
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:  Budova Gymnázia, střední odborné školy, středního 

odborného učiliště a vyšší odborné školy,  

Hořice, Riegrova 1403, 508 01 

 

Termín konání: 20. března 2018  

Seminář zahájila ředitelka Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů („ČMSZP“), 

Karolína Menclová, která informovala o aktivitách Celostátní sítě pro venkov („CSV“), 

o připravovaných seminářích a dalších akcích a o aktivní spolupráci v rámci mezisektorů 

(obce, místní akční skupiny, neziskové organizace, vědecká pracoviště). V rámci vystoupení 

byla podána i obsáhlá informace o dotačních možnostech v rámci Programu rozvoje venkova 

pro „mladé začínající zemědělce“.  

Jako první přednesl svůj příspěvek Dušan Kresl, soukromě hospodařící zemědělec 

(místopředseda ČMSZP). Představil v něm svoji farmu a osobní zkušenosti s méně 

příznivými oblastmi (LFA). V rámci vystoupení představil i projekt PRV, prostřednictvím 

kterého byl pro farmu pořízen návěs. Z jeho informací zaujalo účastníky semináře to, že  

i přes dobře nastavené výběrové řízení může projekt zkomplikovat skutečnost, že firma, 

která zakázku vyhraje, může v průběhu realizace spadnout do insolvence.  

Další příspěvek dle programu měl být zaměřen na představení farmy a předání informací 

o osobních zkušenostech s Agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními (AEKO) 

podporovanými z PRV 2007‒2013 a z PRV 2014‒2020. Z důvodu nemoci bohužel nemohl 

vystoupit Ing. Kamil Surovík, ředitel společnosti S A B A S spol. s r.o. a k problematice se 

vyjádřila Ing. Menclová spolu s panem Kreslem (ten své vystoupení rozšířil o odbornou 

problematiku zaměřenou na nákazy v chovu).  

Po vystoupení byl prostor pro diskuze a výměnu zkušeností. Hlavním tématem diskusí byly 

možnosti získání prostředků pro začátek podnikání (získání půdy, zajištění úvěrů) a také se 

účastníci shodli na tom, že zemědělství ve společnosti má větší důležitost než jaká je mu 

aktuálně přiznávána. Byly blíže představeny operace, které budou vyhlášeny v průběhu 

6. kola, byly ukázány konkrétní webové stránky, kde je možno získat aktuální informace 

k PRV. 

 

 

 

 

 



 

Exkurze započala návštěvou Školního statku v Hořicích. Následně se (nad původně 

plánovaný program) naskytla příležitost v krátkosti navštívit místního zemědělce – sadaře 

(ekologicky hospodařícího), který mimo jiné spolupracuje s Výzkumným ústavem 

ovocnářským v Holovousích. Na jeho farmě byl účastníkům představen projekt (sušička 

ovoce), který byl ve fázi probíhající realizace a byl podpořen v rámci projektů realizovaných 

přes místní akční skupinu. Majitel farmy se podělil s účastníky o informace, jaké mohou 

nastat komplikace při vypovězení nájemních smluv. Také upozornil na to, že někteří majitelé 

pozemků, kteří půdu pronajímají, nejsou schopni/ochotní pochopit a respektovat pravidla 

spojená s čerpáním dotací (např. požadavky na udržitelnost projektů podpořených 

z dotačních prostředků). 

Poslední část exkurze byla věnována návštěvě zemědělského družstva Podchlumí Dobrá 

Voda u Hořic, kde se účastníci seznámili s projektem s názvem „Modernizace farmy Dobrá 

Voda ŽV“. 

 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


