
Zápis z akce - „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ 
V AGRÁRNÍM SEKTORU“ 

Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít 
možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci 
úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova 2014–2020 („PRV“). 
 

Místo konání:  Penzion Dočkalův mlýn, Michalovice 23, 580 01 Havlíčkův 

Brod 

Termín konání: 23. února 2018  

Program semináře zahájila Ing. Karolína Menclová za spoluorganizátora a uvítala přítomné. 

Poté ve svém vystoupení informovala o různých aktivitách Celostátní sítě pro venkov 

(„CSV“), tedy nejen o tomto semináři, ale i dalších akcích, které jsou pro letošní rok 

připravovány. Mimo jiné upozornila na možnost čerpání dotačních prostředků pro zemědělce 

v rámci připravovaného 6. kola PRV.  

Další informace o možnostech čerpání dotací pro mladé začínající zemědělce a představení 

příkladů realizovaných projektů byly předmětem vystoupení 

Ing. Davida Brože z České zemědělské univerzity v Praze.  

Představil projekt (stavební technika) farmy Michala Brože 

a podělil se o zkušenosti projektového manažera, které získal 

v rámci přípravy projektů v PRV. Mimo jiné byl představen 

projekt zaměřený na investice do nezemědělských činností.   

Účastníky akce velmi zaujala jeho vlastní zkušenost mladého 

začínajícího zemědělce s tématem „mezigenerační výměna 

a spolupráce na rodinné farmě“ z pohledu syna stávajícího 

zemědělského podnikatele. 

Po přestávce na občerstvení následoval přesun na farmu Květinov, kde byly představeny 

realizované projekty 

z PRV a to 

i z předchozího období 

(přestavba kravína či 

bioplynová stanice).  

 

Po návratu z exkurze bylo pokračováno v teoretické části semináře. 

Přednášejících Ing. David Jeřábek představil své zkušenosti s čerpáním finančních 

prostředků z dotačního titulu 6.1.1 Zahájení činnosti 

mladých zemědělců. Konkrétně se jednalo o aktivity 

zaměřené na pořízení zemědělské techniky a stáje. 

V rámci vystoupení nejenom představil farmu, kde 

aktuálně působí, ale podělil se i o osobní zkušenosti 

s „výměnou poznatků“ mezi otcem „zkušeným 

zemědělským podnikatelem“ a synem „začínajícím 

zemědělským podnikatelem“.  

   
V rámci posledního bodu programu byla účastníkům představena rodinná farma 

Uchytilových a jejich projekty (úspěšně i neúspěšně) realizované z PRV. Lektor Ing. Pavel 

Uchytil mimo jiné nabídl účastníkům porovnání „složitosti“ žádostí z PRV v programovém 



období 2007‒2013 a 2014‒2020. Konkrétně hovořil 

o úspěšně realizovaných projektech (rekonstrukce stáje 

a nákup zemědělské techniky). Také hovořil o neúspěšně 

podaném projektu (nákup zemědělské techniky), kde 

upozornil na faktory, které mu znemožnily projekt správně 

podat a zrealizovat. 

 

Po ukončení připravených vystoupení byl prostor pro 

společnou diskuzi (i když aktuální dotazy se řešily v rámci vystoupení jednotlivých lektorů). 

Nejvíce se diskutovalo k tématu diverzifikace nebo specializace v rámci živočišného výroby 

resp. provozu. 

 


