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ZPRÁVA
o hospodaření a činnosti OAK Most za rok 2017

 (pro valnou hromadu OAK, konanou dne 13.3.2018 v SŠT Most)

přednesená ředitelkou OAK Most Ludmilou Holadovou

Vážení delegáti,
vážení členové,
vážení hosté,

scházíme se dnes ve standardním čase a se standardním programem na valné 
hromadě, abychom zhodnotili činnost OAK Most – Teplice za rok 2017. Zároveň 
se musíme dohodnout, jak dál v naší činnosti budeme pokračovat.
Je třeba zhodnotit naši společnou činnost a dosažené výsledky. Jsme si vědomi 
role agrární komory a víme velmi dobře, že finance jsou tím hlavním 
předpokladem k těm ostatním činnostem komory jako celku.
S uspokojením lze říci, že se podařilo za rok 2017 udržet rozpočet 
v předpokládaných mezích a zvýšenou iniciativou úřadu dovést komoru do 
kladných čísel, tj.: dosažení zisku.

Nejdříve několik čísel k členské základně k 13.3.2018:

Členská základna OAK Most – Teplice:
V naší OAK Most – Teplice je zaregistrováno celkem 37 členů.
z toho: 
- právnických osob 11
- fyzických osob (SHR) 26

Podle okresů je to:

Okres Most celkem: 19
z toho: 
- právnických osob 7
- fyzických osob (SHR) 12
Okres Teplice celkem: 15
z toho: 
- právnických osob 3
- fyzických osob (SHR) 12
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Okres Chomutov celkem: 2
z toho: 
- právnických osob 1
- fyzických osob (SHR) 1

Okres Rakovník celkem: 1
z toho: 
- právnických osob 1
- fyzických osob (SHR) 0

Okres Ústí n/L celkem: 1
z toho: 
- právnických osob 0
- fyzických osob (SHR) 1

Tito členové hospodaří na celkové výměře 16.601 ha zemědělské půdy.

Přehled velikosti firem OAK Most – Teplice je následující:

 do 100 ha 12 subjektů

 101 – 200 ha 7 subjektů

 301 – 400 ha 6 subjektů

 401 – 500 ha 2 subjekty

 601 – 700 ha 3 subjekty

 801 – 900 ha 2 subjekty

 1701 – 1800 ha 2 subjekty

 1801 – 1900 ha 1 subjekt

 1901 – 2000 ha 1 subjekt

 2501 – 2600 ha 1 subjekt

Do 500 ha je 73 % firem, nad 500 ha je 27 %, tj. 10 subjektů.
Tolik k členské základně.

Letošní rok byl pro komoru rokem volebním. 
Volby jsme udělali před valnou hromadou korespondenčním způsobem a na
poradě 22.2.2018 jsme hlasovací lístky vyhodnotili a sepsali za účasti Volební 
komise. Výsledky hlasování sdělí předseda představenstva Josef Zeidel.
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Máme zastoupení i v regionálních seskupeních:

- HSRM – Ing. Ivo Bednár
- Euroregion Krušnohoří – Ing. Ivo Bednár, Josef Zeidel, Ludmila Holadová, 

Ing. Lenka Valentová
- předsedkyní Zemědělské komise pro Euroregion Krušnohoří na české 

straně je Ludmila Holadová, na německé straně Dipl. Ing. Werner Bergelt
- Zemědělská komise pro zemědělství a venkov při Radě ÚK – Ludmila 

Holadová – člen

Všichni máte na stránkách OAK Most potřebné materiály o hospodaření OAK 
Most za rok 2017 – výroční zprávu, přiznání k dani z příjmů, výkaz zisků a ztrát, 
rozvaha, příloha k roční účetní závěrce, takže víte, jak na tom OAK je.

Vážení a milí přátelé,

nyní se krátce zmíním o ekonomickém hospodaření OAK Most.

Hospodaření OAK musíme posuzovat ve dvou rovinách, a to:

1) vlastní hospodaření OAK
2) zabezpečování ostatních činností mimo vlastní rámec náplně OAK Most

Účetnictví OAK je velmi složité, neboť musíme vést oddělené účetnictví formou 
středisek podle projektů, takže zpracováváme účetnictví za 9 středisek a OAK 
Most jako celku.

Hospodaření OAK jako celek za všechny činnosti skončilo s kladným 
hospodářským výsledkem – ziskem ve výši 28.637,70 Kč, z toho:

 za vlastní činnost OAK zisk:    +28.637,70 Kč

 za ostatní činnosti mimo náplň OAK jsme museli u jednoho projektu GFF 
Litoměřice tento projekt spolufinancovat a to částkou 20.650,- Kč.
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Výnosy celkem činily 3.499.073,63 Kč, 
z toho:

 tržby z prodeje služeb 1.436.337,82 Kč

 tržby za prodej zboží    251.195,14 Kč

 úroky          140,67 Kč

 přijaté členské příspěvky    381.400,00 Kč

 provozní dotace 1.430.000,00 Kč

Náklady celkem: 3.470.000,00 Kč,
z toho:

 spotřebované nákupy 1.097.818,96 Kč

 služby    580.558,92 Kč

 osobní náklady 1.697.989,00 Kč

 ostatní náklady     26.069,05 Kč

 poskytnuté příspěvky     68.000,00 Kč

Pokud jde o vlastní činnost OAK, tak:

Výnosy činily 500.000,00 Kč

Náklady celkem 471.000,00 Kč
z toho:

 spotřebované nákupy   48.000,00 Kč

 služby 266.000,00 Kč

 mzdové náklady   166.000,00 Kč

 ostatní náklady    6.000,00 Kč

 poskytnuté příspěvky    68.000,00 Kč

Pokud jde o vlastní činnost, hospodářský výsledek je prakticky v souladu 
s plánovaným rozpočtem a vykazuje zisk +29.000 Kč.

Členské příspěvky nebyly uhrazeny v celkové výši 95.400,-- Kč

Ostatní náklady byly čerpány v souladu s plánem
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V loňském roce OAK Most zajišťovala mimo vlastní činnost - viz:

1) Závěrečná zpráva – přehled akcí za rok 2017 – celkem – 44 akcí
2) Závěrečná zpráva k hodnocení vzdělávání a informační činnosti a 

regionálního přenosu informací – celkem 1.021 účastníků

Rozsah činnosti OAK Most je tedy velmi široký, ale je však nutný jednak:

 pro informovanost zemědělců prostřednictvím IC ÚK, 

 pro zabezpečení seminářů pro zemědělce Ústeckého kraje z jednotlivých 
poradenských center (AK ČR, ÚZEI, CSV, atd.)

 dále je nutný pro propagaci regionálních potravin (viz soutěže 
regionálních potravin)

 pro propagaci Okresní agrární komory Most, statutárního města Most a 
celého Ústeckého kraje.

Práce pro OAK Most byly zajišťovány pracovnicemi komory bez nároku na mzdy 
tak, jak po celých 25 let od vzniku v roce 1993. Mzdu pobírají jen za projekty, 
které se netýkají vlastní činnosti OAK Most. Proto také OAK Most vykazuje 
vysoký zůstatek na běžném účtu k 31.12.2017, z čehož je patrné, že komora 
hospodařila s Vašimi příspěvky velmi hospodárně a hradila pouze náklady na 
běžný provoz, semináře a další vzdělávání a hradila povinné členské příspěvky 
AK ČR a dalším organizacím, v nichž je zapojena a zajišťovala chod celé komory.

Ještě pár slov k hodnocení spolupráce se spolupracujícími organizacemi:

1) Ústecký kraj

Největším subjektem je pro nás Ústecký kraj, kde je spolupráce velmi úzká –
spolupracujeme s odborem životního prostředí a zemědělství – vedoucí odboru 
Ing. Monikou Zeman, MBA, dále s odborem hejtmana – panem Ing. Lubošem 
Trojnou, paní Mgr. Andreou Kalasovou, s odborem strategie přípravy a realizací 
projektů – vedoucí odboru Ing. Jaroslavou Kusznirukovou, Ing. Janou 
Nedrdovou, Ing. Ivou Tomešovou, nezbytnými a velmi úzkými spolupracovníky 
jsou pro nás radní Ústeckého kraje a samozřejmě hejtman Ústeckého kraje pan 
Oldřich Bubeníček, který má rád zemědělství a k zemědělcům je vstřícný.
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2) Agrární komora ČR

Spolupráce s AK ČR je také na velmi dobré úrovni, snažíme se plnit všechny 
úkoly včas, jsme první, kteří mají vždy uhrazeny členské příspěvky. Příspěvky na 
rok 2018 pro AK ČR jsou zvýšeny o 100% a my jsme tyto příspěvky uhradili již 
2.1.2018. Práci nového prezidenta Ing. Zdeňka Jandejska hodnotíme velmi 
dobře, velmi se angažuje na všech úrovních, MZe, Brusel, vláda atd. Vedení 
AK ČR je přísné, a požaduje na nás, aby vše bylo splněno, ale také se rozšířilo 
poskytování informací a prosazování oprávněných požadavků zemědělců. Jsou 
oponenty MZe ČR, vlády a Bruselu. Několikrát do roka jsou konány porady 
k celkové problematice agrárního sektoru – poslední sněm Všeobecné 
sněmovny a Sněmovny společenstev 13.2.2018 ve Žďáru nad Sázavou za 
vysokého počtu zemědělců a byl na vysoké odborné úrovni.

3) Statutární město Most

Spolupráce se statutárním městem Most je na velmi dobré úrovni – zapojili 
jsme se a úzce spolupracujeme při organizování farmářských slavností, které se 
znovu obnovily a je na nich vysoká návštěvnost. Spolupracujeme zejména 
s 1. náměstkem primátora Ing. Markem Hrvolem, primátorem, radními a 
vedoucími odboru. 
Pro letošní rok statutární město Most podpořilo naši OAK finančně při konání 
farmářských slavností a dále podpořilo společný projekt prezentace na výstavě 
Země živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme měli společný stánek:
Statutární město Most – Ústecký kraj – OAK Most, a kde jsme prezentovali 
regionální potraviny Ústeckého kraje, ale také region Mostecko a Ústecký kraj.

4) HSR

Spolupráce s HSRM je tradičně velmi dobrá. V představenstvu je zapojen 
Ing. Ivo Bednár, náš člen, a jsme pravidelně informováni o všech aktuálních 
problémech a dění na Mostecku. Předsedkyně HSRM Ing. Helena Veverková je 
velkou osobností nejen Mostecka, ale celého Ústeckého kraje. Velmi dobře se 
rozběhla i spolupráce s předsedkyní HSR – ÚK paní Bc. Gabrielou Nekolovou, 
která zastává tuto náročnou práci. 
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5) Euroregion Krušnohoří

Spolupráce s Euroregionem Krušnohoří jednatelem – Mgr. Františkem Bínou se 
vyvíjí velmi dobře, a pan Mgr. František Bína je naším pomocníkem při jednání 
s našimi německými partnery. Spolupracujeme úzce v zemědělské komisi na 
české a německé straně. Poslední jednání zemědělské komise se konalo ve 
Freibergu dne 25.1.2018 a bylo velmi konkrétní a aktuální.

6) Sasko

Spolupráce se saskými partnery – zemědělci – je velmi úzká, neboť máme 
uzavřenou smlouvu o spolupráci do r. 2020 a připravujeme společný projekt o 
informovanosti, seminářích, workshopech, exkurzích atd. Předáváme si 
pravidelně informace o dotacích, SZP, cenách komodit a cenách pachtovného.

7) Ing. Jaroslava Šamsová

Při této příležitosti bych chtěla také vyzdvihnout práci Ing. Jaroslavy Šamsové, 
akreditované poradkyně, která s námi velmi úzce spolupracuje při všech 
seminářích, konzultacích, dotazech, a která je velmi žádaná i v dalších krajích.

Vám všem, které jsem tady jmenovala, patří velký dík za spolupráci a podporu 
a věřím, že s Vámi se všemi budeme spolupracovat i nadále.

Vážení přátelé,

chtěla bych ještě připomenout, že letošní rok je pro agrární komoru jubilejním 
rokem – máme 25 let od svého vzniku. OAK Most byla založena 1.8.1993. 
Okresní agrární komora Most se formovala tak, že nás tehdejší předseda 
Okresního úřadu v Mostě Ing. Milan Konečný svolal všechny zemědělce a tím 
byla založena OAK Most a pověřil mě jejím organizováním.
Řada z nás z těch starších stála u zrodu komory a je tu dodnes. Posléze se k nám 
připojili zemědělci z okresu Teplice, které jsme většinu znali ještě z oborového 
podniku Bílina, pak přešli jednotliví členové z dalších okresů, a tak se postupně 
rozšiřujeme. Některé firmy mezi tím také zanikly. 
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Těch 25 let uplynulo jako voda, ale práce, které se vykonalo, bylo velmi mnoho. 
Vždyť zemědělství prošlo velmi složitým obdobím po roce 1990 a vše se 
zásadně změnilo.
U nás v okrese zanikly státní statky, podávaly se privatizační projekty, státní 
vlastnictví se postupně měnilo v soukromé vlastnictví, vznikaly obchodní 
společnosti, především s.r.o., v několika případech a.s. 
Bylo to obrovské množství práce a hrdinství našich spolupracovníků, kteří 
neměli zkušenosti sami hospodařit, byli spíše výkonnými než řídícími 
pracovníky, ale vše se museli postupně naučit. Samozřejmě ne všichni, kteří 
začali samostatně hospodařit, obstáli, někteří brzy skončili, ale to pevné jádro 
zemědělců zůstalo hospodařit a hospodaří dodnes a vůbec ne špatně.
V té době se vyřizovaly restituční nároky bývalým vlastníkům pozemků, 
nemovitostí, hospodářských zvířat, takže pro hospodaření ubylo půdy, objektů 
a tito restituenti měli podmínky oproti těm nastupujícím hospodářům mnohem 
lepší – nemuseli základní výrobní prostředky kupovat. Ale to se za krátkou dobu 
srovnalo, bývalí vlastníci na svých pozemcích většinou nehospodaří a movitý i 
nemovitý majetek prodávali. 
Musím konstatovat, že vztahy mezi soukromými zemědělci a zemědělci 
sdruženými do s.r.o. nebo a.s. byly v našem okrese vždy korektní, což se nedalo 
říct o ostatních okresech.

V letošním roce je také 100. výročí vzniku Československa, bude probíhat plno 
akcí – 12. 5. 2018 ve Stadicích u památníku Přemysla Oráče, kde se sejdou 
zemědělci, školy i široká veřejnost – bude organizován průvod z Řehlovic –
Podřipští oráči pojedou na malých traktorech, dále selská jízda, tažní koně 
s valníkem a pluhem, ukázka orby, staročeský jarmark atd.
Další velká akce k 100. výročí bude na Zahradě Čech ve dnech 26. - 28. 10. 2018 
v prvorepublikovém stylu vč. kanceláře Masaryka, prvorepublikové hospody, 
staročeského jarmarku, výstavky starých traktorů, mlátičky atd., 
prvorepublikových kostýmů a mnoho dalších hudebních a kulturních akcí.

K oběma akcím – jak 25 let OAK Most, tak 100. výročí vzniku Československa, 
připravujeme na 22. 11. 2018 setkání zemědělců, potravinářů a našich saských 
kolegů. Další akcí je krajské mistrovství v orbě, které se uskuteční 
v Bohušovicích nad Ohří ve dnech 8. - 9. 6. 2018 – o orbu je velký zájem a 
jednáme se saskými sedláky, kteří mají zájem přijet, neboť na posledním 
mistrovství v orbě se jim u nás velmi líbilo. Bude jen dobře když také krajské 
mistrovství v orbě podpoříte a přijedete se aspoň podívat.



OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA 
Most

Dělnická 33 
434 01 Most – Velebudice
IČO: 482 93 865       
Bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK Most
č.účtu: 42424215/5500

Kontakty:
tel., fax: 476 700 658
mobil: 602 341 689
e-mail: oakmo@oakmo.cz
web: www.kisuk.cz

9

Příklad jednání prezidenta AK ČR na konferenci agrárních komor

Z poslední tiskové zprávy – 2.3.2018 – z jednání konference „Druhé setkání 
agrárních komor evropského regionu tří moří“ ve dnech 1.3. – 2.3.2018 a 
následného rozšířeného jednání Visegradské skupiny

Agrární komory Střední a Východní Evropy jednaly v Bratislavě na téma 
budoucnost zemědělství a venkova. Prezident AK ČR Ing. Zdeněk Jandejsek se k 
výzvám agrární politiky vyjádřil takto, což si myslím že je to správné stanovisko: 
„Naším společným evropským cílem musí být světová konkurenceschopnost. 
Jak nám dokazují současné trendy, jde o cestu koncentrace výroby i kapitálu, či 
úzké propojení prvovýroby a zpracování. Vycházet musíme z vyvážené rostlinné 
i živočišné produkce a opírat se odvětví, které jsou silná a umíme je, tuto 
produkci také exportovat. Při tom všem však je základem kvalitní a dlouhodobá 
péče o životní prostředí, které musíme hospodařením chránit pro budoucí 
generace. Historicky, dnes i do budoucna je a pro společnost bude zásadní 
zajištění vody, potravin a energie.“  

Při tom však pak prezident upozornil, že „Staré země mají mnoho druhů 
vlastních podpor z různých sektorů a na různé národní a regionální úrovni, tím 
dlouhodobě a trvale deformují společný trh EU. Návrhy zastropování pak 
vnímáme jako další omezování velkých podniků, které jsou však vůdčími 
subjekty v zavádění výrobních inovací, či principů precizního zemědělství, při
tom všem za zajištění vysokých veřejných přínosů v péči o krajinu a přírodní 
zdroje. Navzájem bychom se neměli trestat, ale naopak motivovat, posilovat a 
pomáhat slabším regionům.“ 
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Zhodnocení roku 2017 po stránce výrobní

Uplynulý rok 2017 v počátečním vývoji byl velmi příznivý (březen – duben 
2017). Přihnojení ozimů a jarní pšenice bylo na vysoké úrovni. 

Další klimatický vývoj už přinesl určité potíže díky suchu, které v našem regionu 
a v některých lokalitách byl velmi nepříznivý.

Protože práce byly udělány včas i dobře v chemickém ošetření na velmi dobré 
úrovni, spoustu negativních vlivů jsme dokázali eliminovat,

Kvalita rostlinných výrobků byla poměrně na vysoké úrovni, co se týká 
potravinářských pšenic, sladovnického ječmene i olejnatosti řepky ozimé.

Sucho se přeneslo do senosečí, kde se projevil nedostatek vody i v horských 
oblastech, takže výroba sena pro zimní období byla velmi slabá. Z pozice sucha 
můžeme říci, že průběh žní byl poměrně rychlý a navazoval na podzimní práce 
se snahou v úsporných režimech, tj. šetření vodou (minimalizace prací atd.). 

Protože došlo i k poměrně rychlému zásevu ozimých plodin a díky tomu, že 
dobře odrostly, se dá říci, že vizuálně v současné době přestály tyto suché tvrdé 
mrazy. Nejlépe se to srovnává u pozdějších zásevů, kde zelená hmota úplně 
zmizela. Takže lze závěrem říci, že rostlinná výroba i přes značné sucho dopadla 
dobře.

K živočišné výrobě se realizují především chovy skotu bez tržní produkce mléka 
a potěšitelné je, že se rozšiřují i na dalších farmách v okrese Most.

Firma INTEGRAZ, spol. s r.o. provádí výstavbu vysokokapacitního prasečáku 
především s chovem prasnic, odchovem selat až do výkrmu prasat. Chov 
jatečné drůbeže je v okrese Most – Teplice také zastoupen. Dojnice prakticky 
na Mostecku neexistují, byly zlikvidovány v souvislost s privatizací.

Problémem našeho zemědělství je nedostatečný příliv mladé generace do 
zemědělství, stará generace zemědělců nemá mladé následovníky díky špatné 
politické vládě.
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Závěrem bych chtěla říci, že OAK Most se zhostila všech úkolů velmi dobře, ba 
naopak, jak ještě z výsledků konkrétní činnosti a z ekonomických výsledků 
viděli, bylo uděláno mnoho práce navíc. 

Chci Vám takto poděkovat za dosavadní spolupráci s Vámi, jen bych chtěla 
připomenout, abyste se lépe všechno pamatovali (posíláme Vám termíny akcí 
písemně, ale stejně Vás musíme den předtím obvolávat, protože si stejně nic 
nepamatujete a spoléháte jen na nás. Telefony stojí také peníze a jsou to 
náklady navíc).

Tím končí mé vystoupení, děkuji také Vám, všem zemědělcům, kteří vytváříte 
nemalé hodnoty a podílíte se na zajišťování potravin pro nás všechny.

Děkuji Vám všem za pozornost a přeji Vám do nadcházejícího období silu a vůli 
k překonání potíží a samozřejmě pevné zdraví.

Zhodnocení stavu zemědělství na okrese Most a Teplice provede předseda pan 
Josef Zeidel, kterému předávám slovo.

V Mostě, dne 13.3.2018
Ludmila Holadová

ředitelka OAK Most




