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Vážení obchodní partneři, milé kolegyně a kolegové,
rok se s rokem sešel a opět je před námi období dožínek a s tím 
již neodmyslitelně související mezinárodní agrosalon Země živi-
telka. Spolu s našimi kolegy jsme se tak rozhodli vydat speciální 
číslo našeho OK HOLDING Bulletinu, věnované právě českému 
zemědělství se zaměřením na dotační politiku. V tomto čísle Vám 
také přinášíme rozhovor s velmi významným klientem společ-
nosti Agroteam CZ, panem Arnoštěm Maiwaldem. 

V posledních letech jsme svědky mimořádného nárůstu zájmu 
zemědělců investovat jak do rostlinné výroby, tak hlavně do vý-
roby živočišné. Tým našich poradců se této problematice věnuje 
dlouhodobě a spolu s profesionálním přístupem dokáže zajistit 
kompletní dotační servis „na míru“. 

Osobně si myslím, že si zemědělci ve všech koutech naší repub-
liky zaslouží nesmírný obdiv. Tento sektor ovlivnila nejen poli-
tická situace, ale také mléčná krize, která změnila dlouhodobé 
podnikatelské plány některých zemědělců. Neodmyslitelný je 
také faktor počasí, kterému však nikdo z nás neporučí. Jedná se 
o nelehké odvětví, které se u nás stále netěší takovému uznání, 
jaké by si jednoznačně zasloužilo. Proto přistupujeme ke každé-
mu našemu klientovi s velkou pokorou a úctou. Naší snahou 
je klientům poskytnout komplexní servis služeb, který jim zjed-
noduší orientaci v oblasti dotací, pojištění či provozních doku-
mentů. Máme velkou výhodu, že jsme členy profesního uskupení 
OK HOLDING a vše výše uvedené nabízíme společně na velmi 
vysoké odborné úrovni. 

Jelikož je pro nás výstava Země živitelka již tradiční událostí, je 
mou povinností, které se s radostí zhostím, pozvat Vás na se-
mináře, které s naší sesterskou společností DOTin připravujeme 
a organizujeme. Semináře jsou zaměřeny odborně, ale mohou 

být pro Vás také příležitostí, setkat se na jednom místě se všemi 
našimi projektovými manažery stejně tak, jako s Vašimi kolegy 
z oboru a s konkurenty. Společně můžeme prodiskutovat nejen 
pracovní záležitosti. 

Těšíme se na Vás!

EDITORIAL
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Ing. Michal Weber 
obchodní ředitel Agroteam CZ s.r.o.
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AG MAIWALD – významný klient 
společnosti Agroteam CZ
Arnošt i Marcela Maiwaldovi pochází z rodin, 
které se již po mnoho generací živily země-
dělstvím. Na vesnici byli uznávanými sedláky. 
V nucené kolektivizaci přišli o své hospodář-
ství a museli pracovat na „svém“ pro cizí. 
V roce 1991 začali opět sami hospodařit, a to 
na výměře 33 hektarů. Díky dlouhodobému 
úsilí se jejich hospodářství postupně rozvíjelo 
a rozloha obhospodařované půdy rostla. V sou-
časné době hospodaří na rozloze zhruba 2000 
hektarů. Maiwaldovi jsou velká rodina, mají tři 
krásné děti a manželé Maiwaldovi věří, že jim 
svou živnost v budoucnu předají, aby pokračo-
valy v rodinné tradici.

V minulém čísle našeho Bulletinu jsme 
uveřejnili článek o Vašem novém brandu kon-
zumních vajec IQejce – vajec s vyšší přidanou 
hodnotou pro zdraví. Byli jsme informacemi 
nadšení natolik, že jsme si zajeli s panem 
Maiwaldem popovídat i o dalších zajímavých 
věcech z oblasti zemědělského podnikání. 
Věříme, že jeho odpovědí zaujmou i Vás.

Ženská část našeho týmu přiznala, že by 
chtěla mít díky IQejcím krásnější pleť a vlasy, 
psychickou pohodu a lépe zvládat zátěžové 
situace. Kolegové muži sice veřejně neproje-
vili nadšení, ale lepší plodnost a inteligence 
je určitě zaujala. A co Vaše slepice, jsou jiné 
než slepice, které zobou běžné krmením? 
Jsou chytřejší?

Že jsou chytřejší, to tvrdit nemohu. Ale 
prokazatelně vidíme, že v hale, kde jsou 
krmeny naší pestrou směsí včetně moř-
ských řas, jsou ve výrazně lepší zdravotní 
kondici. Prostě jsou spokojené. Když přijde-
te do haly, kde slepicím něco chybí, tak to 
na nich poznáte. To může být způsobeno 
například nedostatkem některého vitamí-
nu, uhnízděným parazitem, či nevhodnými 
klimatickými vlivy. Stresových faktorů je 
v chovech slepic více. U slepic krmených 
naší speciální směsí vidíte, že až do pozd-
ního věku jsou perfektně opeřené, což není 

u starších jedinců pravidlem. Snáška hejna, 
až na nějaké výkyvy v době dlouhodobých 
venkovních mrazů či naopak dlouhých tro-
pických teplot, je nad predikovanou křivkou 
i v pozdějších týdnech stáří tzn. takový elixír 
mládí. Neustále sledujeme zdravotní stav 
a chování našich slepic a vše pečlivě vyhod-
nocujeme. Mají tu nejlepší péči.   

Na chvíli si k nám přisedla i paní Maiwaldová, 
která se na značce IQejce podílí velkou 
měrou, a to včetně marketingu. Vejce mají 
nápaditý a krásný obal a moc pěkné jsou 
i webovky.

A snad nejen to. Hlavně věřím v jejich 
obsah. Stopového prvku jódu v půdě chy-
bí, přesto je pro lidský organismus zásadní. 
Našli jsme cestu, jak jej přirozeně dostat 
do potravinového řetězce. Hodně jsme nad 
tím přemýšleli. Vejce je krásné i v tom, že 
je to plnohodnotná potravina neupravovaná 
potravinářským průmyslem a nějaký týden 
čerstvé v chladu vydrží. Jak spojit naše 
hlavní devize – vlastní pole, vlastní výrobna 
krmiv, vlastní hejna, tým odborníků a ino-
vativní smýšlení majitelů. Výsledkem jsou 
IQejce – chytrá vejce s … Chceme jít ještě 
dál, ale nechci to zatím prozrazovat. Bohužel 
zatím bojujeme s doregistrací ochranné 

známky – jeden dominantní producent vajec 
napadl podobnost části našeho loga s jeho. 
To se snad ovšem brzy dořeší. S manželem 
jsme v této drůbežářské branži „noví“. Jako 
zemědělci máme produkt s přímým kontak-
tem na zákazníka bez jakéhokoli zpracova-
telského průmyslu. To je pro nás nové a mu-
síme se s tím naučit zacházet. Zcela našemu 
produktu věříme, i přesto, že zatím marketin-
gové a propagační náklady převyšují výno-
sy. V době zahlcenosti mediálními informa-
cemi je pro nás velkou výzvou najít cestu, 
jak na svůj produkt upozornit a přesvědčit 
zákazníka o jeho přínosu pro něj.  Jsme rádi, 
že celý náš sortiment vajec, ať už značku 
ARNOŠTOVA VAJÍČKA nebo prémiového 
brandu IQejce, koupí zákazníci na TOP ná-
kupním e-shopu v ČR www.rohlik.cz, kam 
právě nově chystáme i dodávky vajec kře-
pelčích pro doplnění sortimentu.

Pane Maiwalde, co si mohu já, jako úplný 
laik, představit pod pojmem „stáj pro sle-
pice“? Přiznám se, že jsem nikdy v žádné 
nebyla, znám pouze z televize odstrašující 
případy týraných slepic v malých klecích, 
chovaných v žalostných podmínkách.

U slepic se nepoužívá slovo stáj, ale 
spíše hala. Stejně tak se nepoužívá stá-
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do, ale hejno. U nás aktuálně testujeme 
chov slepic ve volné produkci se snáškou 
do plev, ale standardně slepice chováme 
také v klecích. Nesouhlasím s názorem, že 
chov slepic v klecích je nehumánní. Naše 
klece jsou obohacené. Znamená to, že 
každá slepice má minimálně 750 cm2 pro-
storu, má tam bidýlko, má kde hrabat, má 
se kde schovat, aby mohla v klidu snášet 
vejce a byla odcloněna od ostatních slepic, 
od světla a všeho jiného, co zrovna nepo-
třebuje „slyšet a vidět“. Pochopitelně má 
přístup k vodě a krmivu. Myslím, že do to-
hoto vnesli „vaječní humanisté“ poměrně 
silnou stopu. Od roku 2012 se v České 
republice chovají slepice pouze v obohace-
ných klecích. Klecovým chovům dala velmi 
špatnou nálepku média a bohužel už se to 
nedaří odlepit, i když realita je již zcela jiná. 
Aby byla média úspěšná, tak musí prezen-
tovat extrémy, ať už ty negativní nebo ty 
pozitivní, ale prostě extrémy. 

V poslední době jsou velkým fenomé-
nem vejce z volného výběhu, voliér, či bio 
chovu. Viděla jste někdy, jak vypadá tako-
vý zaplocený slepičí výběh? Po měsíci tam 
již moc zelené trávy či žížalu nenajdete, při 
deštích se brodí blátem. Slepice je 
hrabavé zvíře a všechno rychle zničí. 
Většinou po zbytek života žije pouze 
na hliněném „betonu“ či v blátě. Pocit, 
že žere zdravou travičku, je jen iluze, 
které chtějí lidé věřit. Ledaže si pořídí-
te 5 slepic na plochu fotbalového hřiš-
tě, ale to vás pak taková vejce vyjdou 
draho. Spotřeba vajec v České repub-
lice je ve stovkách milionů měsíčně 
a rozhodně není reálné tuto produk-
ci vyprodukovat ve volném výběhu. 
Navíc je zde vysoké riziko nákazy.  

Jak se v takových chovech sleduje 
zdravotní stav slepic?

To je další věc. Nad volným výbě-
hem může přeletět pták infikovaný 
třeba ptačí chřipkou a nakazit hejno 
drůbeže. Chovy v halách jsou z toho-
to pohledu bezpečnější, velmi přísně 
hlídané veterinární správou a jinými 

státními organy. Při správném zacházení 
a skladování zakoupených vajec se není 
čeho obávat. Také krmné dávky, pitný 
režim je podstatně lépe sledovatelný v ha-
lách a nejlépe v klecovém chovu. Třeba 
ve volném chovu bychom rozhodně ne-
mohli garantovat dávku 60–70 mikrogra-
mu jódu na vejce velikosti M.

Vaše rodinná firma se věnuje zemědělství 
více než dvacet let a navázala tak na tradici 
trvající po mnoho generací. Můžete nám to, 
prosím, přiblížit? 

Všichni naši předci se věnovali země-
dělství po generace, ale podepsala se 
na nich normalizace. Někdo byl vysídlen, 
někdo dokonce vězněn. Pradědeček mé 
ženy den před tím, než mu měli komu-
nisté přijít zabavit majetek, ten tlak ne-
usnesl a na mrtvici v noci zemřel. Jeho 
žena také po mozkové příhodě ochrnula 
a poslední roky života byla upoutána 
na vozík. Jejich syn Josef Luža, který 
mimo jiné oslavil 11. srpna 96 let, na-
stoupil do vězení místo otce za neplnění 
dodávek mléka. Ty dodávky mléka byly 
zcela úmyslně stanoveny vysoko. Toto 

jsou smutné vzpomínky. Byli to mladí 
a zdraví lidé. A já? Já jsem si vlastně 
splnil dětský sen, už od devíti let jsem 
věděl, co chci v budoucnu dělat. Měl 
jsem v tom opravdu jasno velmi brzy. 
Hned, když to bylo možné, jsme s bra-
trem přemluvili tatínka, aby se ucházel 
v restitucích o to, co naší rodině komu-
nisté sebrali. A ono to dopadlo. Teď je to 
naše živobytí, které máme rádi, a které 
nás baví.

Jste milovník přírody?
Jsem zemědělec a myslivec, tak snad 

se dá říci, že i milovník přírody. Já i moje 
žena jsme původem ze statku. Už jako 
malý kluk jsem uměl řídit traktor, poklidit 
ve stáji či podojit krávu. A až nyní, kdy 
jsem hospodaření přeměnil v prosperující 
podnik a přibyla k tomu myslivost spoje-
ná s lovem, jsem našel naplnění či jakési 
chlapské uspokojení muže jako lovce. O to 
více, když víte, že mému dědovi bylo právo 
myslivosti na našich pozemcích po roce 
1948 odepřeno. Zrovna včera jsem ulovil 
divočáka, kterého budeme připravovat 
na dožínky. Ještě jsme se nedohodli, zda 

se zelím nebo se šípkovou . 

Myslíte si, že budou chtít Vaše děti po-
kračovat ve Vašem podnikání?

Rodina mé ženy má na Moravě 
také zemědělský podnik – dojné 
krávy, prasata, koně a naše děti 
k nim velmi rády jezdí. Stejně tak 
jsou rády u mých rodičů, kde je 
k přírodě také blízko. Na predikci je 
ještě brzy. Arnoštek má 4, Matyášek 
3 a Amálka 1 rok. Do pracovního 
procesu je se ženou bereme, takže 
vidí, co to obnáší. Nejeden uchazeč 
o zaměstnání byl přítomen u kojení 
našich dětí. Pochopitelně budu rád, 
když si některé z dětí v našem obo-
ru zalíbení najde. Trošku se jen bo-
jím, že dnešní možnosti, a to včetně 
možnosti cestovat, ovlivní naše děti 
natolik, že bude složité je u tohoto 
podnikání udržet. Ovšem pokud bu-
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PARK LADRONKA
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7. ROČNÍK
VSTUP ZDARMA
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       NA VÁS

Chytrá vejce s...

jódem



 5

BULLETIN ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL

dou dobří a úspěšní v jiném oboru, bude 
je to naplňovat, tak také budu spokojen. 

Čemu se v rostlinné výrobě věnujete? 
Na svých webových stránkách uvádíte, že 
na celé Vaší výměře je dobře patrné, že 
půdy ve Vaší péči získávají velmi dobrou 
kondici a vyrovnanost. Jak o půdu pečuje-
te? Upřednostňujete osazení plodinou, která 
půdě prospěje, nebo se musíte z ekonomic-
kých důvodů spíše ohlížet na fakt, která 
plodina má dobrý výnos a je cenově dobře 
ohodnocená?

Od devadesátých let si uvědomuji, že 
půda je náš základní výrobní prostředek 
a je naší povinností ho udržovat ve výbor-
né kondici. Pokud to jde, tak ji zlepšovat 
pro další generace. Stále hledám, jak náš 
přístup k půdě zlepšovat – co bychom 
mohli dělat lépe. Beru to jako samozřej-
most. Kdysi jsme od zemědělců přebírali 
půdu s velmi nízkým pH, byla kyselá, a tak 
jsme ji vápnili. Neměli jsme tehdy na to 
žádné dotace, ale věděli jsme, že je to tak 
správné. Pak jsme se s růstem firmy setká-
vali s tím, že nám chybí živočišná výroba, 
bylo to v době, kdy jsme ještě neměli slepi-
ce. Museli jsme v širokém okolí nakupovat 
organická hnojiva a vyráběli jsme kompos-
ty. Dnes samozřejmě mimo jiné využíváme 
trusu našich slepic, mícháme ho se slámou 
a organicky hnojíme. Lze říci, že v České 
republice je to spíše rarita. Především se 
snížila živočišná výroba obecně. Větší pro-
cento půdy se bohužel drancuje.

Znamená to, že nezodpovědným přístupem 
byste v budoucnu svým dětem jako součást 
firmy, předal co?

Vytěženou půdu, která by se do kondi-
ce dostávala další desítky let pilné práce 
a velkých investic.

Provozujete bioplynovou stanici?
Ne. Ekonomicky je to sice super, ale 

přijde mi to jako drancování zeměděl-
ské půdy. Vyrábí se energie, kterou jsme 
schopni vyrobit i jinak. Také hodně záleží, 
čím BPS krmíte a jak využíváte odpad-

ní teplo. Organická hmota nepatří podle 
mého názoru do bioplynky, ale zpátky 
do půdy, abychom v ní udržovali biologic-
ký život. Takhle z něj sice vyrobím plyn, ale 
ten se spálí. 

A co fotovoltaika? Pronajal byste poze-
mek, pokud by Vám někdo nabídl slušnou 
sumičku?

Ne. V tomto ohledu jsem tradiční a kon-
zervativní zemědělec. Místo, kde mi neva-
dí, jsou střechy, ale i tak ještě žádné foto-
voltaické panely nemáme.

Stále se hovoří o suchu, ovlivňuje Vás 
zásadně?

Přesto, že někteří zemědělci naříkají, my 
máme fantastické výnosy. Vysoce nadprů-
měrné. Na rozdíl od republikového průmě-
ru výnosů pšenice, který je kolem šesti 
a půl tuny, my dosahujeme výnosů kolem 
devíti až deseti tun z hektaru, a to nejsme 
na Hané nebo v Polabí. Takto to máme 
už dvanáct let. Jsem přesvědčen, že je to 
dáno právě našim přístupem k půdě. Co 
se týče sucha, je dokázáno, že půda, která 
neobsahuje dostatek vápníků a organické 
hmoty, příjme vodu mnohem hůř. Menší 
procento vody se vsákne a větší procento 
snadno odteče. 

Obecně tedy, vnímáte klimatické změ-
ny? Opravdu se dějí a mají vliv na Vaše 
podnikání?

Za těch dvacet pět let, kdy v této branži 
působím, se určitě oteplilo. Ale znovu opa-
kuji, všechno to je o hospodaření s půdou. 
Začali jsme před více než dvaceti lety při-
stupovat k půdě zodpovědně a ona nám 
to teď vrací – pozitivně. A opět bych mohl 
hovořit o organických hnojivech, která 
do půdy prostě patří. Hlídáme poměry 
živin, máme mapy půdy a každé tři roky 
provádíme ve stejných místech odběry 
půdy a sledujeme její vývoj. Postupujeme 
takto už mnoho let, odběry jsou husté, 
přesné a odebíráme je po vrstvách. Místy 
odebíráme vzorky až do hloubky šedesá-
ti centimetrů. Sledujeme strukturu půdy 
a především chemické vlastnosti. K to-
muto tématu také patří, že veškerá velká 
technika, která naši půdu obhospodařuje 
je na pásových podvozcích. Půda není to-
lik utlačována a při povodních pak vodu 
lépe absorbuje.

A co osevní postup a rozmanitost plodin, to 
má na kvalitu půdy také vliv?

Samozřejmě má. Snažíme se o pestrost 
plodin. Pěstujeme pšenici pro potravinář-
ské účely, sladovnický ječmen, kukuřici 
na zrno, řepku, pohanku a jsme velcí pro-
ducenti máku. Přitom klademe velký důraz 
na bezpečnost vůči erozi.

Dostane se třeba Vaše pohanka pro-
střednictvím obchodní sítě ke mně jako 
ke spotřebiteli?



 6

BULLETIN ZEMĚDĚLSKÝ SPECIÁL

Už ano. Naše cereální krmné směsi pro 
ARNOŠTOVA VAJÍČKA si vyrábíme sami, 
a také přes IQejce.

Věnujete se i jiné živočišné výrobě než cho-
vu slepic a produkci vajec?

Zatím ne. Teď se na 100 % věnujeme 
naplno našim slepicím. 

Co si jako zemědělec myslíte o některých 
iniciativách, především veganských sdru-
žení a jejich tvrzeních, že vzrůstající spo-
třeba živočišných výrobků by nás měla vést 
k otázce, zda tento způsob hospodaření je 
dlouhodobě udržitelný a zda nemá příliš 
velký vliv na životní prostředí? Živočišná 
výroba prý totiž ovlivňuje všechny složky 
krajiny – vodu, půdu, ovzduší, druhovou 
biodiverzitu a také zdraví lidí?

Myslím si, že pro správný vývoj a poho-
du člověka, by mělo mít tělo pestrou stra-
vu. Jak rostlinného, tak živočišného půvo-
du – jen ve správném množství vzhledem 
k individuální fyzické aktivitě. Lidstva pořád 
na zeměkouli přibývá, takže si nemyslím, 
že by se měla živočišná výroba omezovat. 
Když se vrátím k péči o půdu, i tam jsme 
hovořili o tom, že ta je jednoznačně spojena 
s živočišnou výrobou. Ve chvíli, kdy máte 
pouze rostlinou výrobu, půda se devastuje. 
Je do ní potřeba vracet organické hnojivo, 
ale o tom jsme už hovořili. Když se podívá-
te na některé oblasti světa, kde se zabývají 
jen rostlinou výrobou, třeba půdy po vytěže-
ných pralesích, tak několik let mají pěstitelé 
fantastické výnosy, ale vlivem jejich přístu-
pu a tepla se organická složka v půdě rychle 
odbourává. Pak ubývá reálně ploch, kde se 
bude moci do budoucna hospodařit. Takže 
s tím, na co se mě ptáte nesouhlasím. Můj 
názor je, že pro udržitelnost půdy je nutné 
spojení rostlinné výroby s tou živočišnou. 
Problém je i to, že se to v některých státech 
řeší striktně odděleně. Obzvláště v zámoří je 
na velkých plochách rostlinná výroba a ved-
le toho se na obrovských pláních pase doby-
tek. Ten se ale následně nažene na loď, kde 
se porazí, zbytky se hodí do moře a k od-
běratelům už připlouvají zabalené steaky. 

Toto není podle mého názoru dlouhodobě 
udržitelné. Není to propojeno, a to je chyba. 
V našich zeměpisných šířkách je to naštěstí 
jinak a je to dobře. 

Co pro zemědělce znamenají stroje, které při 
práci používá? Je to pouze pracovní pomůc-
ka, nebo se třeba kvalitní a přitom krásný 
traktor může stát pro někoho vášní?

To rozhodně. Když kupuji nový stroj, 
musím samozřejmě vědět, že jeho nákup 
dává smysl po stránce ekonomické, že 
se zvýší produktivita práce, bude splňo-
vat všechny naše požadavky po stránce 
technické, ale především se mi musí lí-
bit. Hned přemýšlím, kdo za tím strojem 
bude sedět, aby se i on s mým názorem 
ztotožnil. Někdy je to těžké… Teď máme 
půjčený FENDT VARIO 1050. Vypadá to, 
že to bude první model prodaný v České 
republice. Už jsme ho tady měli na jaře 
a náš člověk, který ho obsluhuje, je z něj 
nadšený. Tento pracovník u nás pracuje již 
20 let, tak mu ho budu muset asi koupit. 
Bude to takový pracovní benefit .

Jak je na tom dnešní zemědělství?
Je za námi dobré období, ale vinou 

vzrůstajících cen vstupů, jako je cena 
půdy, nájmu půdy, strojů či práce, bude 
přát připraveným. Trhu práce by prospělo, 
kdyby média na chvílí téma o průměrné 
mzdě, což je zcela zavádějící údaj či ne-
dostatku lidí na trhu práce, opustila. Mladí 
lidé bez pracovních návyků dostávají pocit 
výjimečnost, materiálově nestrádají – vše-
ho mají dostatek, chybí jim touha na něco 
šetřit. Lidem chybí jakási pokora, loajalita, 
řád, chtějí si užívat volný čas. Je doba 
blahobytu a pohodlí. Obdivuji své rodiče 
a prarodiče – ti opravdu dřeli a odpočinek 
neznali. V dnešním zemědělství je mini-
mum původní manuální práce – většinu 
nahradila moderní výkonná technika. 

Proto se v živočišné výrobě robotizuje? Jak 
je to v rostlinné výrobě?

Ano, i my máme snahu dlouhodobě 
modernizovat a poslední dobou také 

robotizovat. Obecně lze v živočišné vý-
robě robotizovat třídění a balení vajec, 
u dobytku dojení apod., ale pak máte pra-
covní pozice, kde je člověk nahraditelný. 
V rostlinné výrobě jsou moderní špičkové 
technologie s autopilotem, ale ten vám ne-
zkontroluje správnou hloubku podmínky, 
kvalitu zpracování půdy, výsevek apod. 
Když zemědělec takový stroj koupí, musí 
si být jistý, že bude mít ekonomický přínos. 
Stroj sám jede, sám se otáčí, ale spousta 
činností zůstává závislých na lidských 
rukou a hlavně na zkušeném oku. Takže 
zcela bez lidí si to představit nedokáži.

Takže i v zemědělství má velkou budoucnost 
IT, chápu to správně?

Určitě, a nejen co se obsluhy strojů týče. 
I my používáme informační systémy. U nás 
na ZZN jsme implementovali nový infor-
mační systém letos v lednu, takže to mám 
v živé paměti.

Proč v obchodech narážíme na dovezená 
jablka, švestky, okurky, ale i vejce? Vždyť 
všichni víme, že našemu tělu prospívá nejvíc 
konzumace lokálních potravin.

Je to prostě jen business. My naše vejce 
dodáváme do řetězců, ale není to jednodu-
ché. Například jeden nejmenovaný řetězec 
avizuje, že vítají lokální dodavatele, ale 
když jsme ho oslovili s dodávkou lokálních 
IQejce, tak prostě jednoduše neakceptují 
vyšší cenu, než u vajec dovezených napří-
klad z Polska. Náklady na naše vejce jsou 
vzhledem ke vstupům vyšší a pod cenou je 
prodávat nemůžeme.

Ale já jsem přesvědčená o tom, že by si na-
šly odběratele, já bych si je klidně koupila, 
i kdyby byla dražší než právě ty jmenované 
dovozové.

V současné době je žádný větší nadná-
rodní řetězec nenabízí. Ale věřím, že si je 
v budoucnu budete moci koupit všude .

Autor: redakční rada
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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. – 
poskytnutí finanční podpory pojištění

Stále více žadatelů využívá možnost 
pojištění plodin a hospodářských zvířat. 
K tomuto kroku jsou také motivováni ze 
strany Podpůrného a garančního rolnické-
ho a lesnického fondu (PGRLF), který na-
bízí finanční podporu právě na tyto druhy 
pojištění. Účelem podpory je zpřístupnění 
pojistné ochrany širokému okruhu země-
dělců a zajištění diverzifikace podnika-
telských rizik právě i formou pojištění. 
V souladu se zásadami pro poskytování 
finanční podpory na pojištění poskytne 
PGRLF finanční podporu žadateli, který 
má sjednánu pojistnou smlouvu. 

Žadatelem o podporu může být pouze 
subjekt, který splňuje tato kritéria: podni-
katel podnikající v zemědělské výrobě pod-
le § 420 zákona č. 89/2012 Sb., malý nebo 
střední podnik, zemědělský prvovýrobce.

Podpora bude poskytnuta pěstiteli, kte-
rý na své jméno sjednal smluvní pojištění 
plodin a uhradil pojistné ve výši minimálně 
1 000 Kč za příslušný rok. Uvedeným po-
jištěním se rozumí pojištění plodin na ztrá-
ty způsobené přírodními pohromami, nepří-
znivými jevy nebo škůdci rostlin. Dále bude 
podpora poskytnuta chovateli hospodář-
ských zvířat, který na své jméno sjednal 
smluvní pojištění plodin a uhradil pojistné 
ve výši minimálně 1 000 Kč za příslušný 
rok. Uvedeným pojištěním se rozumí pojiš-
tění hospodářských zvířat na ztráty způso-
bené chorobami zvířat, přírodními pohro-
mami nebo nepříznivými klimatickými jevy.

Výše podpory:
•  v rozmezí od 25 % do 50 % prokáza-

ných, uhrazených nákladů na pojištění 
plodin pro příslušný rok

•  v rozmezí od 10 % do 50 % prokáza-
ných, uhrazených nákladů na pojištění 
ostatních plodin pro příslušný rok

•  v rozmezí od 25 % do 50 % prokáza-
ných, uhrazených nákladů na pojištění 
hospodářských zvířat pro příslušný rok

Příjem žádostí je zahájen vždy 1. led-
na a ukončen 30. října příslušného 
roku. Pojistné na příslušný rok nesmí 
být uhrazeno před podáním žádosti. 
Podpora bude poskytnuta jen na tu 
část pojistného, které je uhrazeno až 
po podání žádosti. Každý žadatel má 
povinnost doložit k žádosti pojistnou 
smlouvu (nebo pojistku či strukturo-
vaný výpis z pojistné smlouvy). Dále 
je nutné doložit potvrzení pojišťovny 
o výši zaplaceného pojistného a do-
klady prokazující úhradu pojistného 
– lze doložit dodatečně, ale nejpozději 
k 30. říjnu příslušného roku.

Po ukončení přijímání žádostí o podpo-
ru provede PGRLF ekonomické vyhodno-
cení všech žádostí a na základě finanč-

ního plánu stanoví v procentech výši 
podpory pro aktuální rok. Konkrétní výši 
podpory, která bude poskytnuta žadate-
li, stanoví PGRLF v souladu s uvedenými 
zásadami. 

V roce 2016 byla výše podpory v rámci 
jednotlivých programů stanovena v roz-
mezí mezi 30 a 50 procenty uhrazeného 
pojistného:
•  50 % uhrazeného pojistného v rámci 

programu pojištění speciálních plodin
•  50 % uhrazeného pojistného v rámci 

programu pojištění hospodářských 
zvířat

•  37 % uhrazeného pojistného v rámci 
programu pojištění ostatních plodin

Specialisté společnosti OK GROUP a.s. 
Vám rádi se získáním podpory pomohou 
a zároveň Vám poskytnou všechny po-
třebné informace.

Autor: Tým Agroteam CZ
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5. kolo příjmu žádostí z Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

V termínu od 10. do 30. října 2017 nej-
později do 13:00 hodin proběhne příjem 
žádostí v rámci 5. kola Programu rozvoje 
venkova 2014–2020 (PRV). Tato pod-
zimní výzva obsahuje více operací, pro 
které bude k dispozici alokace na úrovni 
téměř 2,7 miliardy korun. Jako již tradič-
ně, největší díl z této alokace je směro-
ván do podpory investic v zemědělské 
prvovýrobě (1 137 mil. Kč) a do podpory 
zpracování produktů zemědělské prvo-
výroby (575 mil. Kč). V poslední době 
se zpracovatelé zemědělských produk-
tů naučili využívat i operace zaměřené 
na vývoj nových postupů a technologií 
při zpracování. Dále budou podpořeny in-
vestice do lesního hospodářství, zejména 
do lesnické techniky, ale i do preventiv-
ních či sanačních opatření v lesích.

Jako každoročně, i v tomto kole, je nej-
větší zájem o dotace na investice do ze-

mědělské prvovýroby. Operace je zamě-
řena na investice do staveb, technologií 
a strojů do živočišné i rostlinné výroby. 
Mezi typické projekty patří investice 
do stájí pro skot, dojíren, hal pro prasata, 
do strojů pro živočišnou i rostlinnou výro-
bu. Je zde však nutno počítat s význam-
nějšími změnami. Mezi hlavní změny patří 
plošné snížení limitů způsobilých výdajů 
o cca 15 %. 

Dále došlo k poměrně zásadní změně 
bodového systému. Jde například o změ-
nu výpočtu bodového zvýhodnění za za-
městnance. Významná je i změna hodno-
cení využití stávajících objektů či areálu, 
kdy je nutné požádat o posouzení nároku 
na VÚMOP (výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy). Nebudeme vyjmeno-
vávat jednotlivé změny, ale ze všech je 
patrná snaha Státního zemědělského in-
tervenčního fondu (SZIF) o snížení míry 
spekulativních zásahů do projektů.

U opatření, zaměřeného na zpracování 
výrobků zemědělské prvovýroby, je ne-
větší změnou rozšíření okruhu žadatelů 
o výrobce pekařských, cukrářských a ji-
ných moučných výrobků. Spektrum pro-

jektů, zaměřené převážně na bourárny 
a mlékárny, je tak rozšířeno o pekárny 
a cukrárny.

Vzhledem ke změnám v bodových 
kritériích je vhodné, zejména u komplex-
nějších projektů, zaměřit se na přípravu 
podkladů a stanovení vhodné strategie co 
nejdříve. Ze zkušeností víme, že mnoho 
žadatelů přihlíží při  posuzování svých 
projektů na pravidla minulých let. S při-
hlédnutím  k výše uvedeným změnám 
je důležité stanovit vhodnou strategii 
i s ohledem na sníženou alokaci.  Snížení 
alokace pro letošní příjem žádostí rozhod-
ně neznamená poslední šanci si o dotaci 
požádat. Podpory do zemědělských in-
vestic budou pokračovat do roku 2020.

Velkou pozornost je nutno věnovat 
i termínům. Příjem žádostí bude ukončen 
30. října ve 13:00 hodin. S ohledem na 
vytíženost dotačního portálu však dopo-
ručujeme žádost podat s dostatečným 
předstihem. Dalším důležitým datem je 
31. leden 2018. Do tohoto termínu musí 
žadatel dodat na SZIF všechny přílohy, 
včetně výběrového řízení na dodavatele 
a smlouvy s vítězným uchazečem. 
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Upozorňujeme také všechny případ-
né žadatele, že došlo k další aktualizaci 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 
zejména v návaznosti na Zákon o zadává-
ní veřejných zakázek (ZZVZ). Vzhledem 
k tomu, že výběrové řízení je jednou 
z povinných příloh, která přímo ovlivňuje 
velikost dotace a poměrně často zde při 
porušení pravidel hrozí riziko sankce, do-
poručujeme toto zadání konzultovat s od-
bornou firmou.

Závěrem bychom rádi připomněli, že 
společnost Agroteam CZ svým klientům 
v rámci celé České republiky nabízí do-
tační poradenství v průběhu celého ži-
votního cyklu žádosti, a to včetně odbor-
ného výběrového řízení. Poradenství pro 
nás neznamená pouze vyplnění žádosti 
o dotaci. Zejména stavební projekty vy-
žadují poradenství a odbornou pomoc již 
ve fázi technické projekce a u většiny 
projektů jsme partnery našich klientů 

dále, a to i v průběhu lhůty vázanosti. 
Poradenský doprovod tak u některých 
projektů může trvat od začátku do kon-
ce osm i více let. Rádi Vám budeme celé 
toto období na blízku a poskytneme Vám 
odborný a profesionální servis.

Autor: Michal Weber  
obchodní ředitel

 

Legislativa v zemědělství
Zemědělského podnikání se dotýká vel-
ké množství právních předpisů, jejichž 
dodržování je předmětem kontrol, prová-
děných celou řadou kontrolních a dohle-
dových institucí. Nedodržování předpisů 
vede k sankčním postihům, a to nejen 
formou krácení dotací. Právní předpisy 
vyžadují, aby zemědělské podniky ved-
ly provozní evidence a měly zpracovány 
dokumenty, které upravují jejich činnost 
v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody 
a krajiny. V neposlední řadě také, v dneš-
ní době hodně zmiňované, ochrany půdy. 
V současnosti se velká část kontrolní čin-
nosti státu týká právě provozní evidence 
a dokumentace zemědělského podniku, 
což zvyšuje význam jejich řádného a pro-
fesionálního vedení. 

Společnost Agroteam CZ je připrave-
na stávajícím i novým klientům pomoci 
s přípravou veškeré povinné dokumen-
tace i se zpracováním evidencí, nejen při 
přípravě na kontroly, ale průběžným ve-
dením evidencí a aktualizací dokumentů. 
Samozřejmostí je projednání dokumenta-
ce s věcně a místně příslušnými orgány 
státní správy. Zpracované a aktualizo-
vané provozní řády nebo havarijní plány 
jsou nejen splněním povinností podle 
jednotlivých zákonů, ale mají souvislost 
i s dotačními programy Programu rozvo-
je venkova nebo Operačního programu 
Životní prostředí. 

Vedle cíleného provozního poradenství 
poskytovaného společností Agroteam CZ 
zaměřeného na konkrétní službu (zpra-
cování vybrané evidence a dokumentů, 
příprava na kontrolu, příprava a podání 
jednotné žádosti apod.) nabízíme klientům 
provozní poradenství formou auditu hospo-
daření zemědělského podniku s ohledem 
na způsob a místo hospodaření, čerpání 
finančních prostředků z evropských fondů 
a jiných zdrojů nebo různá přírodní omeze-
ní a podobně. S provedením auditu úzce 
souvisí systémový přístup k plnění povin-
ností vyplývajících z právních předpisů 
a dosažení splnění relevantních požadavků 
pro daný zemědělský podnik. Tato forma 
poradenství je nejefektivnější, protože 

poskytuje managementu zemědělských 
podniků záruku dlouhodobé shody s poža-
davky právních předpisů a výrazný nárůst 
časového prostoru pro vlastní řízení. 

V případě potřeby konkrétní poraden-
ské služby, přípravy na kontrolu, zpra-
cování žádosti, ale i komplexní a konti-
nuální spolupráce v oblasti poradenství, 
nabízíme prostřednictvím našich poradců 
společnosti Agroteam CZ profesionální 
pomoc a lidský přístup. 

Bude nám ctí pomoci Vám s podnikáním.

Autor: Lubomír Smrček  
provozní poradce
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Pojistný program pro zemědělce, 
lesníky a potravináře

Akciová společnost OK GROUP působí 
na pojistném trhu od roku 1999 a je ryze 
českou makléřskou společností posky-
tující kompletní servis v oblasti pojištění. 
Společnost je registrovaným pojišťovacím 
makléřem, pojišťovacím agentem a samo-
statným likvidátorem pojistných událostí. 

Specialisté společnosti OK GROUP pro 
Vás připraví pojistný program na míru, který 
Vám pomůže při řešení rizikových situací, 
které mohou při podnikání v oblasti země-
dělství, lesnictví nebo potravinářství nastat.

Pojistný program je určen zejména pro:
•  právnické osoby podnikající v oboru 

zemědělství 
•  fyzické osoby podnikající v oboru 

zemědělství
•  vlastníky lesa
•  příspěvkové organizace, zoologické 

zahrady a jiné 

•  zpracovatele potravin
•  maloobchod a velkoobchod v podobě 

prodejen a skladovacích hal

Nejčastější typy škod, které mohou v těchto 
oblastech nastat:
•  poškození porostů krupobitím, záplavou 
•  poškození porostů mrazem
•  úhyny zvířat z důvodu nemoci a nákaz 
• požár lesa
•  poškození střešní krytiny budov vichřicí 
• kontaminace výrobku

Jaká nebezpečí jsou například kryta?
 •  pojištění zvířat – úhyn, utracení, nutné 

poražení zvířete z důvodu nákazy, hro-
madných škod jiného infekčního nebo 
virového onemocnění, živelní události, 
otravy, zasažení proudem nebo v přípa-
dě pojištění jednotlivých škod, také ne-
moc, úraz, porodní škody a jiné 

•  pojištění plodin – poškození plodin 
krupobitím, vichřicí, záplavou, povod-
ní, vymrznutím, vyzimováním, suchem 
a mrazem

•  pojištění lesa – pojištění proti riziku „po-
žár“ případně i proti riziku „vichřice“

•  pojištění lesních školek – poškození lesní-
ho sadebního materiálu krupobitím, požá-
rem, vichřicí, záplavou, povodní, mrazem 

•  pojištění koní – uhynutí, utracení, nutné 
poražení koně z důvodu nákazy, živlu, 
úrazu, operace, porodní škody, zmetání, 
nemoci. Pojištění ztráty schopnosti závo-
dit, pojištění léčebných výloh. V rámci po-
jištění klisny je také pojištěn plod a hříbě 
do 6. měsíce věku. 

V rámci zemědělského pojištění spolupra-
cujeme se všemi pojistiteli, kteří tento druh 
pojištění na českém pojistném trhu nabízí. 
Níže uvedení pojistitelé také uzavřeli smlou-
vu o spolupráci s Podpůrným a garančním 
rolnickým a lesnickým fondem: 
• Allianz pojišťovna, a.s.
• Česká pojišťovna a.s.
• ČSOB Pojišťovna, a.s.
• Generali Pojišťovna a.s.
• Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
• Kooperativa pojišťovna, a.s.
•  Österreichische Hagelversicherung – 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
organizační složka (Agra pojištovna)

Autor: Gabriela Vránová  
ředitelka úseku zemědělského pojištění

  

V případě zájmu o sjednání zemědělského pojištění, kontaktujte svého obchodníka ze 
společnosti OK GROUP, případně naši ředitelku úseku zemědělského pojištění Ing. Gabrielu 
Vránovou, e-mail: gvranova@okgroup.cz. 
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Mezi významné klienty Agroteam CZ patří například:

Zveme Vás na naše 
připravované akce

•  AGROSPOL Výprachtice s.r.o. – realizace stáje
•  INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí – investice do chovu prasat
•  AGROSPOL, Malý Bor a.s. – výstavba stáje
•  Zemědělské družstvo Dolní Újezd – modernizace střediska
•  AGRO PERTOLTICE, a.s. – modernizace farmy
•  Zemědělské obchodní družstvo Borovany – investice do chovu 

skotu
•  ZS Dublovice a.s. – investice do pícninářských strojů
•  ZOD 11. KVĚTEN a.s. – realizace mléčné farmy
•  Milan Řehořka – výstavba bramborárny
•  Zemědělské družstvo Bělčice – investice do živočišné i rostlinné 

výroby
•  Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, družstvo – investice 

do skladování statkových hnojiv a krmiv
•  František Šimek – pořízení prvního třímístného dojícího robota
•  Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. – rekonstrukce mléčné 

stáje
•  PVDP Invest s.r.o. – výstavba skladu krmiv
•  AZALEA Chlumec s.r.o. – výstavba skleníku

•  Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. – investice 
do živočišné i rostlinné výroby

•  Meclovská zemědělská, a.s. – investice do živočišné výroby
•  BOHEMIA SEKT, s.r.o. – pořízení technologického vybavení
•  ZEMKO Kožlí a.s. – investice do chovu prasat a skotu
•  Zemědělské obchodní družstvo Roztoky – Kruh – modernizace 

mléčné farmy
•  AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. – realizace 

kompostárny včetně vybavení
•  Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo – realizace kompostárny 

včetně vybavení
•  AGRO JESENICKO a.s. – realizace kompostárny včetně 

vybavení
•  AGRO - Měřín, a.s. – snížení emisí amoniaku 
•  Zemědělské družstvo Maleč – strojové vybavení pro snížení 

amoniaku

S některými z nich Vás blíže seznámíme v dalších číslech 
našeho speciálu.

Přijměte pozvání k návštěvě odborných seminářů pořádaných společností Agroteam CZ určených pro zemědělské podnikatele, 
které budou zaměřeny na poznatky v chovu zvířat, zpracování půdy a aktuality v legislativě i v dotacích.

úterý 5. září 2017  TOKO AGRI a.s., Rudice 36, 687 32 Rudice

čtvrtek 7. září 2017  Archa restaurant a hotel, Darwinova 252/39, 772 00 Olomouc 

– Svatý Kopeček

úterý 12. září 2017  U Horáků restaurace a pension, Palačov 57, 741 01 Starý Jičín

čtvrtek 14. září 2017   U Svatého Jana, Spojovací 72/46, 503 11 Hradec Králové –

Svobodné Dvory

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: info@agroteam.cz.

Termíny a místa konání:
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Spoluvytváříme 
a chráníme Vaše 
hodnoty. 

POJIŠTĚNÍ

OSOBNÍ FINANCE

INVESTICEDOTAČNÍ PORADENSTVÍ

PARTNERSKÁ SÍŤ

Přední makléřská pojišťovací společnost OK GROUP spolu se svými dceřinými 
společnostmi Agroteam CZ a DOTin, leadery v oblasti zemědělského a dotačního 
poradenství, nabízí jedinečný koncept komplexních služeb pro Vaše zemědělské 
podnikání.

ODBORNĚ KVALIFIKOVANÝ TÝM VÁM ZAJISTÍ:
• analýzu stávajícího stavu pojistné ochrany a pojistných rizik
• doporučení nejvhodnější nabídky pojistné ochrany
• jednání s pojistiteli u specifických produktů
• zpracování pojistných smluv a jejich správu
• asistenci při vyřizování a likvidaci pojistných událostí
• kompletní poradenský doprovod v oblasti dotací 
• legislativní a provozní poradenství  
• ekonomické poradenství  
• pravidelnou informovanost v oblasti dotací
• zprostředkování financování investičního záměru

KE KAŽDÉMU MÁME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP. POZVEDNĚTE S NÁMI VAŠE PODNIKÁNÍ!

VAŠI SPECIALISTÉ NA ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ A DOTACE

OK GROUP a.s., Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, www.okgroup.cz 
Agroteam CZ s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, www.agroteam.cz
DOTin s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, www.dotin.cz

ING. MICHAL WEBER
Obchodní ředitel a manažer pro strategické vztahy Agroteam CZ s.r.o.
telefon: +420 702 062 070, e-mail: mweber@okgroup.cz, weber@agroteam.cz

ING. MAREK PAVELEC
Obchodní ředitel DOTin s.r.o.
telefon: +420 739 312 759, e-mail: pavelec@dotin.cz


