
Příjmení Jméno reg. číslo kraj - sídlo poradce telefon e-mail oblast akreditace

specializace poradce - konkrétní 

(odborník na brambory, odborník na 

chemii, odborník na vinice…)

působnost v rámci ČR - do kterých 

krajů je poradce ochoten jezdit

Heyda Jiří 309/2009 Jihočeský 60214601, 775146801 jiri.heyda@seznam.cz lesnictví

lesní hospodářské plánování, 

certifikace lesů, uvádění dřeva na 

trh EU, oceňování lesa, odborný 

lesní hospodář

Jihočeský, plzeňský, středočeský, 

Vysočina

Muška František 278/2009 Jihomoravký 607 187 895 muska34@email.cz rostlinná výroba

ochrana révy vinné, registrace 

přípravků, cross compliance v 

ochraně révy vinné, polní pokusy, 

vývoj nových biologických přípravků

Jihomoravský, Vysočina, v rámci 

poradenství vinařům poskytuji 

prognózu a signalizaci ošetření proti 

houbovým choorbám a škůdcům 

přes EMail po celé ČR

Bergerová Dagmar 360/2014 Moravskoslezský 739850623

dagmar.bergerova@outl

ook.com Rostlinná výroba

Všeobecné poradenství v rostlinné 

výrobě, v rámci ŽV chov koní, za 

zemědělství -legislativa Moravskoslezský

Borovička Karel 0006/2006 Moravskoslezský 606 720 613

borovicka.karel1@sezna

m.cz

rostlinná výroba, eroze, 

ekologie, 

rostlinolékařství

odborník na výživu rostlin a půd, 

řešení erózní tématiky, dotace LPIS, 

dotace z PRV, zpracování povinných 

evidencí, havarijní plány Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský

Komárková Monika 014/2006 Pardubický 776 323 907

monika.michalcova@sez

nam.cz Rostlinná výroba, Eroze

evidence postřiků a hnojiv, havarijní 

plány, pohotovostní plány Pardubický, Hradecký

Míka Hynek 379/2017 Středočeský 606162391 mikahynek@seznam.cz Rostlinoklékařství

odborný školitel dle zákona 

326/2004 o rostlinolékařské službě, 

registrovaný poradce v ochraně 

rostlin

Praha, Středočeský, Karlovarský 

Jihočeský, Liberecký, Ústecký, 

Pardubický, Královehradecký, 

Plzeňský

Nedvěd Jaromír 383/2017 Středočeský 724 902 600

jaromir.nedved@tiscali.c

z

Zemědělstí, živočišná 

výroba

Management chovu produkčních 

dojnic Celá ČR

Rendlová Jaroslava 297/2009 Plzeňský 602 180 125

rendlovajarus@seznam.c

z

Rostlinná výroba               

Péče o půdu             

Zemědělství a ochrana 

přírody a krajiny Plzeňský 

Šafařík Václav 067/2007 Jihomoravský kraj 420 603 544 915 renvodin@renvodin.cz

živočišná výroba, 

energetické využití 

agrárních produktů

akreditační osvědčení MŽP - 

posuzování vlivů na životní 

prostředí (EIA), integrovaná 

prevence (v daných oblastech), 

akreditační osvědčení MPO - dle 

zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií (energetické 

audity a posudky, průkazy 

energetické náročnosti budov, 

kontrola systémů vytápění a 

systémů klimatizace Jihomoravský kraj
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Denešová Olga 009/2003 Zlínský 737 646 786 denesova@vukrom.cz Zemědělství

kvalita půdy (rozbory, zhodnocení, 

návrh opatření) Zlínský

Exnarová Jana 2017/2003 Vysočina - Havlíčkův Brod 732942427 exnarova@vubhb.cz

Zemědělství, 

Optimalizace 

hospodaření 

zemědělského podniku, 

Optimalizace hospodaření 

zemědělského podniku, ekonomika 

živočišné výroby, specialista na 

ekonomiku chovu prasat

Vysočina, Středočeský, Jihočeský, 

Jihomoravský

Čížek Milan 008/2003 Vysočina - Havlíčkův Brod 776156327 cizek@vubhb.cz

Zemědělství, 

Optimalizace 

hospodaření 

zemědělského podniku, 

Optimalizace hospodaření 

zemědělského podniku, ekonomika 

rostlinné výroby, specialista na 

brambory

Vysočina, Středočeský, Jihočeský, 

Jihomoravský

Rubišarová Medová Marie 372/2016 Vysočina 775 586 222 dotace@authoriacz.com zemědělství

dotační poradenství, investiční 

dotace

Vysočina, Jihočeský, Jihomoravský, 

Středočeský, Olomoucký, 

Moravskoslezský, Jihomoravský, dle 

dohody celá ČR

Sikyta Miloslav 076/2004 Besednice- Jihočeský kraj 60662481 sikyta@nahrbu.cz

zemědělství, ekologické 

zemědělství

ŽV, RV, výživa skot,ovce ,kozy, 

ekologie.

Jihočeský 

kraj,Vysočina,Jihomoravský,Středoč

eský,Západočeský kraj.

Marada Petr 087/2007 Jihomoravský 602578784

marada@mendelu.cz; 

p.marada@quick.cz

zemědělství a ochrana 

přírody a krajiny, péče 

o půdu

viz. oblast akreditace - 

agroenvironmentální a klimatická 

opatření, adaptace na klimatickou 

změnu, biodiverzita, krajinné 

prvky…..

po celé ČR (podmínkou je ochota 

"zaplatit" cestu, čas a především 

"informace")

Stránský Miloš 081/2004 Strředočeský 603216196

info@agroporadenstvi.e

u

rostlinná výroba

péče o půdu

PPH,

DZES,

legislativa spojená s dodržováním 

zákonných požadavků na 

hospodaření,

ochrana vod,

nitrátová směrnice,

jednotná žádost,

LPIS Středočeský

Čapek Tomáš 007/2007 Praha 602262975 capek@uniconsulting.cz Zemědělstvií odborník na potraviny čechy

Brabenec Petr 381/2017 Středočeský 602 334 325

brabenec.poradenstvi@s

eznam.cz Živočišná výroba Výživa skotu

Středočeský,Plzeňský,Jihočeský,Vyso

čina

Vaculík Antonín 380/2017

Olomoucký kraj, 

Nemocniční 1769/41, 787 

01 Šumperk 771 127 255 vaculik.a@seznam.cz rostlinolékařství

ochrana rostlin komplexně, 

specialista na luskoviny, řepku, 

kmín, ostropestřec

Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, 

Moravskoslezký, Pardubický, 

Královehradecký, Vysočina
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