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Vážení obchodní partneři,  
milé kolegyně a kolegové, milí přátelé,
nevím, jaký pohled na dnešní dobu máte vy, ale mně přijde 

hektická, uspěchaná a zdá se mi, že čas velmi rychle ubíhá. 

Rychleji, než bych já sama osobně chtěla. 

Je to pro mě jako včera, když jsem v roce 1993 nastoupila 

do jedné velké pojišťovací korporace na úsek zemědělského 

pojištění. Byla jsem po škole, bylo to moje první zaměstnání 

a v té době jsem v podstatě vůbec netušila, co to obnáší a ja-

kou pracovní, a z části i životní, cestu jsem tím nakročila. 

Výzvou pro mě bylo, když jsem v roce 2011 dostala nabídku 

přejít do společnosti OK GROUP, k makléři, který byl od po-

čátku specialistou na zemědělské pojištění, k makléři, který 

mezitím dosáhl plnoletosti a který už 20 let stojí po vašem 

boku. Tato pracovní změna mi dala mnoho. Přestala jsem se 

specializovat jen na likvidace škod u plodin a zvířat a pojala 

jsem problematiku zemědělského pojištění ze široka. Díky ní 

jsem pronikla do složitostí zemědělství jako takového. 

Zemědělství je krásný obor, který mě od dětství zajímal, bavil 

a měl v naší rodině tradici nejen proto, že můj dědeček praco-

val u nás na vesnici jako předseda tehdejšího JZD. 

Stejně jako ten náš „pojišťovácký byznys“, v němž se letos po-

hybuji už 26 let, a který se za tu dobu výrazně změnil. Zpřísňují 

se zkoušky, které musíme složit, potýkáme se s novým záko-

nem, IDD, několikanásobně přibyla administrativa atd., změnilo 

se i to naše zemědělství. 

Když sleduji situaci kolem vyjednávání Společné zemědělské 

politiky po roce 2020 a celé dění v zemědělství, napadá mě 

heslo mého kolegy vystihující situaci v pojišťovnictví „Lépe už 

bylo“, ale přesto pořád věřím, že v mnohých situacích nakonec 

zvítězí selský rozum .

Podnikání v zemědělství ovlivňuje celá řada faktorů a je vystaveno 

mnoha rizikům. Jsem osobně moc ráda, že svojí činností mů-

žeme přispět k elemininaci některých rizik, jako jsou například 

škody způsobené 

extrémními výkyvy 

počasí, živly nebo 

zavlečením nákaz 

a chorob do chovů, 

a tím vám trošku 

vaše podnikání 

usnadnit.

Říká se, že čas 

neúprosně běží 

a nevnímáte to, 

když jste v pohodě 

a pokud děláte 

to, co vás baví. 

Přeji vám, aby čas 

utíkal ne proto, že 

budete zasypáni 

nesmyslnou prací, 

ale proto, že 

budete dělat to, 

co vás baví, že práce bude koníčkem a ne jen činností nutnou 

k výdělku peněz na žití. 

Je období dovolených, proto mi dovolte popřát vám, abyste 

tento čas prožili tak, jak si každý z vás přeje. Odpočinuli si, 

načerpali energii, a protože většina bude cestovat, tak vám přeji 

šťastné návraty domů.

Věřím, že spousta z vás si najde chvilku čas a navštíví tradiční 

výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Pokud ano, jste 

upřímně zváni do stánku, který najdete v blízkosti pavilonu Z.

Gabriela Vránová
ředitelka úseku zemědělského pojištění
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Chuť českých jahod

O českých jahodách především, ale 

nejen o nich, se můžete dozvědět více 

v rozhovoru kolegy Josefa Kříže s jed-

ním z bratrů – zakladatelů – Milanem 

Hančem, který je zároveň předsedou 

Unie ovocnářů severočeského regionu. 

Pane Hanči, jak a kdy se zrodil pod-
nikatelský záměr, mít svou vlastní 
farmu na pěstování jahod?  
Už na škole jsem věděl, že budeme pěsto-

vat jahody. Mohu říci, že mne na tuto myš-

lenku přivedli rodiče. Ta práce se mi vždy 

zdála zajímavá. Babička ve Vraňanech 

vlastnila pozemky a statek, kde jsme mohli 

začít. S bratrem jsme od počátku věděli, 

co chceme. Úlohy jsme si rozdělili násle-

dovně: já jsem si vzal na starost agrotech-

nické záležitosti, techniku pěstování, výběr 

odrůd, bratr má od počátku na starost 

mechanizaci a vše s tím spojené. 

Jaká byla největší úskalí, kterými 
jste si během těch 21 let podnikání 
museli projít?
Začátky nebyly jednoduché. První rok 

jsme začali pěstovat jahody na dvaceti 

arech, to jsme ještě studovali, peněz 

nebylo nazbyt a úvěr v bance jsme 

si vzít nechtěli. Všechno, co jsme 

vydělali, jsme investovali zpět do pěs-

tování jahod. Plochu jahodníku jsme 

si dovolili zvýšit vždy o jeden hektar 

za rok. K tomu jsme museli přizpůsobit 

agrotechniku pěstování, což znamená, 

že jsme zavedli kapkovou závlahu, bez 

které v dnešní době jahody pěstovat ne-

lze. Tím, jak stoupala výměra, vyvstala 

potřeba nakoupit i výkonnější techniku 

na pole. Dnes pěstujeme jahody na vý-

měře 25 hektarů. 

Jak ovlivňuje vaši produkci dovoz 
jahod ze zahraničí? Dává český zá-
kazník přednost české kvalitě?
Přeji si, aby to tak bylo, aby český zákaz-

ník dal přednost české kvalitě. Věřím, 

že lidé chtějí naše pravé české jahody. 

Bohužel se stále potýkáme s tím, že 

dochází ke klamání zákazníků. Stává se, 

že zahraniční dovoz jahod je na stáncích 

deklarován jako jahody české. Další 

z praktik je, že obchodníci u nás nakoupí 

několik málo kilogramů jahod, poté si 

dokoupí větší množství jahod v Polsku. 

Vše pak deklarují jako české jahody, 

někdy dokonce tvrdí, že jsou od nás 

z Vraňan. S tímto přístupem některých 

obchodníků bojujeme již mnoho let. 

V naší prodejně prodáváme výhradně 

naše české jahody. Vše sklízíme v plné 

zralosti, tedy v době, kdy jsou jahody chu-

ťově nejlepší. Takové jahody samozřejmě 

nelze skladovat. Na to zákazníky upozor-

ňujeme. Tomu my říkáme česká kvalita.

Kolik zaměstnáváte lidí? Máte 
v dnešní době při nejnižší neza-

Jahodárna Vraňany na Mělnicku je největší rodinnou jahodovou farmou i největším 
producentem sazenic v České republice. V současné době je také jednou z největších 
firem zabývající se množením jahodníku u nás. Bratři Milan a Radek Hančovi se svými 
manželkami začali s pěstováním jahod v roce 1998. Dnes, kromě samotného pěstování, 
jahody také dále zpracovávají. V jejich farmářské prodejně tak máte možnost koupit 
například mošty, džemy a další výrobky.
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městnanosti za posledních 25 let 
problém s náborem a udržením 
kvalitních lidí?
Máme deset stálých zaměstnanců. S ná-

borem lidí nemáme problémy. Pokud 

u nás někdo chce pracovat, má dveře 

otevřené. Nechci za naše lidi mluvit, ale 

věřím, že jsou u nás spokojeni. 

V plné sezoně zde máme až 150 brigád-

níků. S tak velkým počtem lidí už je ná-

ročnější organizace práce. V tomto směru 

musím říci, že to zvládáme s vypětím 

všech sil. Při takto velkém počtu brigádní-

ků nejsme sami schopni nábor provádět. 

Proto vše řešíme přes agentury.

Při příjezdu na farmu jsem viděl ce-
dule „samosběr jahod“. Jsou v dneš-
ní době lidé ochotni sklízet vlastními 
silami, nebo si raději jahody koupí 
na prodejně?
Samosběr má v dnešní době své 

zastánce i odpůrce. V prvních letech 

našeho pěstování si lidé zvykali na tento 

způsob sklizně. V prvopočátcích si 

na samosběru odvezli i více než deset 

kilo jahod na džemy, zavaření, zmrazení 

apod. V dnešní době jsou již takto velké 

objemy spíše výjimkou. Lidé si nasbírají 

pro přímou konzumaci. Samosběr mají 

jako společenskou záležitost, sbírat 

jahody jezdí celé rodiny a my je v tom 

podporujeme. Máme u nás vybudováno 

dětské hřiště, skákací hrad, trampolínu, 

a to vše je pro děti našich zákazníků 

zdarma. Můžeme říci, že samosběr 

nám dnes činí 50 % denní sklizně. V po-

sledních letech pozoruji, že lidé raději 

koupí čerstvě natrhané jahody na naší 

prodejně.

Vy však nepěstujete jen jahody, že? 
Na jaké celkové ploše hektarů hos-
podaříte a co dalšího pěstujete?
Hospodaříme na ploše 280 hektarů. 

Naši prodejnu zásobujeme rovněž zele-

ninou, zeleným hráškem, lusky, cibulí. 

Pěstujeme také okurky, zelí, celer, petr-

žel, mrkev, kopr, rajčata, papriky, tykve 

a také melouny. Na zbylé výměře jsou 

zasety obilniny, to z důvodů zachování 

správného osevního postupu a střídání 

plodin. 

Naším cílem je, aby lidé kupovali českou 

zeleninu a zvykali si na chuť čerstvé 

zeleniny, která je vypěstována na našich 

polích. Již při příjezdu k naší prodejně 

většina zákazníků projíždí kolem našich 

pozemků a vidí, že to, co v prodejně 

prodáváme, je opravdu z naší vlastní 

produkce. My za kvalitu zboží v naší 

prodejně plně ručíme.

Vraťme se k jahodám: v letošním 
roce sklízíte již druhou úrodu jahod 
pěstovaných hydroponicky ve fóliov-
níku. Jaké jsou vaše poznatky z pěs-
tování touto novou technologií?
Pěstování ve stolní technologii není 

vůbec jednoduché. I když je pěstování 

řízeno počítačovým systémem, neobe-

jde se bez našeho zásahu a neustálé 

kontroly porostu. Celá technologie je 

finančně nákladnější, než je pěstování 

na poli, časově náročná je i samotná 

výsadba porostů. Velkým plusem této 

technologie je ranější sklizeň, nulové 

riziko poškození porostů jarními mrazy 

či kroupami a v neposlední řadě je zde 

větší produktivita při sklizni. Sběrači 
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Podpora pojištění – změna 
výše sazeb
I v letošním roce mohou naši země-

dělští zákazníci čerpat prostřednictvím 

Podpůrného a garančního rolnického 

a lesnického fondu (PGRLF) podporu 

pojištění. Dne 1. ledna 2019 byl zahájen 

příjem žádostí programu Podpora pojiš-

tění. Příjem žádostí pro rok 2019 bude 

v souladu s pravidly programu ukončen 

dne 30. října 2019. 

Taktéž příjem žádostí v programu 

Pojištění lesních porostů byl zahájen 

1. ledna 2019 a bude ukončen 30. říj-

na 2019. Příjem žádostí v programu 

Pojištění produkce lesních školek byl 

zahájen 1. srpna 2019 a bude ukončen 

1. listopadu 2019.

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 pojiš-

tění musí obsahovat:

1.  řádně a úplně vyplněný formulář 

žádosti

2.  pojistnou smlouvu, pojistku 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 rekapitula-

ce (pokud pojišťovna vystavuje)

3.  potvrzení pojišťovny (originál nebo 

úředně ověřenou kopii) o výši 

zaplaceného pojistného předepsa-

ného na příslušný rok (na formuláři 

předepsaném Fondem) se dodává 

dodatečně, nejpozději však k 30. 10. 

příslušného roku

jsou zde schopni nasbírat až 40 kg 

plodů za hodinu. V prvním roce pěs-

tování jsme si testovali několik odrůd 

jahod, sice nám v Holandsku poradili 

co pěstovat, ale naše klima je od jejich 

velmi odlišné. Proto jsme se rozhodli 

v prvním roce otestovat, co se nám 

bude v našich podmínkách nejlépe 

pěstovat. Neustále získáváme nové 

a nové poznatky, je to běh na dlouhou 

trať a určitě budeme vše ještě nějakou 

dobu vylaďovat.

O Vás je známo, že jste velmi vytí-
žený člověk. Kromě svého podniká-
ní aktivně působíte v Ovocnářské 
unii, pořádáte různé semináře, 
školení. Musí být velmi obtížné na-
jít čas pro sebe, Vaši rodinu a Vaše 
děti. Prozradíte nám, jak nejraději 
relaxujete?  
Mám obrovské štěstí, že to co dělám, je 

pro mě zároveň i koníčkem. Ovocnářství 

mě naplňuje a snažím se krásu tohoto 

oboru přenést i na své děti. Je důležité, 

aby si k tomuto oboru nacházely vztah 

už od útlého dětství. Myslím si, že zatím 

se nám to daří. Celá naše rodina miluje 

přírodu. Proto se snažím svůj volný čas, 

kterého opravdu není mnoho, využít 

právě pro toulky s dětmi naší krásnou 

krajinou.

Autor: Josef Kříž
ředitel úseku likvidace škod 

zemědělského pojištění
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4.  doklady prokazující úhradu pojistného 

na příslušný rok (pokladní doklad, 

složenka, výpis z účtu, zápočet z po-

jistné události, přeplatek) se dodávají 

dodatečně, nejpozději však k 30. 10. 

příslušného roku 

PODPROGRAM: PODORA 
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 % prokáza-

ných uhrazených nákladů na pojištění 

speciálních plodin pro příslušný rok

•  v rozmezí od 10 % do 50 % prokáza-

ných uhrazených nákladů na pojištění 

ostatních plodin pro příslušný rok

Pro účely poskytování finanční podpory 

se speciálními plodinami, jakožto 

předměty pojištění, rozumí zejména:

1.  trvalé kultury včetně školek, tj. réva 

vinná, chmel, ovoce (meruňky, jabl-

ka, 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 léči-

vé, 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 hospodář-

ských 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 % prokáza-

ných uhrazených nákladů na pojištění 

hospodářských zvířat pro příslušný rok

Autoři: Gabriela Vránová
ředitelka úseku  

zemědělského pojištění
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Výročí společností v číslech 

V pojišťovnictví, hlavním oboru podnikaní 

mateřské společnosti OK GROUP, 

se produkce měří velikostí kmene 

spravovaných pojistných smluv. V roce 

1999 začínala OK GROUP s kmenem 

ve výši 18 milionů Kč a portfoliem 

zejména zemědělských klientů. Během 

20 let se klientské portfolio změnilo, 

našimi klienty jsou dnes drobní i střední 

podnikatelé, známé velké společnosti, 

obce, města, kraje, nemocnice či další 

instituce a mnoho dalších významných 

klientů, mezi něž bezesporu řadíme 

také Výstaviště České Budějovice, které 

je pořadatelem tradiční výstavy Země 

Živitelka. Velmi si také vážíme spolu-

práce se Zemědělským svazem, jehož 

partnerem jsme téměř 10 let. 

V současné době poskytujeme komplet-

ní servis nejen v oblasti zemědělského 

pojištění, ale také v oblasti pojištění 

průmyslových i podnikatelských rizik, ob-

čanského pojištění, pojištění obecního 

majetku, církví či risk managementu. 

Z malého zemědělského makléře se tak 

stala stále se dynamicky rozvíjející mak-

léřská pojišťovací společnost s kme-

nem spravovaných pojistných smluv 

aktuálně ve výši cca 1,6 miliardy Kč, 

a řadí se tím mezi TOP 5 pojišťovacích 

makléřů v České republice.

Společnost Agroteam CZ je na českém 

trhu přesně 10 let a i za tuto dobu je již 

možné bilancovat. Od roku 2009 jsme 

společně ušli obrovský kus cesty ve vel-

mi dynamickém dotačním prostředí. 

Spolu s našimi klienty jsme zažili časy, 

kdy byly dotace na dosah prakticky pro 

každého, ale také obdobími, kdy nalézt 

vhodný dotační titul znamenalo až skoro 

nadlidské úsilí. Pojďme se tedy podívat 

na uplynulých 10 let v číslech:

  za tuto dobu jsme prošli 2 programo-

vými obdobími, Období 2007–2013 

a Období 2014–2020

  navázali jsme spolupráci s více 

než 2 500 klienty

  zpracovali jsme 3 700 žádos-

tí o dotaci

  dopomohli jsme k investicím celkem 

za 11,250  miliard Kč

  v průměru byly námi předkládané pro-

jekty úspěšné v 85 % 

To vše nás staví do pozice lídra trhu 

v zemědělských dotacích!

Je však nezbytné podotknout, že těchto 

výsledků by nebylo nikdy možné dosáh-

nout bez nezměrného úsilí našich kolegů 

a samozřejmě ani bez důvěry Vás, 

našich klientů. Vaší důvěry si nesmírně 

vážíme a děkujeme za ni!

Rok 2019 je pro společnosti uskupení OK HOLDING rokem velmi významným: v dubnu 
uplynulo 20 let od vzniku společnosti OK GROUP a v srpnu si připomene 10. výročí svého 
založení společnost Agroteam CZ.

Autoři: Gabriela Vránová
ředitelka úseku  

zemědělského pojištění

Michal Weber
obchodní ředitel
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Vladimír Erps: Zemědělec i hoteliér
Velkou ctí nám je, že ke druhému roz-

hovoru tohoto zemědělského speciálu 

přijal pozvání pan Vladimír Erps ze spo-

lečnosti Probitas, dlouholetý klient firmy 

Agroteam CZ. Role tazatele logicky při-

padla zakladateli a jednateli  společnosti 

Agroteam CZ, ale i vášnivému myslivci, 

Zdeňku Kučerovi.

Společnost Probitas vznikla v roce 1991 

a jejím předmětem podnikání v počátku 

byla obchodní a zprostředkovatelská 

činnost. V roce 1993 došlo ve firmě 

ke změně společníků a společnost se 

zaměřila na zemědělskou činnost a služ-

by pro zemědělství. Začala hospodařit 

na části pronajatého majetku od Státního 

statku Teplá, který zčásti zprivatizovala.

V současné době se Probitas zabývá 

převážně zemědělskou výrobou, silniční 

dopravou a službami pro okolní země-

dělce, hlavně při úpravě a skladování 

obilovin a technických plodin.

Zemědělská výroba je zaměřena na vý-

robu rostlinnou a živočišnou. Společnost 

hospodaří na 2 400 hektarech zeměděl-

ské půdy, kde 70 % tvoří trvalý travní po-

rost sloužící k zajištění krmivové základny 

a pro pastvu. Tato půda je obhospodařo-

vána s ekologickým certifikátem. Ostatní 

půda je využívána k pěstování řepky, 

obilovin, brambor a semenných trav. 

V živočišné výrobě se ve společnosti 

Probitas věnují chovu masného skotu 

s uzavřeným obratem stáda a výkrmu 

krůtích bojlerů.

Probitas vlastní také 14 rybníků a honit-

bu o výměře 3 450 hektarů.

V roce 2008 společnost koupila Hotel 

u Nádraží na okraji města Teplá, který 

zrekonstruovala a pro návštěvníky otevře-

la v roce 2009. Hoteloví hosté mají dnes 

možnost využití volného času k rybolovu, 

lovu a pozorování zvěře či exkurzi na ze-

mědělskou farmu. 

Společnost Probitas se zaměřuje 
na zemědělskou činnost a zároveň 
vlastní Hotel u Nádraží ve městě 
Teplá. Cítíte se více jako hoteliér 
nebo zemědělec? 
Jako zemědělec samozřejmě.

Zabýváte se jak rostlinnou, tak 
zemědělskou výrobou. Co všechno 
chováte a pěstujete? Jaká výroba 
vám nejvíce vynáší a k jaké máte 
osobně nejblíže? 
Měli bychom mluvit za všechny společ-

nosti. Máme nejen Probitas, ale také 

Farmu Teplá a rovněž další tři fyzické 

osoby. V ekologii je to převážně chov 

hovězího dobytka a pěstování trvalých 

travních porostů na cca 1 300 hektarech. 

Je zde jen zhruba 8 hektarů orné půdy 

pro zajištění ekologických jadrných krmiv. 

Dále máme konvenční hospodářství, kde 

máme rostlinnou výrobu a výkrm skotu 

a krůt. V rostlinné výrobě na Farmě Teplá 

pěstujeme pšenici, ječmen, pícniny, 

brambory, řepku a letos jsme zkusili 

pěstovat kukuřici a lupinu. Jsme v prů-

měru 700 metrů nad mořem, ale protože 

dostatečně hnojíme a vápníme tak se 

pohybujeme na výnosech okolo 6 tun obi-

lovin z hektaru. Máme zde opravdu velký 

tlak divočáků a současně jarní a podzimní 

přímrazky výrazně snižují výnos kukuřice. 

Vzhledem k tomu, že se klima trochu 

mění a jsou zde nové hybridy, tak jsme 

letos zkusili zasít 30 hektarů. V současné 

době nejsme schopni, díky suchu, bez in-

tenzivních ploch pícnin dostatečně zajistit 

krmivovou základnu pro chovaná zvířata. 

Vlastníme také 15 hektarů rybníků, ale to 

je spíše koníček, který doplňuje stávající 

produkci a je pozitivní ve vztahu k životní-

mu prostředí. 

Jak jste se k zemědělství dostal? 
Pocházíte ze zemědělské rodiny?
Narodil jsem se asi deset kilometrů od-

sud, v Bohuslavi, v rodině se soukromým 

zemědělským podnikem s 13 hektary, 

Čtvrtý zleva: Vladimír Erps
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kde jsem od dětství pásl krávy a kydal 

hnůj. Samozřejmě jsem šel na střední 

zemědělskou školu a po absolvování 

jsem nastoupil na Statek Teplá. Zde 

jsem prošel všemi činnostmi – prakticky 

od skladníka až po ředitele statku. 

Po roce 1989 jsem založil vlastní společ-

nost, kterou se snažím rozvíjet.

Měl jste v začátcích jasnou předsta-
vu, co chcete dělat a kam podnik 
směřovat?
Když to řeknu na rovinu, tak jsem byl 

trochu zkažený minulou dobou. V době kdy 

jsme začínali, zdědili jsme zhruba 100 za-

městnanců a snažili jsme se je přidruženou 

výrobou nějak uživit. V té době to bylo, co 

se týká odbytu hovězího masa nebo mléka, 

opravdu hrozné. Měli jsme dojné stádo, 

o které jsme se starali ještě starou techno-

logií, tedy s dojičkami, denním kydáním, 

oběžným škrabákem atd. Myslel jsem si, 

že lidi si budou trochu vážit své práce, 

ale bylo to úplně obráceně. Byl jsem tak 

nucen dvakrát kompletně „vybrakovat“ 

dvěstěhlavé stádo dojnic pro záněty mléč-

ných žláz a jiné zdravotní důvody. Mlékárny 

v té době neplatily produkci, nebylo možné 

zajistit vhodné zaměstnance. Neměli jsme 

ani peníze na nové technologie a ani nebyly 

dobré ceny, a proto jsme nakonec s dojný-

mi krávami skončili. Na základě toho jsme 

se pustili do chovu masných krav. Od té 

doby problémy nemáme, museli jsme však 

propustit zaměstnance v přidružené výrobě 

a ty, co nechtějí pracovat. V současné 

době máme dvacet pět zaměstnanců 

i s námi, a stačíme obhospodařovat 

2 500 hektarů. 

Jak jste se na začátku ptal, jestli jsem 

měl jasnou vizi, opravdu jsem ji neměl, 

a kdybychom začali jinak, určitě bychom 

měli více peněz. Následně jsem se spojil 

se společností Agroteam CZ a zahájili 

jsme tvorbu investičních projektů. Díky 

podpoře z evropských fondů jsme získali 

dostatek peněz. Nejhorší problémy, co 

máme, jsou s církevními restitucemi, 

kvůli kterým jsme se pět let soudili o po-

zemky, jež jsme vlastnili.

Při našem prvním setkání jsme řešili 
rybníky, jak to zapadá do celé vaší 
koncepce zemědělství? 
Moje vize byla, že rybníky budou spíše 

pro agroturistiku. Vedle produkčních 

rybníků budeme mít rybníky sportovní, 

kde by si hosté mohli chytit svoji rybu. 

Nepovedlo se nám to dotáhnout do kon-

ce kvůli nedostatku zaměstnanců.

Prodáváte vlastní produkci ryb přímo 
spotřebiteli?
Ano, velká část produkce jde přímo 

na stůl. 

Proč jste se rozhodl podnikat také 
v agroturistice?
Hlavně mě k tomu dotáhlo to, že jsme 

zde měli zkrachovalý hotel, který 



BULLETIN 10

hyzdil zdejší okolí. Zdálo se mi, že 

je na dobrém místě, na okraji města 

a u nádraží. Tehdy jsme chtěli do ně-

čeho uložit volné prostředky a rozhodli 

jsme se hotel koupit. Protože vlastníme 

honitbu, potřebujeme ubytování pro 

lovící hosty. Větší část investičních pro-

středků jsme využili z vlastního provozu 

podniku, pouze v poslední době jsme 

na rozšíření použili dotační prostředky 

z opatření na agroturistiku. Myslím, že 

jsme udělali něco dobrého pro město 

a zároveň obnovili pěkné zákoutí, 

které sem patří. Do budoucna bychom 

chtěli vybudovat zpracovnu masa, čímž 

vznikne mnohem užší provázanost se 

zemědělským provozem.

Jaký vliv mají na vaše hospodaření 
dotace, a zejména ty provozní?
V současné době to v našem konvenč-

ním provozu vychází, že dotace by měly 

jít na další rozvoj podniku. Co se týká 

extenzivního ekologického hospodaření 

na farmě Probitas, bez dotací bychom 

nebyli schopni existovat. Hospodaříme 

částečně v CHKO Slavkovský les 

a jsme tak významně ovlivněni podmín-

kami ochrany přírody a bez kompenzací 

výroba není možná. Je otázkou, jak to 

bude s dotacemi v novém programovém 

období. My jsme sice schopni v případě 

poklesu pokrýt nedostatek prostředků 

výnosy z konvenční části podniku, ale 

nevím, jak by vše dopadlo, pokud by 

dotační prostředky v novém období 

nebyly vůbec.

Jaký investiční záměr s dotační pod-
porou je pro vás nejzajímavější?
Významná pro nás byla rekonstrukce 

posklizňové linky na obilí. Nejdůležitější 

a zároveň nejzajímavější ale pro nás bylo 

odbahnění rybníků. Na to šlo opravdu 

velké množství finančních prostředků 

a bez dotací bychom tyto investice nikdy 

nerealizovali. 

S naší společností Agroteam CZ 
spolupracujete už 10 let. Jak vnímáte 
využívání poradenských služeb 
ve vašem podnikání?
Určitě velice pozitivně, protože za tu 

dobu jsme spolu vytvořili přes třicet pro-

jektů a nevyšly pouze dva. Před několika 

lety jsme si spočítali, že díky vám jsme 

získali přes 50 milionů korun dotačních 

prostředků. 

Pokud máte při svém vytížení nějaký 
volný čas, jak jej trávíte?
Můj koníček byla vždy myslivost, ale ono 

toho volného času moc není. Když mám 

čas, procházím se po lese a po polích, 

nejen kvůli svému zdraví, ale abych viděl, 

kde nás co tlačí. 

Prolíná se nějak myslivost se země-
dělským hospodařením? 
Určitě prolíná. Na jedné straně se ze-

mědělským hospodařením, protože se 

nacházíme v regionu, kde je přemnožená 

černá zvěř a my jsme jediní, kteří zde ještě 

polaří. Na druhé straně na nás tlačí Lesy 

ČR a město, které lesy vlastní. Včera jsem 

šel spát ve dvě hodiny ráno, protože jsem 

kontroloval porosty. U nás máme převahu 

jelení zvěře sika, která způsobuje relativně 

vysoké škody v lesích a lesáci jsou z toho 

dost nešťastní. Škoda na polních kulturách 

je na jeden rok, kdežto škoda v lesích je 

na osmdesát let. 

Máte již nějaké nástupce?
Ano, mám syna, který doufám, že celý 

podnik postupně převezme. 

Jaké jsou Vaše plány do budoucnosti?
Užívat si důchodu, ale to jsem mohl už 

skoro deset let. Máme celou řadu věcí, 

které je třeba dotáhnout. Nejhorší jsou, jak 

jsem už zmínil, církevní restituce. Větší část 

investic jsme již udělali, ale podstatnou 

část dalších investic, kterou bychom potře-

bovali udělat, nejsme schopni řešit.

Autor: Zdeněk Kučera
jednatel
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Dotace v roce 2019  
a co bude dál?

Často se setkáváme s názorem, že 

dotační prostředky jsou již vyčerpané, 

a tak se není na co připravit. S tím 

však nelze souhlasit. Právě proto, že 

nyní dotační programy nedisponují 

tak vysokou alokací jako z počátku 

programového období, je naopak 

nutné připravovat se ještě pečlivěji. 

Celá řada zemědělců si jistě vzpomene 

na konec minulého programového 

období 2007–2013, kdy bylo ještě 

na poslední chvíli vypsáno 22. kolo 

Programu rozvoje venkova (PRV). 

Na podobné příklady je možno narazit 

napříč celým dotačním spektrem. Toto 

speciální číslo našeho Bulletinu je vě-

nováno právě dotacím, které se nabízí 

v roce letošním i těm, které očekáváme 

v letech následujících. 

V nejbližší době nás například čeká 

podzimní, v pořadí již osmé kolo dota-

cí z PRV. Zde si přijdou na své zejmé-

na zemědělští podnikatelé, uvažující 

o rozšíření své činnosti o nezeměděl-

ské aktivity, jako jsou dílny, stavební 

činnosti, truhlárny, agroturistika apod. 

Pro tyto aktivity bude připraveno cca 

490 milionů Kč. Další část dotací 

bude věnována výrobcům potravin 

a krmiv (zpracovatelským podnikům) 

a zemědělcům provozující zpracování 

vlastní produkce, pro něž je vyhra-

zeno 500 milionů Kč. Podzimní kolo 

také nezapomene na vlastníky či ná-

jemce lesů, kteří budou moci požádat 

o podporu na lesnické vybavení či ob-

novu lesů po kalamitách. Podzimnímu 

kolu PRV se podrobně věnuje článek 

na straně 12. Další oblastí budou 

dotace zaměřené na úsporu energií. 

Plánovaná zářijová výzva nabídne 

podporu investic do úspory energií 

zejména na objektech (např. zatep-

lení dílen či administrativních budov) 

a dále na stacionárních technologiích, 

jako jsou posklizňové linky. Oproti 

předešlé výzvě však očekáváme 

omezení podpory mobilních strojů, 

které budou přesunuty z režimu jed-

norázové dotace do podpory formou 

zvýhodněných úvěrů. Podrobnější 

informace o podporách úspory ener-

gií se dočtete v článku Aleše Kudláče 

na stranách 14 a 15. 

Letošní rok bude také ve znamení 

úprav pravidel pro výběr dodavatele 

v rámci projektů PRV. Zejména menší 

projekty budou moci využít administra-

tivně méně náročnou formu výběrové-

ho řízení, tzv. marketingový průzkum. 

To povede ke zrychlení celého 

procesu výběru dodavatele, ale také 

od této změny očekáváme zefektivně-

ní a urychlení administrace ze strany 

poskytovatele dotace. I nadále však 

musíme upozornit, že zjednodušení 

systému nesmí vést ke ztrátě obezřet-

nosti a pozornosti. Sankce plynoucí 

například z nedodržení transparentního 

a rovného přístupu při výběru dodava-

tele zůstávají značné.

Rokem 2019 ale dotace určitě nekon-

čí. Například Ministersvo zemědělství 

již nyní zvažuje pro rok 2020 vyhlá-

šení jarního i podzimního kola PRV. 

Podle dosavadního průběhu čerpání 

finančních prostředků se tak můžeme 

těšit na podpory pro potravináře 

a zpracovatele potravin a pravděpo-

dobně se také opět zopakují podpory 

investic do nezemědělských činností 

či do lesů. Dle zkušeností z minulého 

programového období by nebylo pře-

kvapující, kdybychom se setkali ještě 

s jedním kolem operace 4.1.1., tedy 

investic do hmotného majetku pro ze-

mědělskou prvovýrobu. Stejně tak by 

nebylo úplně překvapivé, kdybychom 

se před koncem programového období 

Dotační prostředí je stále více turbulentní a pro mnoho žadatelů se stalo 
nepřehlednou džunglí. Rok 2019 je, a předpokládáme, že ještě bude, plný změn. 
Cílem poskytovatelů dotačních podmínek však není podmínky komplikovat. 
Naopak, v rámci možností, je jejich snahou co možná nejefektivněji vyčerpat 
zbývající finanční prostředky tohoto programového období. Důvod je zjevný, 
programové období 2014–2020 se blíží ke svému konci. 
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Dotační výzvy letošního podzimu

Pojďme si přiblížit, jak se na nadcházející 

výzvy co nejlépe připravit a na co kon-

krétně se zaměřit. V rámci diverzifikace 

je důležité, aby žadatel byl zemědělským 

podnikatelem a byl minimálně po dobu 

2 let před podáním žádosti o dotaci 

veden v evidenci zemědělského podni-

katele. Dále musí vykazovat minimálně 

30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby 

v poměru k celkovým příjmům, nebo 

hospodařit v lese s minimální výměrou 

10 hektarů. Stejné podmínky pro podání 

žádosti platí také v rámci opatření pod-

porující agroturistiku. Následně je možné 

promyslet základní osu projektu a položit 

si otázky ohledně plánované výše projek-

tu, dále pak zda budou v rámci projektu 

vytvořena nová pracovní místa, nebo zda 

se bude využívat tepelná energie z ob-

novitelných zdrojů. Tato kritéria jsou dů-

ležitá pro dosažení takového bodového 

zisku, který umožní projektu jeho podpo-

ru, která může činit dle velikosti podniku 

až 45 % z maximálních 10 milionů Kč 

způsobilých výdajů. Mezi výdaje můžeme 

zahrnout stavební výdaje na obnovu či 

novou výstavbu provozovny určené pro 

nezemědělskou činnost, úpravu povrchů 

pro skladové hospodářství, manipulační 

plochy, náklady na výstavbu odstavných 

a parkovacích stání, oplocení, nákup 

strojů, technologií a dalších zařízení 

setkali i s výzvou na podporu energe-

tických úspor při výměně vozového 

parku. Do konce programového obdo-

bí 2014–2020 tak zůstává celá řada 

dotačních možností a je zcela jisté, že 

je stále na co se připravovat. 

V plném proudu jsou také přípravy 

nového programového období. Již 

nyní je tak nutné počítat s tím, že spou-

štění „nových dotačních titulů“ může 

být velmi rychlé. Přestože někteří 

poskytovatelé otevřeně připouštějí 

přechodné období, opět si vzpomeň-

me na počátky období 2014–2020. 

Zkrátka, vždy platí pravidlo „kdo je 

připraven, není překvapen“. Není tedy 

důvod brzdit přípravy na vaše investiční 

záměry a zaspat tak při čekání na nové 

dotace. Naopak již nyní je nezbytné 

vymýšlet, projektovat a také povolovat 

vaše stavební záměry. Na začátku 

programového období bývají alokace 

pro jednotlivé výzvy bohatší. Proto se 

neváhejte obracet s Vašimi dotazy či 

konzultacemi na naše kolegy z pora-

denských společností Agroteam CZ, 

DOTin a OK GRANT, a to nejen během 

agrosalonu Země Živitelka 2019, ale 

kdykoliv.

Letošní podzim bude opravdu pestrý, nabídne dotační výzvy z již osmého kola 
Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a V. výzvu Úspor energie, 
kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Osmé kolo v hlavních opatřeních 
rozdělí více než 1,16 miliardy Kč. Mezi tyto hlavní opatření můžeme zařadit dotace 
do nezemědělských činností, známé spíše jako diverzifikace, dále opatření pro 
potravinářský průmysl, podporu pro agroturistiku a investice do lesního hospodářství.

Autor: Michal Weber
obchodní ředitel
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sloužících pro založení/rozvoj nezemě-

dělské činnosti a také stavební výdaje 

a pořízení technologií na výrobu tvaro-

vaných biopaliv. V rámci agroturistiky je 

možné požádat o podporu na stavební 

výdaje na malokapacitní či ubytovací 

zařízení s kapacitou až 40 stálých lůžek, 

turistickou infrastrukturu jako je hřiště, 

bazén, jízdárna, koupaliště, hipostanice 

nebo fitness.

V opatření pro potravináře (definovaném 

jako zpracování a uvádění na trh zeměděl-

ských produktů) bude rozdělena nejvyšší 

alokace z 8. kola a to cca 500 milionů Kč. 

Žadatelem může být mikro, malý nebo 

střední podnik, který splňuje definici země-

dělského podnikatele a současně má více 

než 45 % příjmů z prvovýroby, nebo vý-

robce potravin/krmiv, a dále pak výrobce 

potravin – pekař, cukrář. Způsobilým výda-

jem je pořízení strojů, nástrojů, technologií 

pro zpracování zemědělských produktů 

(např. kutry, udírny, hnětače); výstavba, 

modernizace, rekonstrukce budov včetně 

skladů (např. prodejny, jatka, pekárny); 

investice vedoucí ke zvyšování a monito-

rování kvality produktů (např. detektory 

kovů, váhy, analyzátory, UV filtry); výstavba 

a rekonstrukce prodejen, pojízdné pro-

dejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení 

prodejen, dopravní prostředky a investice 

do zařízení na čištění odpadních vod 

ve zpracovatelském provozu. Bodově zvý-

hodněni jsou žadatelé, kteří jsou držitelem 

certifikátu KLASA, Česká cechovní norma, 

Regionální potravina nebo dalších, proto je 

nejvyšší čas kontaktovat naše specialisty, 

kteří vám pomohou zjistit podmínky pro 

získání těchto certifikátů a zvýšit tak šanci 

na získání dotace, která je opět maximálně 

45 % z výdajů projektu, které mohou 

dosáhnout až 30 milionů Kč. Připomínáme 

důležitý požadavek poskytovatele dotace 

při zahrnutí stavebních výdajů do projek-

tu a tím je jakékoliv povolení stavebního 

úřadu, které zaručí možnost vůbec žádost 

o dotaci podat.

Dalším oblíbeným dotačním titulem jsou 

žádosti podporující techniku a techno-

logie pro lesní hospodářství. V tomto 

opatření bude rozděleno zhruba 170 mi-

lionů Kč. Způsobilým žadatelem jsou 

držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo 

vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými 

nebo soukromými právnickými osobami, 

včetně sdružení s právní subjektivitou 

nebo spolků, vysokými školami se škol-

ním lesním podnikem, středními školami 

nebo učilišti se školním polesím, obce-

mi, právnickými osobami zřízenými nebo 

založenými obcemi nebo kraji nebo jsou 

dobrovolnými svazky obcí. Držitelem lesa 

se rozumí osoba, která v předmětném 

lese hospodaří. Do projektu s maximální 

výší dotace až 50 % z celkových způso-

bilých výdajů 10 milionů Kč lze zahrnout 

stroje a technologie (včetně koně a vleku 

za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů včetně 

dopravy dříví; stroje ke zpracování potě-

žebních zbytků; stroje pro přípravu půdy 

před zalesněním; stroje, technologie, 

zařízení a stavby pro lesní školkařskou 

činnost; stroje a zařízení pro údržbu 

a opravy lesních cest; mobilní stroje pro 

sortimentaci a pořez dříví; dočasná úlo-

žiště vyzvednutého sadebního materiálu 

lesních dřevin a mokré sklady dříví.

Pokud vás téma dotací zajímá a máte 

pochybnosti, zda by zrovna projekt, který 

nosíte v hlavě, mohl být podpořen, rádi 

vás přivítáme na výstavě Země Živitelka 

ve společné expozici na ploše č. 502, 

v blízkosti pavilonu Z nebo na semi-

náři v rámci tohoto agrosalonu, který 

pořádá firma DOTin v pátek 23. 8. 2019 

v pavilonu D5 nebo na semináři kolegů 

ze společnosti Agroteam CZ v pondělí 

26. 8. 2019 v 1. patře pavilonu Z. Oba 

semináře startují po 10 hodině. 

Téma dotací na úspory energie detailněji 

popisuje kolega Aleš Kudláč ze spo-

lečnosti OK GRANT na následujících 

stranách.

Těšíme se na vás a vaše dotazy!

Autor: Šárka Kosová
projektový manažer
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Dotace OP PIK pro zemědělské 
podnikatele

Úspory energie V
Další, v pořadí již pátá výzva na energe-

tické úspory v podnikatelském sektoru 

přináší oproti předchozím výzvám řadu 

změn – k těm příjemnějším patří mimo 

jiné podpora zateplení penzionů a hote-

lů, lázní a restaurací. Nově je také pod-

porovaná modernizace gastro provozů 

a výměna spotřebičů, které nejsou ur-

čeny pro domácí použití a také výměna 

profesionálních chladicích boxů.

Příjem žádostí bude probíhat od 16. září 

2019 do 30. dubna 2020. Čas 

na pří pravu projektů je tedy dosta-

tečný. Alokace výzvy je 6 miliard Kč. 

Projekty musí být realizovány nejpozději 

do 31. března 2023. Doba udržitel-

nosti je v případě malých a středních 

podniků 3 roky (u velkých podniků 5 let) 

od proplacení dotace. Způsobilé výdaje 

na přípravu projektu jsou stále v režimu 

„de minimis“, s vyloučením zemědělské 

prvovýroby.

Výše dotace se řídí velikostí žadatele, 

v rozmezí 50 % (malý podnik) až 30 % 

(velký podnik), minimální výše dotace 

činí 500 tisíc Kč. Dotace je proplácena 

ex post, čili zpětně. Způsob bodování je 

shodný jako v předchozí výzvě. Žádost lze 

podat i bez platného stavebního povolení.

Přestože v aktuální výzvě nejsou podpo-

rovány výměny mobilních strojů, které 

pomohly podstatným způsobem vyčer-

pat alokaci předchozí výzvy (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu to zdůvodnilo po-

někud zvláštním argumentem, že „vzhle-

dem k velkému zájmu o tyto projekty 

budou již tato opatření nově podporová-

na jen formou úvěrů“ a to navíc mimo ze-

mědělství), i nadále lze podat projektové 

záměry, které přispívají k energetickým 

úsporám, příkladem jsou:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 
je primárně určen pro zpracovatelský průmysl, v některých výzvách 
však mohou žádat o podporu pro své projekty zaměřené na prvovýrobu 
i zemědělští podnikatelé.



•  rekonstrukce administrativních budov, 

provozů, dílen

•  výměny stacionárních technologií – 

například posklizňových linek

•  vnitroareálové rozvody tepla

•  instalace obnovitelných zdrojů energie 

(OZE) a kombinované výroby energie 

a tepla (KVET) pro vlastní potřebu

Pokud žadatel v předchozích letech 

provedl zateplení v rámci předchozích 

výzev programu Úspory energie, může 

nyní podat samostatnou žádost pouze 

na rekonstrukci osvětlení a fotovoltaiku.

Výsledkem projektů je (kromě předpoklá-

daného snížení energetické náročnosti 

a tím i snížení plateb za energie) také 

zvýšení atraktivnosti a reprezentativnosti 

objektů, prodloužení jejich životnosti, 

snížení nákladů na pravidelné opravy 

a servisní zásahy atd.

Věříme, že vzhledem ke zbývajícím volným 

finančním prostředkům MPO přistoupí 

ke znovuotevření příjmu žádostí na mobilní 

stroje. Sledujte tedy naše zpravodaje 

a internetové stránky, budeme vás o pří-

padných změnách ve výzvě informovat.

Obnovitelné zdroje energie
V rámci obnovitelných zdrojů energie 

budou vypsány výzvy na výstavbu větr-

ných elektráren, solárních kolektorů, 

tepelných čerpadel, výtopen na bioma-

su, KVET na biomasu a malých vodních 

elektráren. Dále bude možné požádat 

o podporu na projekty na vyvedení tepla 

z bioplynových stanic. Žádosti budou 

přijímány od září 2019 do konce března 

2020.

Nízkouhlíkové technologie
Nyní je v titulu Nízkouhlíkové technologie 

otevřená výzva na úpravu bioplynu 

na biometan a jeho vtláčení do sítě (s pří-

jmem žádostí do konce září 2019).

OK GRANT ve spolupráci se společ-

ností Agroteam CZ podal do předchozí 

4. výzvy programu Úspory energie přes 

120 žádostí, což znamená, že každá 10. 

žádost byla od nás. Máme tedy dostatek 

zkušeností k tomu, aby byl váš projekt 

úspěšný!
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Autor: Aleš Kudláč
projektový manažer

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na  

VÝLOV DOLNÍHO  
LOUCKÉHO RYBNÍKA
19. říjen 2019 od 10 do 14 hodin  
v k.ú. obce Louka, okres Blansko

Výlov se uskuteční za každého počasí a jako každoročně budete  
moci ochutnat rybí speciality a odnést si našeho kapříka!

Těšíme se na setkání s Vámi  
i Vašimi rodinnými příslušníky
Milan Ondra & kolektiv společnosti OK GROUP

Organizační informace: prosíme o Vaši prezenci u stánku „Registrace hostů OK GROUP“, kde obdržíte identifikační náramek. Děkujeme!
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