se o změnách, které odborná veřejnost nemá v tuto chvíli zažité. 
Význam průběžného předávání informací, spolu s aktivní účastí v komisích a 
pracovních skupinách s cílem získání informací v dostatečném předstihu bude hrát 
významnou roli. Okresní agrární komora Most s technickým i odborným vybavením 
bude hrát důležitou roli pro agrární odvětví v Ústeckém kraji.

Obracíme se proto na Ústecký kraj o podporu, protože jsme přesvědčeni, že tato 
informační činnost a vzdělávání je pro zemědělce Ústeckého kraje velmi potřebná.

Přehled akcí – viz Závěrečná zpráva k bodu vzdělávání, informační činnost a 
regionálního přenosu informací za rok 2017.

VI.	SPOLUPRÁCE	S AK	ČR	V ROCE	2017

Při této příležitosti se musíme zmínit i o spolupráci s AK ČR, která je velmi úzká. Po zvolení 

Ing. Zdeňka Jandejska došlo k daleko užší spolupráci a zjednodušení ve všech činnostech.

Pan Jandejsek nastoupil z prostředí zemědělství a potravinářství, kde podnikal ve velkém 

podniku (firma RABBIT – Trhový Štěpánov). Zemědělskou i potravinářskou problematiku 

dobře zná, je to velmi schopný manažer, zemědělství velmi dobře rozumí, pochází ze 

zemědělství, vybudoval velkou firmu – zemědělsko-potravinářský komplex, který propojuje 

na sebe navazující podniky se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu až do uzavřené 

potravinářské výroby až do maloobchodní sítě.

Prezident Jandejsek je kritický, jak k ministerstvu zemědělství, tak vůči EU, a snaží se pro 

zemědělce vytvořit nejlepší podmínky. 

VII.	ADMINISTRATIVNÍ	ZÁTĚŽ	–	BYROKRACIE

I přes všechny sliby všech politiků, a kteří slibují snížení administrativní náročnosti ve všech 

oblastech, se nepodařilo nic splnit. V oblasti zemědělství je vysoká náročnost, např.:

 v oblasti dotací přímých plateb, atd.

 při podávání žádostí o dotace z PRV

 při vyplňování různých formulářů

 při podávání žádostí a celé evidence u dotačního titulu 9.F. e) – Regionální přenos 

informací – samé vyplňování tabulek, výkazů, že na vlastní práci nezbývá čas
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 Při organizování a zajišťování projektu „Regionální potravina“ –  ve všech krajích ČR –

od roku 2016 stoupla administrativní náročnost, počínaje výběrovým řízením, 

podávání nabídek ke každé výzvě SZIF, vyúčtování, atd. Vše by se dalo dělat a až do 

roku 2016 se řešilo velmi jednoduše.

O této administrativní zátěži jsme informovali v roce 2017 bývalého vicepremiéra 

Richarda Brabce, který se nad tímto stavem podivoval a slíbil, že tyto připomínky přenese 

na ministra zemědělství. Nic se nestalo.

O těchto problémech jsme informovali prezidenta AK ČR, Ing. Zdeňka Jandejska a nového 

ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka.

Další náročnost vznikne od účinnosti GPDR, který má vstoupit v platnost od 1. 5. 2018.

VIII.	ZÁVĚR

Jak vyplývá z výroční zprávy OAK Most za rok 2017, činnost komory byla velmi bohatá, a byla 
zaměřena na různé činnosti, nejen povinnosti vyplývající z náplně činnosti komory dle 
obchodního rejstříku. Hlavní pozornost byla zaměřena na informační a vzdělávací činnost pro 
jednotlivé zemědělské subjekty Ústeckého kraje, organizováním vzdělávacích programů, 
seminářů a workshopů.

Soustředili jsme se také na oblast propagace potravinářů a regionálních výrobků v Ústeckém 
kraji, a to komplexně zajišťováním dvou soutěží – „Regionální potraviny Ústeckého kraje 
2017“ a krajské soutěže o značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje 
Přemysla Oráče“. 

Zajišťujeme propagaci regionálních potravin nejen v Ústeckém kraji (na různých místech) –
ale také na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a i v zahraničí v Sasku.

Z přehledu aktivit Okresní agrární komory Most, vyplývá, že v roce 2017 jsme se podíleli na
44 akcích v Ústeckém kraji, kde jsme strávili 102 dní.

Máme rozsáhlou spolupráci se zemědělskými i nezemědělskými subjekty – s Ústeckým 
krajem, Statutárním městem Most, OAK nejen v Ústeckém kraji, ale v celé ČR, 
Hospodářskými a sociálními radami v Ústeckém kraji, MZe, SZPI, SVS, SZIF, vysokými školami 
– ČZU Praha, JU České Budějovice, MENDELU Brno, ÚJEP Ústí nad Labem, středními 
zemědělskými školami v Ústeckém kraji, obcemi, městysi a městy v Ústeckém kraji. 
Máme velmi úzkou spolupráci s našimi saskými kolegy a informujeme se vzájemně o aktuální 
situaci na obou stranách.
Vážíme si práce našich zemědělců, zpracovatelů i potravinářů, víme, že jejich práce je velmi 
náročná, a jsme rádi, když jim můžeme alespoň v něčem pomoci.
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Nyní vstupujeme do nového období přípravy nové Společenské zemědělské politiky pro roky 
2020 – 2030, a proto naším hlavním úkolem bude informovat zemědělce o připravovaných 
podmínkách, reagovat na jejich připomínky, návrhy a podněty, a řešit zpětnou vazbu pro 
ministerstvo zemědělství.

Máme za to, že se nám podařilo všechny úkoly za rok 2017 splnit a dosáhnout i dobrých 
ekonomických výsledků.

V Mostě, dne 5.2 2018

Zpracovala: Ludmila Holadová,
                 ředitelka úřadu OAK Most – Teplice

Schválil: Josef Zeidel,
předseda představenstva OAK Most - Teplice
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