
 

 

 

Zápis z informační schůzky o možnostech ustavení operační skupiny EIP na území MAS ORLICKO 

Místo a datum konání: OÚ Červená Voda, 29. 6. od 10:00 hod 

Přítomni: 

 Ing. Jan Šeda - AgroKonzulta Žamberk s.r.o.,  

 Ing. Václav Filip - Jamenská a.s.,  

 Ing. Leoš Říha - KLAS Nekoř, a.s., 

 Ing. Tomáš Vacenovský - MAS ORLICKO, 

 Ing. Vladimír Hovad - SILYBA a.s.,  

 Ing. Petr Mareš, Ph.D - Společnost mladých agrárníků České republiky, 

 Milan Vaníček - Zemědělská a.s. Bystřec,  

 Ing. Petr Tomaško - ZEOS, s.r.o.,  

 Ing. Oldřich Žďárský - ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.,  
 
Program jednání 

1. Představení opatření PRV 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 
2. Shrnutí dosavadních pracovních jednání  
 
Přítomné přivítal P. Mareš.  
T. Vacenovský představil základní principy tzv. Evropského inovačního partnerství (EIP) a 
přítomné spolu s O. Žďárským  seznámili s  již uskutečněnými jednáními na téma EIP na úrovní 
MAS ORLICKO.  
 
3. Příprava ustavení operační skupiny a výběru brokera (zprostředkovatele) 

J. Šeda připravil podklady pro diskusi – výtah z programového dokumentu Programu rozvoje 
venkova (opatření 16.1.1.), možnosti založení klastru a navrhované téma „TTP“. Předběžně již 
jednal o možné spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, DLF-Trifolium Hladké Životice a 
Výzkumným ústavem pícninářským spol. s r. o. Troubsko. P. Tomaško navrhuje prověřit možnosti 
spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně, výzkumnou stanicí 
v Jevíčku.  
 
První kolo výzev bude zřejmě vypsáno v roce 2016. Aktuálně probíhá výběr tzv. brokerů 
(zpřostředkovatelů) na úrovni MZe. Ministerstvo následně buď operační skupině brokera přidělí, 
nebo si tato bude z vybraných brokerů volit. Mechanismus zatím není znám. Zprostředkovatel má 
pomoci konstituovat samotnou operační skupinu a koordinovat volbu společného tématu. 
Přípravná skupina zatím předběžně jednala s Ing. Milanem Kouřilem ze Společnosti mladých 
agrárníků ČR, který se účastní výběrového řízení na brokera. V případě jeho výběru MZe projevily 
obě strany zájem o spolupráci.  

 
4. Příprava vzniku zemědělského klastru 

J. Šeda nastínil důvody pro založení zemědělského klastru pro účely EIP. Klastr je vyšším stupněm 
inovace, na kterou klade EIP velký důraz. V ČR existuje pouze jediný zemědělský klastr – 
Agroklastr Vysočina. Založený klastr by byl zřizovatelem operační skupiny EIP. V rámci jednoho 
klastru může vznikat více operačních skupin a klastr se může věnovat také jiným činnostem než 



 

 

fungování partnerství na bázi EIP. Prakticky se nabízejí dvě možnosti vzniku zemědělského klastru 
– družstvo či jiná právní forma společnosti (s.r.o., spolek …). Důsledky zvolení konkrétní právní 
formy budou diskutovány s právníkem.  

 
5. Diskuse 

P. Mareš zmínil výhody účasti v EIP. Členové klastru mohou dosáhnout na provozní peníze, 
hmatatelným profitem bude možnost získání mzdových prostředků či obnova některých porostů. 
Cílem je v budoucnu obsáhnout celý řetězec – množení / šlechtění trav (nové hybridy, objemná 
krmiva pro skot) - v druhé fázi také šlechtění skotu - ve třetí fázi přidávání hodnoty produktům 
živočišné výroby (zpracování).  

 
O. Žďárský - u travin bychom rádi řešili nejenom otázku množení, ale ideálně i šlechtění. L. Říha si 
myslí, že je to spíše doménou výzkumu a domnívá se, že to není ve větším množství reálné. U nás 
v regionu spíše v množení.  

 
M. Vaníček - Bystřec nedělá množení, určitě by uvítali poradenství v oblasti složení směsí, přísevů 
apod. ZEOS zajímá problematika přísevů, druhového složení, obhospodařování, technologických 
postupů na pastvinách.  

 
V. Hovad se dotazuje na možnosti rozšíření nastíněného tématu, vítány by byly další praktické 
aplikace nejen z hlediska živočišné výroby. J. Šeda uvítá připomínky a doplnění od všech 
zúčastněných. Dalšími tématy pro SILYBU mohou být potřeba intenzifikace produkce, složení 
osevního materiálu, stanovení dotačních podmínek a vymezení lokalit v rámci LPIS (mezofilní 
louky, druhově bohaté pastviny, chřástal…).  

 
L. Říha konstatuje, že výzkum u trav je celkově podfinancován (na rozdíl např. od řepky). 
Motivačním prvkem pro zapojení organizací výzkumu je možnost hrazení mzdových nákladů. 
Otvírá otázku řešení selektivních herbicidů například k likvidaci šťovíku v porostech jetele, dále 
čechrače do bunkrů a technologické otázky obecně. Výzkumný úkol by mohl mít v ideálním 
případě možné dopady do praktického rozhodování AOPK z hlediska doby a způsobu sečení.  
V této souvislosti se připojili také V. Filip a P. Tomaško. Jedná se zejména o problematiku 
hospodaření na plochách s chřástalem polním v návaznosti na AEO (možnost sekání až po 18. 8.). 
Další oblastí je otázka likvidace posekané travní hmoty, které je nadbytek.  
 
6. Závěr 

Všichni zúčastnění deklarují zájem účastnit se v budoucnosti aktivit EIP.  
 
J. Šeda prosí přítomné o podrobnější promyšlení náplně výzkumného záměru. Zároveň kontaktuje 
právníka a budou porovnány varianty právní formy chystaného klastru. Bude dále jednat 
s výzkumnými institucemi. Termín je září t. r. 
 
O. Žďárský zmínil nutnost široké prezentace např. přes SMA nebo MAS; členem klastru se pak 
může stát každý zájemce z území. Očekáváme aktivní přístup, aby byly orgány klastru operativní. 
Na jednání pracovní skupiny pro oblast zemědělství MAS ORLICKO 30. 6. budou přítomni 
informováni o rodící se operační skupině a aktivitách na téma EIP.  

 
 


