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O pracovní výzvě
i lásce k zemědělství
se Zdeňkem Částkou
ze společnosti AGROSPOL, Malý Bor

EDITORIAL
Vážení čtenáři,
dnešní dynamická doba se přirozeně dotýká veškerých sfér našeho života a neustále změny se nevyhýbají ani zemědělskému
sektoru. Zemědělští podnikatelé musí reagovat například na měnící se podmínky dotační politiky nebo na stále se zvyšující nároky při plnění legislativních povinností.
V průběhu celého roku společně s kolegy aktivně sledujeme
veškerá relevantní témata, která mohou mít na Vaše podnikání
vliv. Tyto informace Vám předáváme osobně, při našich obchodních schůzkách, nebo prostřednictvím Dotačního zpravodaje
Agroteam CZ.
Při příležitosti jubilejního 45. ročníku výstavy Země Živitelka,
jsme se rozhodli vydat druhé číslo OK HOLDING Bulletinu – zemědělského speciálu.
Jednotlivé příspěvky jsme tematicky zaměřili na aktuální problematiku posledních týdnů. Za stěžejní považujeme informaci
o očekávaném podzimním kole Programu rozvoje venkova zaměřeném na investiční dotace. Význam tohoto článku je umocněn
zejména tím, že se jedná o poslední možnost dosáhnout na podporu větších investic v tomto programovém období.

Věřím, že s mnohými z Vás se setkám na našich tradičních seminářích společností Agroteam CZ a DOTin, jež neodmyslitelně
patří k naší domácí výstavě Země Živitelka, a na které Vás tímto
srdečně zvu.

Neméně zajímavý je také článek zaměřený na novinky v oblasti
legislativy. Z dennodenních setkávání s Vámi vím, že legislativní
změny a stupňující se požadavky na hospodaření Vás skutečně
zatěžují a odvádějí Vás od základních zemědělských činností.
Věřím tedy, že poradenství v této oblasti má svůj neopomenutelný význam.

Ing. Michal Weber
obchodní ředitel Agroteam CZ s.r.o.

Ač to zmiňuji na posledním místě, úvodní strany našeho zemědělského speciálu zaujímá rozhovor s panem Zdeňkem Částkou
ze společnosti AGROSPOL, Malý Bor. Dozvíte se zde nejen to,
jakým způsobem společnost hospodaří a co stojí za jejími úspěchy, ale také Vás seznámíme s nově realizovanou, poměrně specifickou investicí do živočišné výroby. Tak trochu neskromně,
avšak s patřičnou hrdostí, konstatuji, že investice byla úspěšně
realizovaná i díky našemu dotačnímu poradenství.
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Ekonom se srdcem zemědělce
Na Klatovsku, v oblasti mezi Nalžovskými
Horami a Horažďovicemi, provozuje již
řadu let zemědělskou prvovýrobu společnost AGROSPOL, Malý Bor a.s.
AGROSPOL hospodaří na cca 2 400
hektarech zemědělské půdy a zabývá se
především živočišnou výrobou, konkrétněji chová cca 1 550 kusů skotu, z čehož
je přibližně 700 vysokoužitkových dojnic
holštýnského plemene s celkovou roční
produkcí kolem 7 milionů litrů mléka.
Součástí chovu je i stádo masných krav,
bez tržní produkce mléka.
Živočišná výroba je realizována v moderních stájích, plně odpovídajících
požadavkům na welfare zvířat (souhrn
podmínek pro chov a ochranu zvířat)
a předpisům ohledně skladování kejdy.
Rostlinná výroba je (vedle produkce
krmiv pro živočišnou výrobu) zaměřena
na pěstování obilovin, řepky, kukuřice
a průmyslových brambor.
O rozhovor jsme požádali člena představenstva a prokuristu společnosti
pana Zdeňka Částku, který nás provedl
jednotlivými provozy společnosti. Z jeho
pracovního elánu, přístupu a vlastně i odpovědí na naše otázky je jasné, že za více
než dvacet let ve firmě jeho chuť společnost rozvíjet a upevňovat její postavení
na trhu rozhodně neoslabuje.
Od kdy působíte ve společnosti
AGROSPOL, Malý Bor a jak jste se k této
práci dostal?
Dostal jsem se k ní vlastně náhodou.
V roce 1996 jsem nastoupil do společnosti jako ekonom. Podnik tehdy procházel krizí a po odstoupení představenstva
jsem se stal jeho členem a ředitelem
společnosti. Provedli jsme rozsáhlou
restrukturalizaci podniku, zavřeli jsme
řadu zastaralých provozů živočišné výroby a museli jsme samozřejmě i propouštět zaměstnance. Výrazně jsme tím
v průběhu asi dvou let snížili náklady.

Také se nám podařilo přesvědčit většinu
bývalých členů družstva, aby část svých
podílů převedli na akcie. Tím se nám
společnost podařilo zachránit a neskončili jsme například v konkurzu.
Pocházíte ze zemědělské rodiny?
Přímo ne, hospodářství měli pouze babička s dědečkem, asi 15 hektarů a nějaký dobytek. Trávíval jsem u nich prázdniny. Já jsem vystudovaný ekonom.
Takže Vaše angažmá v zemědělském podniku bylo na začátku především výzvou?
Vlastně ano, ale mé ekonomické
vzdělání bylo pro záchranu společnosti
zcela jistě potřebné, například při úpisu
akcií. Bylo to řízení osudu.
Teď je to více o ekonomických znalostech
a businessu nebo už spíše o zemědělství?
Dnes, po 21 letech, kdy máme podíly
splaceny, je to už určitě více o zemědělství.
Jste místní rodák?
Ano, pocházím přímo z Horažďovic.
3

V roce 2015 bylo na Klatovsku obhospodařováno 89 611 hektarů zemědělské
půdy, což je 46,1 % z celkové výměry
okresu. Je to hodně? Dá se říci, že jste
zemědělský okres?
Klatovský okres je historicky spíše
zemědělský, i když místní kvalita půdy
a nadmořská výška nikdy moc ve prospěch zemědělství nepůsobily. Dříve se
hospodařilo mnohem více a na všech
možných pozemcích, po revoluci však
řada podniků živočišnou výrobu v rámci
republiky zrušila. V našem kraji právě
vlivem ne příliš úrodné půdy zůstala
většinou živočišná výroba zachována.
Rušení živočišné výroby má vliv na kvalitu a strukturu půdy, když se do ní
nevrací hnojivo, k ničemu dobrému to
nevede.
Vy tedy svou půdu hnojíte organickými
hnojivy?
Jistě, především hnojem a kejdou.
Částečně ale nakupujeme i průmyslová hnojiva, aby se do půdy dostalo vše
potřebné.
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Pro vaši lokalitu jsou běžnými plodinami pšenice a ječmen, v posledních letech také řepka a brambory. Co je vaší
doménou?
Máme zhruba 1 800 hektarů orné
půdy, z toho asi 600 hektarů pšenice,
přibližně 300 hektarů řepky, 500 hektarů kukuřice a 300 hektarů brambor,
po trochách i ječmen, oves a jetel na osivo. To je základ naší rostlinné výroby.
S výjimkou kukuřice, kterou silážujeme,
se jedná o tržní plodiny.
Máte i sila?
Ne, máme ale posklizňovou linku, kam
se vejde 2 až 3 tisíce tun. Něco skladujeme na prodej v zimních měsících,
asi polovinu úrody prodáváme hned
po žních. Využíváme situace, že výkupy mají sila v blízkých Horažďovicích,
Strakonicích nebo v Sušici. Část úrody
také vyvážíme do Německa.

kupujeme jadrná krmiva formou kompletní krmné směsi a také mláto.

v Horažďovicích je největší škrobárna
v republice.

Domnívala jsem se, že rostlinná prvovýroba slouží v podniku, kde mají i živočišnou výrobu, především ke krmení. Tak
to není?
Ale ano, všechna objemná krmiva,
tedy kukuřičné siláže a jetelotravní senáže jsou z našich zdrojů. V plné míře

Brambory pěstujete především průmyslové. K čemu slouží?
Jednoduše řečeno k výrobě škrobu.
Průmyslové brambory se liší od konzumních právě v obsahu škrobu. Mají ho
mezi 17 až 21 %. Pro lidi by byly obtížně
stravitelné. Pěstujeme je také proto, že

Pojďme k vašim kravkám, chováte holštýnské plemeno. Proč právě toto?
Dříve tady býval český strakatý skot,
ale z hlediska užitkovosti je holštýnské
plemeno lepší. Před zhruba deseti lety
jsme se rozhodli, že budeme významně
investovat do stájí a potřebovali jsme mít
jistotu v návratnosti investice. Holštýnský
skot je sice mnohem náročnější na chov,
ale jeho dojivost je výrazně vyšší než
u čestru. Naše aktuální užitkovost je cca
11 200 litrů mléka na dojnici a rok.
Zhruba předloni jsme zažívali takzvanou mléčnou krizi – nebál jste se tehdy
o vaše investice?
Nebál, mléčných krizí jsem za dobu
své dvacetileté praxe zažil několik. Ze
zkušenosti vím, že po roce, roce a půl
jde vždy cena mléka zase nahoru. I obchod s mlékem má cyklický průběh.
Zažíváme těžší i lepší období.
Zmínil jste se, že máte i „pár“ masných
kusů. Je vaše maso a mléko určeno pro
náš trh?
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Na Klatovsku se rozšiřuje
chov koz a ovcí. Neuvažovali
jste o tomto směru?
Neuvažovali, jsou to činnosti spíše pro malé farmy
a menší zemědělce.

Máme necelých 90 kusů
masného dobytka. A většinou je vozíme na porážku
do Německa.
Není to pro nás spotřebitele
škoda? Proč si nemůžeme kupovat české maso?
To je, bohužel, realita. Je
to výsledek nastavených
podmínek. Ale to by bylo
na dlouhé povídání. Byli jsme
dlouhodobě cenově tlačeni
a spousta zemědělců živočišnou výrobu prostě zrušila,
nevyplatilo se jim to. Na rostlinné výrobě sice zbohatli, ale
zničili si půdu.
Co vlastní bourárna nebo mlékárna? To by pro vás nebylo Zleva: Michal Weber, Zdeněk Částka
zajímavé?
Už jsme o tom přemýšleli několikrát, bez použití ventilátoru. Proto jsme se
ale důležitá je koncovka, a to dostat se tam také i v tomto horku cítili tak dobře.
na trh, což je u nás problém. Abychom
se dostali do nějakého řetězce, na to Byla to velká investice?
jsme příliš malí. Kdyby byla zákonem
Finančně vycházejí tyto stáje srovnastanovena povinnost prodávat alespoň telně s klasickou stájí. My máme naši
část lokálních potravin, pak by určitě stáj vybavenou kejdovým systémem
šance byla. Vlastní menší obchod u nás s asi půlroční kapacitou. Kejdu pak vozíby tuto investici neuživil.
me do naší bioplynové stanice. Celkově
jsme za posledních deset let do našeho
Jsou vaše krávy spokojené?
areálu investovali zhruba 150 milionů
O tom jste se mohli přesvědčit korun.
na vlastní oči, určitě ano. Plníme všechny oficiální podmínky welfare. Základem Jaké další investice máte v plánu?
spokojenosti je také volný pohyb zvířat.
Zmodernizovat chceme v průběhu
Již 18 let nejsou ve stájích uvázány. příštího roku stáje pro odchov jalovic.
Jalovicím a dojnicím dopřáváme lu- Opět chceme využít naší dlouholeté spoxus v podobě dvou měsíců trávených lupráce se společností Agroteam CZ.
ve venkovních výbězích.
S Michalem Weberem, který s námi
dotační poradenství řeší, jsme velmi
Ano, vaše krávy opravdu spokojeně vypa- spokojeni. Zjistili jsme, že je lepší tuto
dají. Velmi zajímavá je také vaše krásná, činnost outsourcovat, i když jsme si prvnová stáj. Čím je výjimečná?
ní dotaci kdysi dávno řešili sami. V buPředevším výškou a rozměry. Probíhá doucnu bychom chtěli také ještě investam automatická výměna vzduchu, kte- tovat do jedné menší bioplynové stanice
rou zajišťují přes 4 metry vysoké boky a rádi bychom si vyráběli elektřinu pro
stáje a větrací štěrbina po celé délce, svou potřebu.
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Předpokládám, že i vás se týká
nedostatek pracovních sil. Jak
tento problém zvládáte?
Ano, týká. V posledních letech si musíme pomáhat i pracovníky například z Ukrajiny.
Lidi hledáme prostřednictvím
úřadu práce, pracovních
agentur a inzerátů. V zemědělství došlo k určité generační výměně a bohužel této
situaci nepomáhá ani vývoj
ekonomiky. Lidé ochotní pracovat v zemědělství skutečně
nejsou. Přitom výroba kvalitních tuzemských potravin by měla být
pro každý stát stěžejní. Všichni přece
jíme každý den. Přesto většinově česká
média, včetně České televize, domácí
zemědělství ignorují, případně nepravdivě zobrazují jeho úroveň. Občané neví,
kdo a kolik produkuje, co všechno se
dováží, zemědělství je často karikováno,
eventuálně se objevují polopravdy až lži
o vlivu hospodaření na životní prostředí. Práce v zemědělství má proto nízkou
společenskou prestiž.
Dá se nedostatek lidí řešit automatizací?
Svým způsobem ano. V počátcích
tady pracovalo asi 300 lidí. Teď je nás
60. Ale občas je i zmíněný počet složité udržet. Tento problém se bude v budoucnu pravděpodobně prohlubovat.
Buď tady budeme mít ještě větší podíl
cizinců, nebo budeme muset přistoupit
k robotizaci. Ale ne vždy jsou roboti
ideální, obzvlášť v živočišné výrobě.
Robot například nevyhodnotí a nevyřeší – na rozdíl od člověka – záněty u dojnic nebo jiný případný problém. Vždycky
budeme potřebovat k robotům i lidi.
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Ukázal jste nám váš moderní samojízdný
sklízeč brambor, který dle Vašich slov
nahradí práci až šesti lidí. V rostlinné výrobě je tedy automatizace a robotizace ta
správná cesta?
Ano, umožňuje to zrychlení operací. Výkonnější traktory, sečky a řízené
stroje a takzvané precizní zemědělství
umožňují rychlejší vykonávání například
setí nebo sázení brambor. S technikou,
která byla k dispozici ještě tak před patnácti lety, se všechno dělalo mnohem
déle. Všechno se velmi výrazně posunuje. A díky našim investicím tak držíme
krok s dobou ve výrobě.
Co Vás baví víc? Krávy nebo traktory?
Kravky. Ale baví mě i ekonomická
stránka podniku. Musíme vědět, jak si
ekonomicky stojíme.

Odcházejí mladí lidé z vesnic do měst?
Co Vaše děti?
Obě naše děti jsou v Praze. I já jsem
měl v mládí pocit, že mohu žít pouze
ve velkoměstě, taky jsem v Praze studoval. Ale vrátil jsem se a jsem rád.
Obecně tento trend, odliv mladých lidí
z vesnic, asi nastal. Možná i proto, že
patříme k dobrým zemědělským podnikům, podařilo se nám získat mladého
agronoma a zootechničky. Většinou jsme
dobré vztahy navázali v době jejich praxe nebo při psaní diplomové práce a pak
k nám nastoupili. Mladí lidé jsou potřeba
i v zemědělství. Stále častěji využíváme
nové technologie, například GPS. Hnojení
a setí probíhá systémem precizního zemědělství. Také výživa dojnic je oblast,
ve které se dnes již bez počítače neobejdeme. Je to vysoce odborná práce.

MARTINA SVOBODOVÁ
vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých
Budějovicích, Zemědělskou fakultu. Po studiu na vysoké
škole se zabývala zpracováním analýz na nové legislativní předpisy pro Ministerstvo životního prostředí v oblasti
odpadového hospodářství.
Nyní již necelých 8 let působí ve společnosti
Agroteam CZ s.r.o, kde se věnuje dotačnímu poradenství v oblasti životního prostředí a provozního poradenství pro plnění legislativních předpisů.
Relaxací od kancelářské práce je pro Martinu zejména
sport, z čehož nejoblíbenější je badminton, in-line či turistika. Volný čas velmi ráda tráví na chalupě na Šumavě nebo v jiných horách.

Co konkurence ve vašem oboru? Jak se
s ní potýkáte?
Přestože nejvíce mléčných farem
v ČR je v oblasti Vysočiny a jihozápadních Čech, konkurence se neobáváme.
Výrazné investice do našich stájí a užitkovost našeho chovu nám umožňují rentabilní mléčnou produkci. Odbyt našeho mléka
zajišťujeme přes Mlékařské a hospodářské družstvo Jih. V našem regionu je poté,
kdy v sousedním Bavorsku investovali
do nové mlékárny, o mléko zájem. Spíše
bojujeme s kolísajícími cenami a skutečností, že cena mléka je v ČR dlouhodobě
nižší než v Evropě. Ale to bychom se zase
dostali k politice, privatizaci, boji řady politiků a dalších osob proti tomu, aby zemědělci měli vlastní mlékárnu atd.
Pane inženýre, prozraďte v závěru našim
čtenářům, jak odpočíváte? Máte dovolenou nebo po dovolené?
Pravidelně jezdím v zimě lyžovat.
Mám rád sjezdové lyžování. Celý rok relaxuji především při procházkách se psy
a sportem. Hraji pořád závodně stolní
tenis. Stačí mi relativně málo spánku,
proto mám čas i na relaxaci. A zemědělci přece v létě na dovolenou nejezdí .
Autor: Martina Svobodová
projektový manažer senior

Novinky v Programu rozvoje venkova
pohledem společnosti Agroteam CZ
NOVINKY V ADMINISTRACI
PROJEKTŮ PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Programové období Evropské unie se již
přehouplo do druhé poloviny. Větší část
prostředků PRV, určených na investiční
podpory, je však v současné době aloko-

vána. V říjnu letošního roku proběhne v pořadí již sedmá výzva, určená zejména pro
investice do modernizace zemědělských
provozů. Pokud se na uplynulá léta podí6

váme optikou poradenské firmy, zjistíme
několik zajímavých faktů.
Předně je třeba podotknout, že ačkoliv
je oproti minulému programovému období
mnohem snazší podat žádost o dotaci, rozhodně nelze říci, že by se administrativní
náročnost výrazněji snížila. Systém žádání
o investiční dotace sice odstranil nutnost
administrace projektů, na které nezbývá
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alokace. Elektronizace příjmu žádostí také
urychlila a zjednodušila logistiku příloh žádosti. Téměř veškerá komunikace ze strany Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF) však oproti minulosti probíhá
přes Portál farmáře a je na zodpovědnosti žadatele tuto komunikaci kontrolovat.
Pokud žadatel opomene v daném termínu
reagovat na dokument na Portálu farmáře,
je zde velmi vysoké riziko ukončení celé
administrace žádosti. Vnímáme, že zejména fyzické osoby mají často potíže si tento
způsob komunikace osvojit a pokud se
administrace žádosti sejde s termíny sezónních prací, může být problém na světě.
Pokud k této situaci dojde v okamžiku,
kdy je již projekt zrealizován, žadatelem
zaplacen a kvůli administrativní chybě
ukončen, může být ohrožena i samotná
existence podniku.
Další povinností, na kterou si žadatelé
oproti minulému programovému období
museli zvyknout, je povinnost každo-

ročního podávání monitorovacích zpráv
u projektů, kde je vyplacena dotace.
Mnoho žadatelů si bohužel neuvědomuje, že podáním žádosti o dotaci celý proces teprve začíná a povinnostmi, které
vyplývají z pravidel, se žadatel musí řídit
ještě následujících pět let od vyplacení
dotace.

PROBLÉMY PŘI VÝBĚRU
DODAVATELE
Oproti minulému programovému období se také změnily podmínky pro provádění výběrových řízení, a to zejména
termín, kdy se výběrové řízení na dodavatele odevzdává. Na nová pravidla pro
výběr dodavatele si již žadatelé zvykli.
Nutnost odevzdat výběrové řízení spolu s přílohami žádosti do cca 3 měsíců
od podání žádosti o dotace však výrazněji zvyšuje tlak na připravenost zejména náročnějších projektů. Je stále vyso7

ké procento žadatelů, kteří s realizací
výběrového řízení čekají až do okamžiku, kdy SZIF zveřejní výsledky daného
kola. Tím se však připravují o čas na přípravu, která zejména u stavebních zakázek není otázkou dnů, ale týdnů. Pokud
pak do termínů administrace vstoupí
například vánoční svátky, zužuje se často prostor pro nezbytné administrativní
kroky na minimum.
Špatně připravené podklady pro výběrové řízení pak následně ztěžují celý
proces administrace. Mezi nejběžnější
problémy, které s našimi klienty řešíme, patří špatně nastavené termíny pro
realizaci, nevhodně sjednané obchodní podmínky s vítězným dodavatelem,
chyby v rozpočtu, někdy dokonce rozpor ve specifikacích nabídnutých a dodaných strojů. U některých projektů se
v průběhu realizace také řeší změny
takzvaně z rozmaru žadatele. SZIF přistupoval ke změnám v projektech zpočátku poměrně přísně. Ačkoliv je přístup
k těmto změnám postupem času více
benevolentní, stále se jedná o dodatečnou administrativní zátěž, která má svůj
podíl na celkovém prodlužování administrace. Ne všechny změny jsou také akceptovatelné a řada s sebou nese riziko
sankcí.

ADMINISTRACE VE DRUHÉ
POLOVINĚ PROGRAMOVÉHO
OBDOBÍ
V letošním podzimním kole předpokládáme jistě nižší alokaci finančních
prostředků, než byla v minulých dvou
podzimních kolech. Široké spektrum
přijatelných výdajů, které zahrnovalo
rovněž víceúčelové stroje, významně
rozšířilo počty žádostí. Snaha zvýšit
úspěšnost vedla následně k dodatečnému navýšení alokace. Došlo tak
v podstatě k velmi rychlému rozdělení
většiny prostředků PRV a letošní podzimní kolo představuje jejich poslední
část. Kumulace velkého počtu žádostí
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v průběhu relativně krátkého období
současně významně zvýšila nároky
na administraci žádostí ze strany SZIF.
Z pohledu žadatele je nutné si uvědomit,
že SZIF administruje nejen operaci 4.1.1
Investice do zemědělských podniků, ale
i řadu dalších záměrů, které se zemědělců mnohdy bezprostředně nedotknou,
například Operační program Rybářství,
pozemkové úpravy apod. Další zátěží
jsou pro SZIF i žádosti z MAS, které jsou
na první pohled pro žadatele zajímavé
a jednoduché, ale zásadním způsobem
nabourávají vnitřní harmonogram administrací jednotlivých kol PRV.
Vzniká zde rozpor mezi potřebami žadatele a SZIF. Žadatelé na jedné straně chtějí
dostatečný prostor pro provedení výběrového řízení a všech ostatních administrativních úkonů, na straně druhé často vyčítají
SZIF rozvleklost administrace a dlouhou
dobu od podání žádosti do podpisu dohody. Tyto požadavky budou vždy ve vzájemném rozporu. Zde je nutno podotknout, že
v jiných resortech jsou výrazně delší lhůty
administrace naprosto běžné. Žadatelé tak
musí vzhledem k vyšší vytíženosti SZIF
počítat i s delšími lhůtami pro vyplacení
dotace. Tyto aspekty je nutné zohlednit při
plánování cash flow projektu i při řešení
jeho financování.

EVA MARKOVÁ
vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
Ihned po vysoké škole v roce 2015 nastoupila do společnosti Agroteam CZ na pozici projektového manažera.
Zabývá se dotačním poradenstvím a kompletním řešení
dotací v oblasti Programu rozvoje venkova na pobočce
v Českých Budějovicích.
Volný čas ráda tráví v přírodě, s přáteli, ráda cestuje a mezi
její další koníčky patří vaření a fotografování.

Z vlastní zkušenosti víme, že SZIF dělá
maximum pro zkrácení doby administrace,
ale jejich náročná práce je do značné míry
ovlivněna vysokým počtem administrovaných žádostí v různé fázi administrace. Je
nutné zdůraznit, že pokud SZIF odvede
svoji práci v odpovídající kvalitě, žadatelé
se nemusí obávat následných kontrol, například z NKÚ či finančního úřadu, případně zvýšení jejich četnosti.
Jak bylo výše zmíněno, vyšší nároky na úroveň elektronické komunikace
a striktní požadavky na doplňování žádostí v různých fázích administrace generují značné procento prostředků, které
se navracejí do celkového rozpočtu PRV.
Řada preferenčních kritérií, jejichž splnění se dokládá při proplacení projektu,
vytváří rovněž množství žádostí, které
ve své podstatě nelze proplatit.
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Naši poradci často vstupují do projektů
v pozdní fázi administrace, kde již nelze
vzniklé problémy žádným způsobem řešit. Z našich zkušeností se jedná o relativně velké procento projektů, které si žadatelé zpracovávali sami bez spolupráce
s poradci. Na základě těchto zkušeností
předpokládáme relativně vysoký podíl
těchto prostředků, které se do rozpočtu
vrátí a bude možné je využít v dalších
výzvách. Objem těchto prostředků bude
možné zjistit až při proplacení nebo ukončení daných projektů, a proto můžeme
očekávat výrazné omezení pravidelných
výzev zejména v příštím roce.
Autor: Eva Marková
projektový manažer
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Podpora pojištění – změna výše sazeb
I v letošním roce mohou naši zemědělští klienti čerpat prostřednictvím PGRLF podporu pojištění. Dne 1. ledna 2018 byl zahájen příjem žádostí programu Podpora pojištění dle upravených pravidel
programu. Změnou letošního roku je navýšení limitu sazby podpory
u speciálních plodin, rozšíření kategorie speciálních plodin o cukrovou řepu a rozšíření podmínek pro žadatele o bezdlužnost vůči
v Zásadách vyjmenovaným institucím s tím, že bezdlužnost žadatel
deklaruje formou čestného prohlášení, které je součástí žádosti.
Příjem žádostí pro rok 2018 bude v souladu s pravidly programu
ukončen dne 30. 10. 2018.

Příjem žádostí v programu Pojištění lesních porostů byl zahájen
1. 1. 2018 a bude ukončen 30. 10. 2018. Příjem žádostí v programu Pojištění produkce lesních školek byl zahájen 1. 8. 2018
a bude ukončen 1. 11. 2018.
Upozorňujeme, že pojistné se hradí až po podání žádosti, to
znamená, že nejdříve je nutné podat žádost a poté uhradit splátky
pojistného.
Obsah žádosti o finanční podporu pojištění:
1. řádně a úplně vyplněný formulář žádosti
2. pojistná smlouva, pojistka nebo strukturovaný výpis z pojistné
smlouvy včetně soupisu pojištěných plodin/zvířat, posledního
platného dodatku u pojištěných plodin/všechny platné dodatky
vztahující se k příslušnému roku u pojištěných zvířat a rekapitulace (pokud pojišťovna vystavuje)
3. potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie)
o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok
(na formuláři předepsaném Fondem) se dodává dodatečně,
nejpozději však k 30. 10. příslušného roku
4. doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné
události, přeplatek) se dodává dodatečně, nejpozději však
k 30. 10. příslušného roku

PODPROGRAM: PODPORA PĚSTITELI NA ÚHRADU NÁKLADŮ
SPOJENÝCH S POJIŠTĚNÍM PLODIN
Komu je podprogram určen: pěstiteli, který na své jméno
sjednal smluvní pojištění plodin a uhradil pojistné ve výši
minimálně 1 000 Kč za příslušný rok.
Výše podpory:
• v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro příslušný rok
• v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro příslušný rok

Autor: Gabriela Vránová
ředitelka úseku zemědělského pojištění

Pro účely poskytování finanční podpory se speciálními plodinami, jakožto předměty pojištění, rozumí zejména:
1. trvalé kultury včetně školek, tj. réva vinná, chmel, ovoce
(meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, rybíz,
angrešt, ořechy, mandloně, kdoule, švestky, slívy, ryngle,
maliny, ostružiny, jeřáb černý, jeřáb obecný, kaštanovník
jedlý)
2. jahody
3. brambory, cukrová řepa
4. zelenina
5. okrasné rostliny včetně školek a léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR)
6. přadné rostliny (len a konopí)
7. produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno

PODPROGRAM: PODPORA CHOVATELI NA ÚHRADU NÁKLADŮ
SPOJENÝCH S POJIŠTĚNÍM HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Komu je podprogram určen: podpora bude poskytnuta chovateli hospodářských zvířat, který na své jméno sjednal
smluvní pojištění hospodářských zvířat a uhradil pojistné
ve výši minimálně 1 000 Kč za příslušný rok.
Výše podpory:
• v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro příslušný rok
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Zemědělští podnikatelé a dotace z MPO
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je
zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti
podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj
podnikání a konkurenceschopnosti malých
a středních podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti
směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních
sítí a uplatnění nových technologií v energetice. V řadě aktuálně vyhlášených výzev
mohou žádat o podporu pro své projekty
i zemědělští podnikatelé.
Nejprve byly vyhlášeny výzvy pro dotace na výzkum a vývoj – známá trojice
titulů Potenciál, Aplikace, Inovace. V rámci
těchto výzev lze získat podporu pro investice do vytvoření nebo rozvinutí zázemí
pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity
(pořízení strojů a zařízení, práv duševního
vlastnictví, pořízení pozemků a budov).
Dále je to podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (podpora
osobních nákladů, nákladů na smluvní
výzkum, provozní náklady, odpisy, poradenské služby, režie) a nakonec uvádění
nových či inovovaných výrobků do výroby a na trh (podpora výstavby budov, pořízení nových technologií, licencí, patentů,
certifikace produktů, marketingová inovace). Příjem žádostí v těchto programech
probíhá nejdříve od září 2018.
Následně MPO otevřelo novou (v pořadí již čtvrtou) výzvu zaměřenou na Úspory
energie v podnikání. Díky novým kritériím
se ze zdlouhavého a nepřehledného programu stává využitelný nástroj pro firmy,
které teď mají větší šanci získat dotace
na zavádění úsporných opatření.
Okruh podporovaných projektů zůstává stejný: v rámci výzvy lze podpořit jak
snižování energetické náročnosti budov
(zateplování budov), tak i výměnu tech-

nologií a strojů, např. posklizňových linek,
dojíren, pil, ale i strojů pracujících ve střediscích žadatele (nakladače, krmné vozy
apod.). Podmínkou je ekologická likvidace stávajících zařízení.
V rámci této výzvy lze mimo jiné zažádat i o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu, ale nikoliv samostatně, pouze v rámci
projektu na tzv. komplexní opatření (spolu se zateplením, výměnou technologií
apod.) – i vzhledem k tomu výzva na samostatné FVE v nejbližší době vyhlášena
zřejmě nebude.
Výzva na Úspory energie je otevřena
do konce dubna 2019, alokace 6 miliard Kč, výzva je průběžná – dříve podaná žádost je také dříve hodnocena, podmínkou je dosažení minimální bodové
hranice, nikoli maximalizace bodového
zisku. Žádost lze podat i bez stavebního
povolení.
Změnila se také výše podpory na povinné dokumenty – na energetický posudek, projektovou dokumentaci (v případě
stavebních úprav) lze nyní čerpat až 80%
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podporu. Nově je také mezi způsobilé výdaje zařazena i realizace výběrových řízení
na dodavatele. Podpora pro přípravu projektů probíhá v režimu de minimis, podle
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis, tzn.
nelze tuto podporu čerpat na projekty zaměřené na zemědělskou prvovýrobu. V případě například zateplení dílen již na tyto
podklady lze o dotaci zažádat.
OK GRANT nabízí poradenství v oblasti
energetického hospodářství podniků, konzultace k projektům zaměřeným na energetické úspory a jejich podporu, možnost
spolupráce s ověřenými auditory a projektanty, zpracovaní energetických auditu
osobami oprávněnými od MPO.
Naši specialisté jsou připraveni s Vámi
investiční záměry konzultovat – neváhejte
se s nimi na nás obrátit.
Autor: Aleš Kudláč
projektový manažer
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Legislativní novinky v zemědělství
Podmínky poskytování přímých plateb a vybraných plošných podpor z Programu rozvoje
venkova (PRV) 2014–2020, které jsou základem zemědělské dotační politiky, jsou každoročně aktualizovány v podobě novel nařízení
vlády pro jednotlivé druhy plateb.
Nejinak tomu bylo i na jaře letošního roku,
kdy se do novel příslušných nařízení vlády
promítly již dříve oznámené změny. Zejména
se jedná o nové vymezení LFA v podobě oblastí s přírodním omezením (ANC), které odráží redefinici původních LFA oblastí a přináší
nové sazby dotací pro tyto oblasti s rozlišením
na rostlinné a živočišné podniky. S dvojí sazbou pro ANC oblasti úzce souvisí nový způsob kontroly dodržování intenzity chovu zvířat
a doložení říjnové deklarace chovu koní.
Důležitou změnou pro příjemce přímých
plateb a dalších plateb poskytovaných prostřednictvím jednotné žádosti je zrušení podmínky aktivního zemědělce. Otázkou zůstává
nastavení podmínky aktivního zemědělce
v příštích letech. Povinností každého příjemce podpor z jednotné žádosti je seznámit se
s texty aktualizovaných nařízení vlády a promítnout jejich požadavky do své provozní
evidence a vykázat jejich splnění. K orientaci
v plnění jednotlivých podmínek plateb může
velmi výrazně přispět práce s informačním
systémem LPIS a zpracování auditu zemědělského podniku s cílem stanovit nejen relevantní podmínky plateb,
ale i relevantní požadavky
podmíněnosti.
Na provedený audit navazuje pravidelné plnění
relevantních
podmínek,
které lze zajistit formou soustavného doprovodu pro zemědělský podnik ze strany
poradenské společnosti.
Formulář jednotné žádosti
obsahuje v současné době
celou řadu dotačních titulů.

Tato skutečnost může přinášet určité obtíže
při podávání jednotné žádosti a správnosti jejího věcného obsahu. Podání jednotné žádosti
a deklarace jednotlivých plateb může být další oblastí spolupráce zemědělského podniku
a poradenské společnosti.
V roce 2018 bylo novelizováno i nařízení
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (novela
č. 27/2018 Sb.), která je významná především pro zemědělské podniky hospodařící
ve zranitelných oblastech. Důležitou změnou, kterou přináší tato novela, je například
samostatný limit pro přívod dusíku pro sóju.
Důležitým právním předpisem je nařízení vlády č. 126/2018 Sb., které novelizuje
nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení
požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti
a důsledků jejich porušení pro poskytování
některých zemědělských podpor. Důležitost
tohoto předpisu vyplývá ze skutečnosti, že
téměř všechny platby poskytované na základě jednotné žádosti jsou kráceny v případě porušení podmíněnosti. Novela má
účinnost od 1. července 2018, pro některé
části novely platí účinnost od 1. ledna 2019.
Co přináší novela nařízení vlády č. 48/2017
Sb.? Jedná se především o úpravu hodnocení případného porušení vybraných po-

vinných požadavků na hospodaření a nové
znění standardu DZES č. 5, který je zaměřen na protierozní ochranu půdy. Nový text
DZES č. 5 platný od 1. ledna 2019 přináší požadavky na pěstování plodin s nižší
ochrannou funkcí (kukuřice, brambor, řepy,
bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku) řepky olejné a ostatních obilnin na plochách
silně a mírně erozně ohrožených. Z textu
novely vyplývá, že se jedná o podmínky
pěstování stejných plodin jako u stávajícího znění standardu DZES č. 5, ale za jiných podmínek, které odpovídají způsobu
vymezení erozního ohrožení půd v LPIS
platnému od roku 2019. Zapracování novely nařízení vlády č. 48/2017 Sb. do praxe
zemědělských podniků bude vyžadovat
analýzu erozní ohroženosti zemědělských
půd s využitím nových podkladových vrstev
v LPIS a seznámení se s metodikou tvorby
erozních pozemků na erozně ohrožených dílech půdních bloků a stanovení erozní ohroženosti pro vytvořené erozní pozemky.
Posledním právním předpisem, který upravuje evidenční povinnosti zemědělských
podnikatelů, je vyhláška č. 132/2018 Sb.,
o přípravcích a pomocných prostředcích
na ochranu rostlin. Tato vyhláška, která nahrazuje od 13. července dosud platnou vyhlášku č. 32/2012 Sb., obsahuje povinnost
zaznamenat ověření účinnosti aplikace přípravku na ochranu rostlin ve formě výsledku účinnosti opatření.
V zemědělské praxi to znamená,
že evidence použití přípravků
na ochranu rostlin musí obsahovat další údaj, kterým je výsledek opatření účinný (hodnota 1)
nebo neúčinný (hodnota 0).
Autor: Lubomír Smrček
provozní poradce
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AGROSPOL, Malý Bor a.s
Akciová společnost AGROSPOL hospodaří v okrese
Klatovy na ca 2400 ha zem. půdy mezi obcemi Horažďovice a Nalžovské Hory.
Důležitou součástí společnosti je živočišná výroba.
Agrospol má v současné době cca 1500 ks skotu,
z toho cca 700 ks vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene. Roční produkce mléka je cca 7 mil.
litrů. Kromě toho chová také kolem 70 ks masného
plemene Charolais.
Zvířata jsou ustájena v moderních stájích, které plní
všechny welfare podmínky pro chov skotu.
V oblasti rostlinné výroby se společnost vedle nezbytné výroby krmiv pro vlastní skot (kukuřičné
siláže, travní senáže, luskoobilné směsky) zaměřuje
na produkci krmné pšenice, řepky a zejména průmyslových brambor.
AGROSPOL je také spoluvlastník a provozovatel moderní bioplynové stanice s výkonem 800 kWh.

www.agrospolmalybor.cz
info@agrospolmalybor.cz

