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Výroční zpráva Agrovenkov o.p.s. za rok 2020 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. 

prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti Agrovenkov o.p.s.  a její jednotlivá 

ustanovení byla předmětem jednání  Správní rady 26.5.2021 a jednání valné hromady 

zakladatelů Agrovenkova o.p.s. konané dne 24.6.2021. 
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1. Obecné informace o organizaci  
 

Obchodní jméno:                          AGROVENKOV,o.p.s. 

Identifikační číslo:                        27466175 

Sídlo společnosti:                          Poděbradova 842, 537 01 Chrudim 

Právní forma:                                obecně prospěšná společnost 

Datum vzniku společnosti:           10.12.2004 

 

2. Předmět podnikání společnosti: 
Společnost je zřízena jako neziskový samostatný právní subjekt za účelem zajišťování těchto 

obecně prospěšných služeb: 

a) Poradenství na úseku zemědělství a venkova, informační činnost 

b) Vzdělávací činnost, organizování seminářů a kurzů 

c) Příprava na využití fondů a spoluúčast na programech EU 

d) Organizování výstav  

e) Organizování pomoci veřejné samosprávě a neziskových organizacím 

f) Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu 

g) Archivace, dokumentační a publikační činnost 

h) Řešení grantů a projektů 

Vedle obecně prospěšných služeb, dále společnost vykonává doplňkovou činnost:  

      a) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců  

      b) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

      c) Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti 

      d) Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů 

      e) Zprostředkování služeb 

      f) Reklamní činnost a marketing 

      g) Překladatelská a tlumočnická činnost 
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3. Struktura organizace  

 3.1  Správní rada: 
 

předseda správní rady 

Ing. FRANTIŠEK SMÍTAL  

 

členové správní rady  

Ing. VANDA REKTORISOVÁ  

Ing. VLADIMÍR STŘÍTESKÝ 

Ing. JOSEF GRACIAS 

MIROSLAV KRČIL, Dis. 

Ing. JAROSLAV BÁLEK  

Ing. JIŘÍ ZEDNÍČEK 

Ing. PETR OUŘETSKÝ 

Ing. STANISLAV VALÁŠEK 

 

3.2 Dozorčí rada: 
 

Ing. JIŘÍ NAVRÁTIL 

Ing. VLADIMÍR HOVAD 

Ing. JOSEF MLATEČEK 

 

3.3 Ředitel AGROVENKOV,o.p.s. 
 

Ing. LENKA BROŽKOVÁ  
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4. Zpráva správní rady o činnosti společnosti za rok 2020 

4.1 .  Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje 

 

 Cílený regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos 

všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními 

prioritami a koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017-

2025. 

 

Přenos informací byl řešen těmito formami: 

o vstupní informace (telefonicky, e-mailem, osobně) 

o školení, semináře 

o webové stránky  

o ústním sdělením – přímo odpověď na dotaz nebo přes poradce z registru MZe 

o zajištěním provozu „horké linky“ 

 

Informace byly zaměřené na problematiku zemědělství, rozvoje venkova a bezpečnosti 

potravin, byly poskytovány bezplatně, různými formami, všem stanoveným cílovým 

skupinám i jednotlivcům v kraji podle zájmu. 

Četnost komunikace vycházela z potřeb cílových skupin a jednotlivců. Aktuální 

informace byly denně vyhledávány na webových stránkách MZe, SZIF, PGRLF, ÚZEI, SVS, 

e-Agri, Agroportál a dalších institucí. Zveřejňovány jsou ihned po jejich přijetí na webových 

stránkách Informačního střediska – www.agrovenkov.com.  

Cílové skupiny 

 Podnikatelé zemědělského sektoru všech okresů Pardubického kraje 

 Odborná i laická veřejnost 

 NNO a jejich profesní vedení 

o AK ČR 

o RAK pro Pardubický kraj 

o OAK ve všech okresech 

o ZS ve všech okresech 

o ASZ ve všech okresech 

 MAS v Pardubickém kraji apod. 

 

Působnost :  Pardubický kraj - okresy Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí 

 

 

http://www.agrovenkov.com/
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Obsah aktivit je zaměřen na systém vstupních konzultací a to zejména v těchto oblastech: 

 národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám, 

 principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci Přímých 

plateb (SAPS, podpory pro mladé zemědělce, dobrovolné podpory vázané na 

produkci, greening, PPH, DZES) a zemědělských registrů (LPIS, IZR, Registr sadů 

apod.), 

 Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti), 

 rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, 

 ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin), 

 informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství, 

 dalších aktivity podle regionálních specifik, 

 informační podpory poradenského systému MZe, 

 informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, 

 informační podpory regionálních produktů resortní povahy. 
 

  Zpravodaj  Informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického 

kraje – vydány tři čísla. Zpravodaj je tištěn v počtu 1800 ks a je distribuován do všech 

obcí Pardubického kraje, zemědělských subjektům a dalším významným organizacím.  

 

  Školení a semináře – v roce 2020 byly pořádány 4 semináře, jarní (na základě poptávky) 

s tématem LPIS v praxi a podzimní v on-line verzi s tématem Principy správné 

zemědělské praxe v ŽV a RV. 

 
4.2. Potravinářská soutěž  MLS Pardubického kraje 

 MLS Pardubického kraje 2020 – organizace a zajištění krajské potravinářské soutěže, 

propagace regionálních výrobců potravin. Rok 2020 a dění kolem soutěže ovlivnila 

pandemie coronoviru a nouzový stav v průběhu roku. Do 14. ročníku se přihlásilo 29 

výrobců s 96 výrobky. Soutěž byla na jaře přerušena a znovu vyhlášena v průběhu 

prázdnin, kdy se i v srpnu sešla odborná hodnotitelská komise. Ocenění MLS 

Pardubického kraje se porota rozhodla udělit 26 výrobkům. Šesti výrobcům, kteří se do 

soutěže přihlásili poprvé byl udělen titul „Objev roku“. Předávání ocenění proběhlo 

neveřejně, individuálně na provozovnách.  

Z důvodu pandemie byla omezena možnost prezentace regionálních výrobců na veřejných 

akcích – letos to byly pouze dvě – Dny Pardubického kraje a Koně v akci.  

Pro prezentaci oceněných výrobků a jejich výrobců byly aktualizovány webové stránky 

www.mlspardubickehokraje.cz a vydán tištěný katalog.  

Prodejcům byly dle zájmu rozdávány samolepky s označením oceněný výrobek MLS 

Pardubického kraje a na podzim byl vyroben kalendář, prezentující oceněné výrobky.  

Byla vytvořena databáze s 604 subjekty – regionální výrobci, služby, provozovny; ta byla 

zpracována do mapy Vyrobeno v Pardubickém kraji na portále Mapotic.  

https://www.mapotic.com/vyrobeno-v-pardubickem-kraji 

 

 

 

http://www.mlspardubickehokraje.cz/
https://www.mapotic.com/vyrobeno-v-pardubickem-kraji
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4.3. Ostatní aktivity 
 

  Spolupráce se středními školami – vlivem pandemie byla letošní spolupráce se 

středními školami omezena pouze na spolupráci s Technohrátkami. Ředitelka byla 

zapojena do hodnocení projektů a společnost předala věcné dary pro vítěze soutěže.   

 

  Komunikace s veřejností 

 

 Webové stránky – agrovenkov.com jsou každodenně naplňovány aktuálními 

zprávami, které jsou vyhledávány z několika zdrojů. Prostřednictvím webových stránek 

jsou předány informace dle programu MZE- 9.Fe.  

 E-sender – pro zasílání elektronické hromadné pošty byla pořízena aplikace E-seder, 

která umožňuje vytváření zpráv v aplikaci a hromadné rozeslání bez sankcí za spam  

 Facebook – v roce 2020 Agrovenkov komunikoval s širokou veřejností také 

prostřednictvím FB. Byly zde komunikovány témata spojená se zemědělstvím, ale 

především slouží jako propagace oceněných výrobků MLS Pardubického kraje. Na konci 

roku 2020 měla stránka 1611 přátel (tj. osob, které dostávají naše zprávy).  

Většina těchto osob jsou běžní občané, kteří nejsou vázání na zaměstnání v zemědělství.  

  Akce pro veřejnost – v roce 2020 byla z důvodu pandemie omezena. Regionální 

výrobce jsme propagovali na akcích Dny Pardubického kraje a Koně v akci. V říjnu jsme 

se zúčastnili Dnů otevřených dveří v ZD Sloupnice.  

Pro příští rok byl zpracován a MZe schválen k podpoře projekt "Už vím proč", zaměřený 

na podporu pozitivního vnímání chovu hospodářských zvířat a propagaci zemědělství, 

který je určen pro děti MŠ, ZŠ, studenty SŠ, rodiny s dětmi, širokou veřejnost. V rámci 

tohoto projektu byla navázána spolupráce se Sítí pro rodinu, která sdružuje rodiče s dětmi 

a projevili zájem o účast v tomto projektu.  

 

 Regionální spolupráce   

 Destinační oblast Východní Čechy – propagace společnosti ve Zpravodaji 

 AK ČR, ZS ČR , CSV - SZIF 

 MAS Orlicko, kde jsme členem 

 další MAS Pardubického kraje (MAS Svitava, MAS Holicko, MAS 

Moravskotřebovsko a další) 

 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

 Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

 ZS ČR byl poskytnut dar 30 000,- Kč na zajištění propagace zemědělství 

 

Přehled hlavní provozních dotací  v roce 2020 

 Dotace Pardubický kraj – zajištění provozu Agrovenkov o.p.s. - 900 000 Kč  

 Dotace MZe – titul 9 F.e. – Regionální přenos informací          - 597 000  Kč 
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 Žádosti o dotace pro rok 2021 

 V lednu 2021 byla podána žádost o krajskou dotaci na zajištění provozu 

Agrovenkov o.p.s. – 900 000 Kč 

 V prosinci byla podána prostřednictvím AK ČR žádost o dotaci MZe 9 F.e. na 

zajištění regionálního přenosu informací – 743 000 Kč 

 V prosinci byla schválena dotace NNO z MZe - na projekt"Už vím proč", 

zaměřený na podporu pozitivního vnímání chovu hospodářských zvířat a 

propagaci zemědělství – 371 716 Kč (30% spoluúčast) 

 Během roku 2020 byla schválena, ale z důvodu omezení čerpání krajských dotací, 

pozastavena žádost na nákup prezentačních prostředků Agrovenkov o.p.s. – 

174 845 Kč (30 % spoluúčast). Schválená žádost do „malého“ Leaderu MAS 

Orlicko je převedena k čerpání (dle možností kraje) do roku 2021. 

 

 

5. Hospodaření  

5.1 Rozvaha     (v tis Kč.) 
 

AKTIVA CELKEM                               4.720 

 

Dlouhodobý hmotný majetek                   124 

Oprávky k dlouhodobému majetku                                         -119 

Krátkodobý majetek celkem      4.715 

Pohledávky celkem          317 

Krátkodobý finanční majetek                                                4.395 

Jiná aktiva celkem                                                                        3 

 

PASIVA CELKEM                            4.720 

 

Vlastní zdroje celkem                                         4.592 

Jmění celkem                                                                        4.639 
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Výsledek hospodaření celkem                                                 -47 

Cizí zdroje celkem                                                                  128 

Krátkodobé závazky celkem                                                   124 

Jiná pasiva celkem                                                                      4                      

5.2 Výkaz zisku a ztrát  (v tis Kč.)     

     
     Činnosti 

     Hlavní  Hospodářská  Celkem 

Náklady       

Spotřebované nákupy a služby 633                           633   

Osobní náklady             833                833   

Ostatní  náklady    31                  31 

Odpisy, prodaný majetek,tvorba 

a použití rezerv a opr. položek             5                                                          5 

 

Náklady celkem          1.502                1.502 

Výnosy 

Provozní dotace          1.497                                                   1.497  

Tržby za vlastní výkony               2                                 2 

Ostatní výnosy                                   11                                                         11 

Výnosy celkem          1.510                              1.510  

Výsledek hospodaření před zdaněním 

                  8                                                          8 

Výsledek hospodaření po zdanění 

                                                 8                                                8             
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Veškeré dokumenty jsou uloženy ve středisku AGROVENKOVA,o.p.s. Tvardkova 1191,  

562 01 Ústí nad Orlicí. 

 

6. Zpráva dozorčí rady 
 

Dozorčí rada AGROVENKOV,o.p.s. pracovala  v roce 2020 ve složení: 

pan Ing. Vladimír Hovad, Ing. Jiří Navrátil, Ing. Josef Mlateček 

 

Na svých zasedáních se pravidelně zabývala kontrolou hospodaření, seznamovala se 

s některými akcemi správní rady, provedla kontrolu inventárního stavu majetku. 

 

Dozorčí rada dne 19. 5. 2021 projednala účetní závěrku AGROVENKOVA,o.p.s. za rok 

2020. Vzhledem k tomu, že dozorčí rada neshledala v účetnictví společnosti závady, 

doporučuje správní radě  roční účetní závěrku za rok 2020 schválit. 

 

 

                  Ing. Vladimír Hovad 

                 předseda dozorčí rady 

         Agrovenkov, o.p.s. 

    

 


