
 
 
Rodina Dobrovolných, kozí farma Ratibořice 
(ratiborice1@volny.cz):  
 
1. Jak velký statek máte a jak jste získali 

zemědělský majetek a půdu?  
 
V duchu…Rodině patřil stohektarový statek, protože 
otec nevstoupil do družstva byl mu majetek v roce 
18948 vyvlastněn a otec byl zavřený… 
Formou restitučních náhrad z restitučních fondů 
jsme začali nakupovat půdu v roce 93 od 
pozemkového úřadu a u Pozemkového fondu jsme 
pronajali státní půdu, kterou jsme později začali 
odkupovat…  
 

2. Kolik času jste strávili restitucemi a privatizací 
půdy?  
Více než patnáct let a strávíme s nimi čas do 
smrti… půdu máme roztroušenou po 7 katastrech, 
někdy ve vzdálenosti 10 kilometrů od sebe. Nyní 
čekáme na poslechích 25 hektarů prodeje co máme 
v nájmu ale nevíme, jak se PF vypořádá s církevním 
majetkem. Zbytek života strávím snahou dát vše do 
pořádku papírově 

3. Měli jste někdy problémy s výplatou dotací?  
Dvakrát se nám výplata opozdila o rok, v obou 
případech to byla vina SZIF a MZe. Jednou při 
přepisech půdy z jednoho systému do druhého došlo 
k chybě v LPIS a podruhé v evidenci zvířat.  

4. Dovede si představit mladého člověka, který by 
chtěl začít na venkově budovat rodinnou kozí 
farmu? Co jej čeká?  
V první řadě několik prvních let bude muset vedle 
zemědělství ještě pracovat a dělat vše po práci. 
Potom začne s pár kozami a teprve za pět let se mu 
všechen čas a investice začnou vracet. 

6. Napsal jste někdy podnět ohledně zemědělství na 
nějakou státní instituci?  
V roce 93 jsem psal dopis prezidentovi Klausovi, 
že je třeba podpořit na venkově majitele půdy a 
proces restitucí a proč… 
Nikdo mi nikdy neodpověděl.  

5. Jaký je procentuelní podíl dotací na hospodaření 
Vaší farmy?  
14% 

 
 
 
 



 
 
 
Paní Dobrovolná:  
 
1. Čím se vaše farma zabývá?  

Výrobou kozích produktů. V roce 20:: jsme 
obdrželi titul Farma roku a v roce xxx bioprodukt 
roku. Dnes máme x koz a vyrobíme ročně x tun 
výrobků pro celonárodní trh. 

 

2. Pomáhá vám Ministerstvo nebo grantové projekty 
s podporou prodeje?  
(Probio a Nechte svého doktora čekat, Bio summit) 

 

3. Kolik stojí vybudování rodinné kozí farmy?  
Minimum je 10 milionů korun. Na to, aby mohla 
splácet, potřebuje nejméně 100 koz což je půl 
milionu, mlékárna jsou 2 miliony, dům pro rodinu 
1,5 milionu, pozemky – cca 30 ha je 1,8 milionu, 
stroje půl milionu ročně, mzda pro rodinu nejméně 
300 tisíc. A to je opravdu minimum pro mladou 
rodinu s jedním dítětem.  

 

4. Existují v současném Programu rozvoje venkova 
projekty, které pomohou mladému člověku začít ?  
Mladý zemědělec poskytuje 1 milion korun, ostatní 
programy nabízí maximálně 50% ale na půdu a 
zvířata ne.  

 

5. Komunikujete s MZe?  
Vše trvá velmi dlouho a bývá to velmi 
nesrozumitelné nebo zbytečné. Například převod 
půdy na našeho syna není technicky možný, protože 
na něj nelze převést splátky za tuto půdu. 
Upozorňovali jsme na to ministra Gandaloviče, 
který byl u nás na farmě na návštěvě, slíbil, že 
se tato úprava dostane do pozdimní novelizace 
pravidel, nestalo se tak.  
 

 

 
 
Syn Matěj:  
 
1. Jaké máte zkušenosti s investičními dotacemi?  

Pokud si farma nemůže dovolit zaměstnance, pak si 
nemůže dovolit dotace. Programy jsou tak 
komplikované, že půl roku nemůžete pracovat na 
farmě, protože pracujete na programu 

 

2. Myslíte si, že byste bez pomoci rodičů mohl začít 
sedlačit?  
 

 

3. Jak vidíte budoucnost farmy?  
Narážíme na tržní strop. S rostoucí produkcí jsme 

 



nasytili stávající síť regionálních prodejen 
zdravých výživ a přístup do hypermarketů není pro 
farmy jako naše vybudován.   

4. Co musí umět člověk, který chce kozí farmu?  
Vyjmenovává… 

 

 


