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8. Navrhovaná opatření a akce

Rok 
operačního 
programu

Číslo 
opatření

Číslo akce Název akce
Popis konkrétních výdajů v rámci 

akce, včetně jejich výše
 Důvod pořízení výdaje v rámci akce a jak přispívá k 
naplnění stanovených cílů OPP v bodě 4. této Přílohy

Výsledek realizace konkrétní akce (jakých výsledků je dosaženo 
prostřednictvím akce?)

Existuje návaznost na 
financování v rámci jiných 
režimů podpory dle čl. 4 
odst. 2 NK 2017/892? V 

případě návaznosti, uvést 
popis

Názvy jednotlivých členů využívající 
konkrétní výdaj v rámci akce

Plánovaná hodnota akce (Kč)

2022 č.2 1 výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy rotační brány - 826 751 Kč

Důvodem pořízení rotačních bran je potřeba zpracování 
půdy, kdy dochází k nakypření, provzdušnění a urovnání 
půdního profilu a příprava dobrého seťového lůžka. Člen 
tento stroj ještě nemá.

Na dobře připraveném pozemku je zajištěno kvalitní setí, tím rovnoměrné vzcházení, 
což je záruka dobrého výnosu. Je dosaženo zvýšení kvality produkce.

Ne Pěstitel Stratov, a.s. 826 751,00 Kč

2022 č.6 2.2. Investice do závlahových zařízení, kromě hlavních závlahových zařízení
vytahovač kapkové závlahy - 400 000 
Kč

Důvodem pořízení vytahovače kapkové závlahy je potřeba 
zajištění důkladného odstranění použité kapkové závlahy z 
polí a její vyvezení do tříděného odpadu. Rozšíření portfolia 
o druhý stroj.

Ochrana životního prostředí tím, že na polích nezůstávají plastové zbytky hadic. Je 
dosaženo snížení zátěže životního prostředí. Rozšíření portfolia o druhý stroj.

Ne Pěstitel Stratov, a.s. 400 000,00 Kč

2022 č.5 1
výdaje spojené se zajištěním stability podnikatelského prostředí pomocí podpory pojištění 
do 80 % za předpokladu, že pojistná smlouva obsahuje výši výdajů pro uznaný druh 
ovoce nebo zeleniny,

pojištění - 280 000 Kč
Důvodem pojištění je stabilizovat finanční příjem v případě 
živelních pohrom.

Předcházení ztrátám způsobeným povětrnostními vlivy, kterým jinak nemohou pěstitelé 
zabránit (především kroupy). Je dosaženo předcházení krizím v souvislosti s 
neovlivnitelnými ztrátami.

Ne
Pěstitel Stratov, a.s., Hrazdílek - Smrž 
s.r.o.

280 000,00 Kč

2022 č.2 12 výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů certifikace - 45 000 Kč

Důvodem zajištění certifikace produktů je proniknutí na trh 
a dodávání zboží náročným zákazníkům, kteří doložením 
splnění přísných hygienických podmínek, pěstebních 
postupů a dohledatelnosti výrobků podmiňují svůj zájem o 
obchodované zboží.

Získání zákazníků a tím pádem odbytu produkce, neustálá revize vlastního výrobního 
procesu jednotlivých druhů zeleniny při zachování a udržování šetrnosti k životnímu 
prostředí a správných pracovních postupů. Je dosaženo zvyšování kvality produkce.

Ne
Pěstitel Stratov, a.s., Hrazdílek - Smrž 
s.r.o.

45 000,00 Kč

2022 č.2 1 výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy pluh - 750 000 Kč
Důvodem nákupu nového pluhu je potřeba zajištění kvalitní 
přípravy a zpracování půdy k pěstování produkovaných 
plodin. Obnova zastaralé techniky.

Zlepšení vzcházení a celkové kondice rostlin. Je dosaženo zvyšování kvality produkce. Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 750 000,00 Kč

2022 č.2 3 výdaje spojené s pořízením technologií pro sklizeň rostlin sklizňový vůz - 1 430 000 Kč
Člen tento stroj v současné době nemá. Důvodem nákupu 
sklizňového vozu je zmechanizování,  usnadnění a zrychlení 
sklizně. 

Zrychlení sklízení pěstovaných plodin, čímž se zvyšuje kvalita produkce. Je dosaženo 
zvyšování kvality produkce.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 1 430 000,00 Kč

2022 č.2 3 výdaje spojené s pořízením technologií pro sklizeň rostlin sklízeč česneku - 380 000 Kč
Důvodem k nákupu sklízeče česneku je zmechanizování, 
urychlení a usnadnění sklizně. Člen tento stroj ještě nemá.

Zrychlení sklízení česneku s ohledem na šetrnost a vysokou kvalitu. Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 380 000,00 Kč

2022 č.6 6.2. Netkané textilie na pokrytí porostu mulčovací folie - 150 000 Kč

Důvodem nákupu mulčovacích folií je jejich nezbytnost k 
pěstování. Účelem jejich použití je rychlé prohřátí půdy, 
stabilní prostředí pro vysazené rostliny a jejich kvalitní 
zakořenění, zabraňují vysušujícím účinkům větru a slunce. 

Zlepšení kvality produkce, zároveň ochrana před kroupami, úspora chemického 
ošetření, rychlejší růst a ranější produkce. Je dosaženo snížení chemické ochrany, 
mechanického zabránění náletu škodlivého hmyzu, snížení eroze.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 150 000,00 Kč

2022 č.6 6.2. Netkané textilie na pokrytí porostu netkané textilie - 400 000 Kč

Důvodem nákupu netkané textilie je její nezbytnost k 
pěstování. Účelem použití netkané textilie je zajištění 
ochrany nově vzrostlých rostlin, zejména stálých 
klimatických podmínek, ochrana proti mrazům případně 
kroupám a škůdcům.

Vyšší výnosy a menší ztráty takto chráněných rostlin a snižuje počet vstupů s 
chemickou ochranou. Je dosaženo snížení chemické ochrany, mechanického zabránění 
náletu škodlivého hmyzu, snížení eroze.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 400 000,00 Kč

2022 č.6 2.2. Investice do závlahových zařízení, kromě hlavních závlahových zařízení kapková závlaha - 200 000 Kč
Důvodem nákupu kapkové závlahy je zajištění přesné 
distribuce a dávkování závlahové vody a chemických 
přípravků podle aktuální potřeby rostlin v optimální době.

Snížení spotřeby závlahové vody, hnojiv a přípravků k ochraně rostlin. Z hlediska 
environmentálního také nedochází k tak velké destrukci struktury půdy jako při běžné 
závlaze rozstřikovači. Dále je přínosem zlepšení kvality produkce. Je dosaženo snížení 
spotřeby vody a snížení spotřeby chemických přípravků a hnojiv.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 200 000,00 Kč

2022 č.2 1 výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy rotavátor - 67 590 Kč

Důvodem pořízení rotavátoru je potřeba zpracování půdy, 
kdy dochází k nakypření, provzdušnění a urovnání půdního 
profilu a příprava dobrého seťového lůžka. Člen tento stroj 
ještě nemá.

Na dobře připraveném pozemku je zajištěno kvalitní setí, tím rovnoměrné vzcházení, 
což je záruka dobrého výnosu. Je dosaženo zvýšení kvality produkce.

Ne ZAHRADNICTVÍ JANDL s.r.o. 67 590,00 Kč

2022 č.7 režijní náklady režijní náklady - 100 598 Kč
Náklady souvidející s vedením účetní evidence jsou 
nezbytné pro realizaci operačního programu.

Zajištění vedení účetnictví v souladu se všemi platnými právními předpisy. Ne

Hrazdílek - Smrž, s.r.o., Ing. Renata 
Krucká, Pavel Blanár, Pěstitel Stratov, a.s., 
Jiří Novák, ZAHRADNICTVÍ JANDL s.r.o., 
LIPINA-AGRO s.r.o.

100 598,00 Kč

2023 č.3 1 výdaje spojené s pořízením technologií pro posklizňovou úpravu produkce vysokozdvižný vozík - 876 600 Kč
Důvodem nákupu vysokozdvižného vozíku je zlepšení 
přepravy sklizených plodin. Obnova zastaralé techniky u 
člena.

Zrychlení a zajištění šetrné dopravy k posklizňové úpravě. Je dosaženo zlepšení odbytu 
produkce.

Ne Pěstitel Stratov, a.s. 876 600,00 Kč

2023 č.5 1
výdaje spojené se zajištěním stability podnikatelského prostředí pomocí podpory pojištění 
do 80 % za předpokladu, že pojistná smlouva obsahuje výši výdajů pro uznaný druh 
ovoce nebo zeleniny,

pojištění - 292 160 Kč
Důvodem pojištění je stabilizovat finanční příjem v případě 
živelních pohrom.

Předcházení ztrátám způsobeným povětrnostními vlivy, kterým jinak nemohou pěstitelé 
zabránit (především kroupy). Je dosaženo předcházení krizím v souvislosti s 
neovlivnitelnými ztrátami.

Ne
Pěstitel Stratov, a.s., Hrazdílek - Smrž 
s.r.o.

292 160,00 Kč

2023 č.2 12 výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů certifikace - 45 000 Kč

Důvodem zajištění certifikace produktů je proniknutí na trh 
a dodávání zboží náročným zákazníkům, kteří doložením 
splnění přísných hygienických podmínek, pěstebních 
postupů a dohledatelnosti výrobků podmiňují svůj zájem o 
obchodované zboží.

Získání zákazníků a tím pádem odbytu produkce, neustálá revize vlastního výrobního 
procesu jednotlivých druhů zeleniny při zachování a udržování šetrnosti k životnímu 
prostředí a správných pracovních postupů. Je dosaženo zvyšování kvality produkce.

Ne
Pěstitel Stratov, a.s., Hrazdílek - Smrž 
s.r.o.

45 000,00 Kč

2023 č.6 6.2. Netkané textilie na pokrytí porostu mulčovací folie - 190 000 Kč

Důvodem nákupu mulčovacích folií je jejich nezbytnost k 
pěstování. Účelem jejich použití je rychlé prohřátí půdy, 
stabilní prostředí pro vysazené rostliny a jejich kvalitní 
zakořenění, zabraňují vysušujícím účinkům větru a slunce. 

Zlepšení kvality produkce, zároveň ochrana před kroupami, úspora chemického 
ošetření, rychlejší růst a ranější produkce. Je dosaženo snížení chemické ochrany, 
mechanického zabránění náletu škodlivého hmyzu, snížení eroze.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 190 000,00 Kč

2023 č.6 6.2. Netkané textilie na pokrytí porostu netkané textilie - 900 000 Kč

Důvodem nákupu netkané textilie je její nezbytnost k 
pěstování. Účelem použití netkané textilie je zajištění 
ochrany nově vzrostlých rostlin, zejména stálých 
klimatických podmínek, ochrana proti mrazům případně 
kroupám a škůdcům.

Vyšší výnosy a menší ztráty takto chráněných rostlin a snižuje počet vstupů s 
chemickou ochranou. Je dosaženo snížení chemické ochrany, mechanického zabránění 
náletu škodlivého hmyzu, snížení eroze.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 900 000,00 Kč

2023 č.6 2.2. Investice do závlahových zařízení, kromě hlavních závlahových zařízení kapková závlaha - 450 000 Kč
Důvodem nákupu kapkové závlahy je zajištění přesné 
distribuce a dávkování závlahové vody a chemických 
přípravků podle aktuální potřeby rostlin v optimální době.

Snížení spotřeby závlahové vody, hnojiv a přípravků k ochraně rostlin. Z hlediska 
environmentálního také nedochází k tak velké destrukci struktury půdy jako při běžné 
závlaze rozstřikovači. Dále je přínosem zlepšení kvality produkce. Je dosaženo snížení 
spotřeby vody a snížení spotřeby chemických přípravků a hnojiv.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 450 000,00 Kč

2023 č.2 2 výdaje spojené s pořízením technologií pro ošetřování rostlin plečka - 400 000 Kč
Důvodem pořízení plečky je potřeba zmechanizování 
ošetřování rostlin. Člen tento stroj ještě nemá.

Zrychlení práce - pletí a tím zvýšení kvality pěstovaných plodin. Je dosaženo zvýšení 
kvality produkce a snížení spotřeby chemických přípravků.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 400 000,00 Kč

2023 č.2 4
výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce k posklizňové úpravě či ke 
zpracování,

traktor - 1 600 000 Kč

Důvodem nákupu traktoru je potřeba mít základní výrobní 
prostředek pro odvoz vypěstované produkce k posklizňové 
úpravě a jeho případného využití pro polní a zemědělské 
práce. Obnova zastaralé techniky.

Urychlení sklizně využitím různých přípojných strojů, urychlení odvozu sklizně a tím i 
zlepšení kvality produkce. Je dosaženo zvýšení kvality produkce.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 1 600 000,00 Kč

2023 č.7 režijní náklady režijní náklady - 108 240 Kč
Náklady souvidející s vedením účetní evidence jsou 
nezbytné pro realizaci operačního programu.

Zajištění vedení účetnictví v souladu se všemi platnými právními předpisy. Ne

Hrazdílek - Smrž, s.r.o., Ing. Renata 
Krucká, Pavel Blanár, Pěstitel Stratov, a.s., 
Jiří Novák, ZAHRADNICTVÍ JANDL s.r.o., 
LIPINA-AGRO s.r.o.

108 240,00 Kč

2023 č.2 4
výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce k posklizňové úpravě či ke 
zpracování,

návěs - 550 000 Kč
Člen tento stroj v současné době nevlastní. Důvodem 
nákupu návěsu je potřeba zajištění technologie pro dopravu 
produkce k posklizňové úpravě.

Zrychlení sklizně zeleniny. Tím je dosaženo zvýšení kvality produkce. Ne Ing. Renata Krucká 550 000,00 Kč

2024 č.2 4
výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce k posklizňové úpravě či ke 
zpracování,

traktor - 1 617 680 Kč

Důvodem nákupu traktoru je potřeba mít základní výrobní 
prostředek pro odvoz vypěstované produkce k posklizňové 
úpravě a jeho případného využití pro polní a zemědělské 
práce. Obnova zastaralé techniky.

Urychlení sklizně využitím různých přípojných strojů, urychlení odvozu sklizně a tím i 
zlepšení kvality produkce. Je dosaženo zvýšení kvality produkce.

Ne Pěstitel Stratov, a.s. 1 617 680,00 Kč

2024 č.2 1 výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy pluh - 500 000 Kč
Důvodem nákupu nového pluhu je potřeba zajištění kvalitní 
přípravy a zpracování půdy k pěstování produkovaných 
plodin. Obnova zastaralé techniky.

Zlepšení vzcházení a celkové kondice rostlin. Je dosaženo zvyšování kvality produkce. Ne Pěstitel Stratov, a.s. 500 000,00 Kč

2024 č.5 1
výdaje spojené se zajištěním stability podnikatelského prostředí pomocí podpory pojištění 
do 80 % za předpokladu, že pojistná smlouva obsahuje výši výdajů pro uznaný druh 
ovoce nebo zeleniny,

pojištění - 300 000 Kč
Důvodem pojištění je stabilizovat finanční příjem v případě 
živelních pohrom.

Předcházení ztrátám způsobeným povětrnostními vlivy, kterým jinak nemohou pěstitelé 
zabránit (především kroupy). Je dosaženo předcházení krizím v souvislosti s 
neovlivnitelnými ztrátami.

Ne
Pěstitel Stratov, a.s., Hrazdílek - Smrž 
s.r.o., Renata Krucká

300 000,00 Kč

2024 č.2 12 výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů certifikace - 45 000 Kč

Důvodem zajištění certifikace produktů je proniknutí na trh 
a dodávání zboží náročným zákazníkům, kteří doložením 
splnění přísných hygienických podmínek, pěstebních 
postupů a dohledatelnosti výrobků podmiňují svůj zájem o 
obchodované zboží.

Získání zákazníků a tím pádem odbytu produkce, neustálá revize vlastního výrobního 
procesu jednotlivých druhů zeleniny při zachování a udržování šetrnosti k životnímu 
prostředí a správných pracovních postupů. Je dosaženo zvyšování kvality produkce.

Ne
Pěstitel Stratov, a.s., Hrazdílek - Smrž 
s.r.o.

45 000,00 Kč

2024 č.6 6.2. Netkané textilie na pokrytí porostu mulčovací folie - 150 000 Kč

Důvodem nákupu mulčovacích folií je jejich nezbytnost k 
pěstování. Účelem jejich použití je rychlé prohřátí půdy, 
stabilní prostředí pro vysazené rostliny a jejich kvalitní 
zakořenění, zabraňují vysušujícím účinkům větru a slunce. 

Zlepšení kvality produkce, zároveň ochrana před kroupami, úspora chemického 
ošetření, rychlejší růst a ranější produkce. Je dosaženo snížení chemické ochrany, 
mechanického zabránění náletu škodlivého hmyzu, snížení eroze.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 150 000,00 Kč

2024 č.6 6.2. Netkané textilie na pokrytí porostu netkané textilie - 900 000 Kč

Důvodem nákupu netkané textilie je její nezbytnost k 
pěstování. Účelem použití netkané textilie je zajištění 
ochrany nově vzrostlých rostlin, zejména stálých 
klimatických podmínek, ochrana proti mrazům případně 
kroupám a škůdcům.

Vyšší výnosy a menší ztráty takto chráněných rostlin a snižuje počet vstupů s 
chemickou ochranou. Je dosaženo snížení chemické ochrany, mechanického zabránění 
náletu škodlivého hmyzu, snížení eroze.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 900 000,00 Kč

2024 č.6 2.2. Investice do závlahových zařízení, kromě hlavních závlahových zařízení kapková závlaha - 500 000 Kč
Důvodem nákupu kapkové závlahy je zajištění přesné 
distribuce a dávkování závlahové vody a chemických 
přípravků podle aktuální potřeby rostlin v optimální době.

Snížení spotřeby závlahové vody, hnojiv a přípravků k ochraně rostlin. Z hlediska 
environmentálního také nedochází k tak velké destrukci struktury půdy jako při běžné 
závlaze rozstřikovači. Dále je přínosem zlepšení kvality produkce. Je dosaženo snížení 
spotřeby vody a snížení spotřeby chemických přípravků a hnojiv.

Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 500 000,00 Kč

2024 č.2 4
výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce k posklizňové úpravě či ke 
zpracování,

2x valník - 500 000 Kč / ks
Důvodem nákupu valníků je potřeba zajištění technologie 
pro dopravu produkce k posklizňové úpravě. Obnova 
zastaralé techniky.

Zrychlení sklizně zeleniny. Tím je dosaženo zvýšení kvality produkce. Ne Hrazdílek - Smrž s.r.o. 1 000 000,00 Kč

2024 č.2 2 výdaje spojené s pořízením technologií pro ošetřování rostlin plečka - 50 000 Kč
Důvodem pořízení plečky je potřeba zmechanizování 
ošetřování rostlin. Člen tento stroj ještě nemá.

Zrychlení práce - pletí a tím zvýšení kvality pěstovaných plodin. Je dosaženo zvýšení 
kvality produkce.

Ne Jiří Novák 50 000,00 Kč

2024 č.7 režijní náklady režijní náklady - 103 320 Kč
Náklady souvidející s vedením účetní evidence jsou 
nezbytné pro realizaci operačního programu.

Zajištění vedení účetnictví v souladu se všemi platnými právními předpisy. Ne

Hrazdílek - Smrž, s.r.o., Ing. Renata 
Krucká, Pavel Blanár, Pěstitel Stratov, a.s., 
Jiří Novák, ZAHRADNICTVÍ JANDL s.r.o., 
LIPINA-AGRO s.r.o.

103 320,00 Kč

Příloha č. 7 - Cíle programu, popis výchozí situace, navržená opatření a seznam členů
(OP ovoce a zelenina)


