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ÚVODNÍ PØEDSTAVENÍ
PROJEKTU
Dovolujeme si Vám tímto pøedložit manuál, který
byl vytvoøen v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích, OPLZZ/1.01/02.00013, jehož
realizátorem je Konfederace zamìstnavatelských
a podnikatelských svazù ÈR.
Projekt Bipartitní dialog je zamìøen na posilování
sociálního dialogu a budování kapacit sociálních
partnerù. ZS ÈR a OSPZV-ASO se na projektu také
podílí.
Cílem projektu je: zvýšit adaptabilitu zamìstnancù
a konkurenceschopnost podnikù na základì rozvoje odvìtvového sociálního (bipartitního) dialogu.
Zmapovat a vyhodnotit sociální odlišnosti a potøeby
jednotlivých hospodáøských odvìtví, porovnat podmínky a najít východiska pro další spolupráci sociálních partnerù.

BIPARTITNÍ PLATFORMA
ZEMÌDÌLSTVÍ
Tento manuál vytvoøila v rámci projektu Bipartitní
platforma Zemìdìlství.
Sociálními partnery Bipartitní platformy Zemìdìlství
jsou:
• na stranì zamìstnavatelù:
Zemìdìlský svaz Èeské republiky
• na stranì zamìstnancù:
Odborový svazu pracovníkù zemìdìlství a výživy – Asociace svobodných odborù ÈR.
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PØEDSTAVENÍ PLATFORMY ZEMÌDÌLSTVÍ
Podle základních svazových dokumentù (programové zamìøení èinnosti a usnesení konference) svaz plní
funkce zejména v podnikatelském a producentském
smìru. Vedle toho se zabývá zamìstnavatelskou
funkcí, podporou družstevního podnikání, vztahy
k EU, mezinárodní èinností a rozvojem spolupráce se
zainteresovanými èlánky agrobyznysu. Zemìdìlský
svaz se orientuje na obhajobu zájmù svých èlenù,
pøevážnì vìtších zemìdìlských podnikù.
ZS ÈR každoroènì uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupnì s odbory, která je následnì rozšiøována na
všechny zemìdìlské podniky v ÈR. Snaží v této roli
tlumit a zreálòovat požadavky odborù pøedevším na
nárùst mezd. ZS ÈR také napomáhá èlenùm svazu
øešit bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci, pracovní režimy a další úkoly vyplývající ze zákoníku práce
a dalších právních pøedpisù.

Zemìdìlský svaz ÈR je nevládním a nepolitickým
sdružením právnických a fyzických osob podnikajících v zemìdìlství, které obhajuje a prosazuje zájmy
èlenù v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování
zemìdìlské produkce, usiluje o rozvoj zemìdìlství
a venkova, napomáhá èlenùm v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím úèelem jim poskytuje
služby: poradenský servis a vzdìlávání v oblasti hospodáøské, ekonomické, obchodní, právní a sociální. ZS ÈR je organizací zamìstnavatelù a vykonává
všechny funkce s tím spojené vèetnì práva, úèastní
se kolektivního vyjednávání a uzavírá smlouvy vyššího stupnì. V rámci sociálního partnerství je reprezentantem svých èlenù pøi jednáních se všemi státními orgány a institucemi ÈR.

Odborový svaz pracovníkù zemìdìlství a výživy – Asociace svobodných odborù ÈR (OSPZV-ASO ÈR) je v duchu stanov, pøijatých na 6. sjezdu
OSPZV-ASO ÈR, konaném v roce 2009, dobrovolným, otevøeným, nezávislým a nestranickým obèanským sdružením, které pùsobí na celém území ÈR.
Je také jediným odborovým uskupením v rámci
pùsobnosti v sektoru zemìdìlství.
OSPZV-ASO ÈR vznikl již v roce 1990 a patøil vždy
k nejvìtším odborovým svazùm v ÈR. V jeho èlenské základnì cca 60 % tvoøí zamìstnanci pùsobící
v odvìtví zemìdìlství, i když jejich poèet postupnì klesá, tak jak se postupnì snižuje celkový poèet
zamìstnancù v tomto rezortu. V souèasné dobì má
OSPZV-ASO ÈR cca 40 tisíc èlenù.
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K základním programovým cílùm OSPZV-ASO ÈR
patøí pøedevším obhajoba práv a oprávnìných
sociálních zájmù jeho èlenù, zejména prostøednictvím tripartitních i bipartijních jednání, kolektivního vyjednávání vèetnì poskytování právního poradenství a pomoci. K prioritám odborového svazu
patøí také ochrana a kontrola bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, provádìná pøímo u zamìstnavatelù prostøednictvím 12 svazových inspektorù
BOZP.
Kromì podnikových kolektivních smluv, uzavíraných s jednotlivými zamìstnavateli za pomoci
oblastních pracovníkù odborového svazu, OSPZV-ASO ÈR dojednává pravidelnì nìkolik kolektivních smluv vyššího stupnì, z nichž nejvýznamnìjší
je každoroèní KSVS uzavíraná s nejdùležitìjšími
sociálními partnery, tj. se Zemìdìlským svazem
ÈR a Èeskomoravským svazem zemìdìlských
podnikatelù.
OSPZV-ASO ÈR je od roku 1995 èlenem druhé nejvìtší odborové centrály v ÈR – Asociace svobodných odborù (ASO), a to jako její zakládající èlen.
OSPZV-ASO ÈR také zastupuje ASO v Radì hospodáøské a sociální dohody ÈR, v nìkterých krajských
RHSD, v pracovních týmech RHSD ÈR a zajišśuje
oponenturu návrhù právních norem.
V rámci mezinárodní èinnosti je OSPZV-ASO ÈR èlenem Evropské federace odborových svazù v potravináøství, zemìdìlství a cestovním ruchu (EFFAT),
a to od jejího založení.

PØEDSEDOU OSPZV-ASO ÈR
JE OD R. 1993 DO SOUÈASNOSTI
BOHUMÍR DUFEK.
Souèasnì vykonává po celou dobu existence Asociace samostatných odborù funkci jejího pøedsedy. Je
také stálým èlenem Pléna Rady hospodáøské a sociální dohody ÈR a èlenem Pøedsednictva RHSD. V rámci
èlenství OSPZV-ASO ÈR v EFFAT zastává funkci viceprezidenta EFFAT a èlena pøedsednictva a výkonného
výboru EFFAT.
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TÉMA:

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ
ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM
OBSAH:
1.

Lidské zdroje a jejich rozvoj

2.

Pracovní trh v Èeské republice

3.

Pracovní síly v zemìdìlství

4.

Demografická struktura pracovních sil v zemìdìlství

5.

Kvalifikaèní struktura pracovních sil v zemìdìlství

6.

Mzdy v zemìdìlství

7.

Práce a život na venkovì

8.

Faktory ovlivòující strukturu pracovních sil v zemìdìlství
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1. LIDSKÉ ZDROJE A JEJICH ROZVOJ
Základním pøedpokladem fungování jakékoliv spoleènosti jsou nezbytné základní zdroje – materiálové, finanèní a lidské. Nejdùležitìjší z nich jsou
zdroje lidské, které ostatní dva zdroje uvádìjí do
pohybu a determinují jejich využívání.
Co rozumíme pod pojmem lidské zdroje? Jsou to
pøedevším lidé se svými znalostmi, zkušenostmi,
dovednostmi a schopnostmi, které pøinášejí do
organizace, ve které pracují. Lidské zdroje jsou lidským potenciálem, který ovlivòuje hodnotu organizace a její výsledky mnohem více než její technologické a materiální vybavení nebo stav financí.
Právì to, jací lidé pro organizace pracují, ale také
to, jak jejich potenciálu dokáže management využít, jak je dovede motivovat a souèasnì vytváøet
podmínky pro jejich seberealizaci, zkvalitòování
a rozvoj, dává organizaci vìtší šanci odolat tvrdému
konkurenènímu prostøedí, obstát na trhu a dále se
rozvíjet.
K faktorùm, které ovlivòují stav lidských zdrojù a lidského potenciálu v organizaci, patøí kromì již uvedených znalostí, zkušeností, dovedností a schopností pracovníkù, také jejich kreativita, schopnost
tvoøit a inovovat, flexibilita, týmová kapacita, pracovní motivace a spokojenost, loajalita.
K lidským zdrojùm a lidskému potenciálu patøí také
ochota a vùle lidí své znalosti, zkušenosti, dovednosti a schopnosti využívat ve prospìch organizace,
v níž pracují. Lidé, kteøí sice umí dobøe pracovat,
ale z nìjakých dùvodù kvalitnì a výkonnì pracovat nechtìjí, mohou organizaci spíše škodit, neboś

mohou sebou strhávat doposud pozitivnì motivované spolupracovníky a ovlivòovat negativnì jejich
výkon a kvalitu práce.
Souèástí lidských zdrojù a lidského potenciálu je
také energie a emocionální naladìní lidí. Nemá-li zamìstnanec dostatek energie, vùle èi ochoty
pracovat, mùže mít tu nejlepší kvalifikaci a nejlepší
doporuèení z pøedcházejících pracovišś, mùže být
pro zamìstnavatele malým nebo témìø nulovým
lidským zdrojem se zanedbatelným èi nepoužitelným lidským potenciálem. Podobnì i emocionální
naladìní ovlivòuje to, zda bude skuteènì zdrojem kvalitní práce a zda bude podávat oèekávané
výkony.
Do oblasti lidských zdrojù spadají i pøedpoklady
a ochota pro uèení se. Zejména v období rùstu
požadavkù na odbornost a kvality osobnosti, je
potenciál pro uèení se a seberozvoj velmi dùležitý.
Zamìstnanec, který se dlouhodobì odmítá vzdìlávat a rozšiøovat a prohlubovat své dovednosti, se
èasem stává nositelem zastaralých, neefektivních
pracovních postupù. Jeho potenciál je nízký a jeho
zamìstnávání nepøimìøenì drahé.
Lidé, lidské zdroje a jejich potenciál jsou v každé
organizaci tím nejcennìjším, co organizace má.
Jsou tedy nejdùležitìjším kapitálem, do kterého se
vyplatí investovat, rozvíjet ho a motivovat.
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2. PRACOVNÍ TRH V ÈESKÉ REPUBLICE
Trh práce v ÈR byl již od poèátku 90. let minulého
století poznamenán závažnými problémy a deformacemi, které se v prùbìhu èasu spíše ještì dále
zhoršovaly. V prvních letech ekonomické transformace sice pøevládala nízká míra nezamìstnanosti, ale
její udržování jednorázovými a neopakovatelnými
okolnostmi (jako napø. devalvace mìnového kurzu, cenová liberalizace a mzdová regulace) se brzy
vyèerpalo. Dalším významným faktorem pùsobícím
proti rùstu nezamìstnanosti bylo pokraèování v úvìrování doposud státních podnikù. Vedle toho existovala poptávka po práci ze strany novì vznikajícího
soukromého sektoru.
V bývalém Èeskoslovensku byla jedna z nejvyšších zamìstnaností žen na svìtì, spolu s enormnì

vysokým poètem pracujících dùchodcù, což také
vysvìtluje, že masová nezamìstnanost nepropukla
v ÈR již od samého poèátku transformace. Hrozící masová nezamìstnanost v I. polovinì 90. let se
„vyøešila“ poklesem pracujících dùchodcù o 250 tisíc,
okolo 100 tisíc dalších pracovníkù se rozhodlo pro
pøedèasný odchod do starobního dùchodu a poèet
ekonomicky aktivních žen poklesl o 270 tisíc.
Možnost masového snižování zamìstnanosti cestou
odchodù mimo ekonomickou aktivitu se postupnì vyèerpala. Proto od roku 1997 zaèal rùst poètu
nezamìstnaných. Rostoucí poèet nezamìstnaných
nemìl díky kvalifikaènímu, regionálnímu a odvìtvovému nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po
práci vìtší šanci na brzké znovunalezení pracovního
uplatnìní. V dùsledku toho se zaèala strukturální
nezamìstnanost stále více projevovat v rostoucí
dlouhodobé nezamìstnanosti, která se stala trvalým a nejzávažnìjším problémem èeského trhu práce. Podíl nezamìstnaných nad 12 mìsícù neklesá od
roku 2000 pod hranici 50 %.
V letech 2002 až 2009 nedocházelo z pohledu ekonomické aktivity k významným zmìnám. Ekonomický rùst se pak v roce 2008 promítl do rekordnì
nízké nezamìstnanosti. Poèet nezamìstnaných
osob 15letých a starších èinil 229,8 tisíc osob, pøièemž v roce 2004 byl poèet nezamìstnaných roven
425,9 tisíc osob. V dùsledku ekonomické krize se
však poèet nezamìstnaných v roce 2009 zvýšil na
352,2 tisíc osob. S ohledem i k celkovému rùstu
poètu obyvatelstva se od roku 2004 významnì zvyšoval i poèet zamìstnaných osob a v roce 2008 poèet
zamìstnaných osob 15letých a starších pøesáhl hranici 5 miliónù osob. Avšak už za rok 2009 poklesl poèet
zamìstnaných osob hluboko pod hranici 5 miliónù
(4 934,3 tisíce osob).
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OBYVATELSTVO VE VÌKU 15 LET A VÍCE DLE EKONOMICKÉHO POSTAVENÍ V ÈR
(2002–2009, v tis. osob)
Ekonomické postavení

Rok

Populace
15 let a více

Pracovní
síla

Zamìstnaní
v NH

Nezamìstnaní

Ekonomicky
neaktivní

2002

8 599,1

5 139,1

4 764,9

374,1

3 460,1

2003

8 636,9

5 132,3

4 733,2

399,1

3 504,6

2004

8 673,3

5 132,5

4 706,6

425,9

3 540,8

2005

8 716,0

5 174,2

4 764,0

410,2

3 541,8

2006

8 773,4

5 199,4

4 828,1

371,3

3 574,0

2007

8 845,0

5 198,3

4 922,0

276,3

3 646,7

2008

8 943,8

5 232,3

5 002,5

229,8

3 711,4

2009

9 009,3

5 286,5

4 934,3

229,8

3 722,9

Zdroj: Èeský statistický úøad, Výbìrové šetøení pracovních sil

(2002–2009, v %)
Ekonomické postavení

Rok

Populace
15 let a více

Pracovní
síla

Zamìstnaní
v NH

2002

100,0

59,8

55,4

4,4

40,2

2003

100,0

59,4

54,8

4,6

40,6

2004

100,0

59,2

54,3

4,9

40,8

2005

100,0

59,4

54,7

4,7

40,6

2006

100,0

59,3

55,0

4,2

40,7

2007

100,0

58,8

55,6

3,1

41,2

2008

100,0

58,5

55,9

2,6

41,5

2009

100,0

58,7

54,8

3,9

41,3

Nezamìstnaní

Ekonomicky
neaktivní

Zdroj: Èeský statistický úøad, Výbìrové šetøení pracovních sil

Zamìstnaní jsou podle Výbìrového šetøení pracovních sil všechny osoby 15leté a starší, které pøísluší
mezi placené zamìstnané nebo zamìstnané ve vlastním podniku.
Nezamìstnaní jsou osoby 15leté a starší, které ve sledovaném období nebyly zamìstnané, hledaly
aktivnì práci a byly pøipravené k nástupu do práce nejpozdìji do 14 dnù.
Ekonomicky neaktivní byly osoby, které nesplòovaly podmínky zamìstnané èi nezamìstnané osoby.

Pro úèely analýzy trhu práce je nutné definovat ekonomicky aktivní obyvatelstvo jako souèet poètu zamìstnaných a nezamìstnaných osob 15letých a starších.

aktivních osob z dùvodu stárnutí obyvatelstva.
Obecnì se tento problém bude týkat celé Evropy.
Tento problém se významnì projevuje právì v rezortu zemìdìlství (viz kapitola 4).

Demografické prognózy v dlouhodobém horizontu poèítají se snižujícím se poètem ekonomicky
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3. PRACOVNÍ SÍLY V ZEMÌDÌLSTVÍ
Ekonomická reforma po roce 1989 promìnila èeské
zemìdìlství zásadním zpùsobem. Restituce pùdy
a zemìdìlského majetku, transformace kolektivních
forem hospodaøení, privatizace pùdy a majetku ve
vlastnictví státu, s nimi spojený pokles ekonomické
váhy odvìtví zemìdìlství v hospodáøské struktuøe
ÈR a v neposlední øadì vstup ÈR do EU v roce 2004
vyvolaly výrazné zmìny v podnikatelské struktuøe
zemìdìlství a navodily podmínky pro výrazné snižování zamìstnanosti v zemìdìlství. Za necelých
20 let klesl poèet pracovníkù v zemìdìlství o více než
tøi ètvrtiny a adekvátnì nové podnikatelské struktuøe
zemìdìlství se mìnila i struktura zemìdìlské pracovní síly.

Nejvyšší relativní úbytek zemìdìlských pracovníkù nastal v období 1992/1991 a èinil 24 %, poté se
zaèalo tempo poklesu zamìstnanosti v zemìdìlství
zvolòovat.V období 2001–2004 se meziroèní úbytky pohybovaly v rozpìtí 2–5 %, po vstupu do EU se
v období 2005–2008 úbytky relativnì stabilizovaly
a meziroènì se pohybovaly v rozpìtí 2–4 %. V roce
2008 pracovalo v zemìdìlství pøibližnì 126,4 tisíce
osob, což znamenalo meziroèní úbytek 3,1 %. Trend
snižování zamìstnanosti v zemìdìlství se prohloubil
v roce 2009. Meziroèní úbytek pracovníkù v zemìdìlských podnicích èinil 4,9 % a jejich poèet klesl
na 120,2 tisíc.

VÝVOJ POÈTU PRACOVNÍKÙ V ZEMÌDÌLSTVÍ
(v tis. osob)

Podnikatelská forma

Prùmìrný evidenèní poèet pracovníkù (fyzické osoby)
1989

1995

2000

2005

2007

2008

2009

Podniky právnických osob

531,1

186,6

134,2

106,9

101,7

98,2

92,6

v tom: státní podniky

127,9

1,1

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

403,2

118,0

54,1

34,5

31,3

29,6

27,3

–

67,5

79,9

72,1

70,2

68,3

65,0

2,0

35,0

30,7

29,7

533,1

221,6

164,9

136,6

28,7
130,4

28,2
126,4

120,2

družstva
obchodní spoleènosti
Podniky fyzických osob
Celkem

27,6

Zdroj: Agrocenzus ÈSÚ 1995, 2000; Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 2009

Promìna èeského zemìdìlství po roce 1989 se odráží i ve vývoji zamìstnanosti podle právních forem
zemìdìlského podnikání (viz pøedchozí tabulka).
Po celé období klesají absolutní poèty zamìstnaných
v podnicích právnických osob, pøièemž bez výjimky
to platí pro zamìstnanost v družstvech. V obchodních
spoleènostech zamìstnanost rostla (od jejich vzniku
zaèátkem 90. let) do roku 1998 a poté rovnìž klesá.
Ve státních podnicích zamìstnanost klesala do roku

1999 a od té doby v nich pracuje pøibližnì 300 osob.
V podnicích fyzických osob vyvrcholila zamìstnanost
v polovinì 90. let a od té doby také klesá.
Rovnìž srovnání let 2008 a 2007 potvrzuje úbytek
pracovníkù ve všech hlavních formách zemìdìlského
podnikání, pøièemž poèet pracovníkù v podnicích
právnických osob poprvé klesl pod 100 tis. Nejvyšší
relativní úbytek pracovníkù zaznamenala již tradiènì
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družstva (o 5,4 %), dále pak obchodní spoleènosti
(o 2,7 %) a podniky fyzických osob (o 1,7 %), absolutní úbytek pracovníkù však byl v meziroèním srovnání
vyšší v obchodních spoleènostech než v družstvech.
Prùzkumy dále ukazují, že i pøi rozvoji soukromého podnikání v odvìtví má vìtšina zemìdìlských

pracovních sil status námezdní pracovní síly.
Zamìstnanci pøedstavují rozhodující èást pracujících
ve všech odvìtvích národního hospodáøství. Avšak
po celé období od zaèátku transformace se snižuje
podíl zamìstnanosti zemìdìlcù v národohospodáøské struktuøe ÈR.

PRÙMÌRNÝ POÈET ZAMÌSTNANCÙ V NÁRODNÍM HOSPODÁØSTVÍ PODLE ODVÌTVÍ 1)
(v tis. fyzických.osob)

Odvìtví

Prùmìrný poèet zamìstnancù (fyzické osoby)
1989

1995

2000

2005

2007

2009

Celkem NH

3 550,0

3 309,2

3 177,9

3 220,8

3 336,7

3 373,0

Prùmysl celkem

1 415,9

1 236,7

1 146,5

1 154,1

1 189,7

1 199,1

298,1

176,4

134,7

118,3

112,0

105,7

Zemìdìlství, myslivost, lesnictví

Zdroj: Èeský statistický úøad
1)

Údaje zahrnují od roku 1993 ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 25 a více zamìstnanci, od roku 1997
ekonomické subjekty s 20 a více zamìstnanci.
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4. DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA PRACOVNÍCH SIL
V ZEMÌDÌLSTVÍ
Se snižujícím se poètem pracovníkù v zemìdìlství
klesá zamìstnanost i u obou pohlaví. Dlouhodobý
pokles zasahuje více ženy: jejich podíl ve struktuøe
pøedstavoval pøed deseti lety 35,1 %, poté kolísal
mezi 32 % a 36 % a v letech 2006–2008 již nepøekroèil 31 %. Aktuální podíl žen na zemìdìlské zamìstnanosti je 30,2 %, což je nejnižší hodnota za celé
transformaèní období. Proti roku 2998 se jejich poèet
snížil o cca 34 %, zatímco poèet mužù klesl pouze
o 17,5 %l. Proti zemìdìlství je pomìr mužù a žen
v celém NH výraznì vyrovnanìjší, podíl zamìstnaných žen zde v roce 2008 pøedstavoval 42,6 %.
Vìková struktura zamìstnanosti v zemìdìlství
zùstává dlouhodobì nepøíznivá a pøedstavuje
tak v souèasnosti nejvážnìjší sociodemografický
problém. Zatímco v roce 1989 tvoøili pracovníci
do 30 let více než jednu pìtinu zemìdìlských pracovních sil (21,4 %), v roce 1995 již 17,8 %, v roce
2000 13,5 % a poté se jejich podíl stabilizoval na

hodnotách okolo 11 % a 12 %. Dlouhodobý trend
stárnutí zemìdìlských pracovníkù je patrný také pøi
sledování jejich prùmìrného vìku: ten se mezi lety
1989 a 2008 zvýšil témìø o ètyøi roky a v souèasnosti
se blíží 46 letùm.
Zdaleka nejvyšší podíl zemìdìlských pracovníkù
v roce 2008 spadal do vìkové kategorie 45–59 let,
kam náleželo 48,1 % zemìdìlcù. Do mladší kategorie 30–44 let patøilo 33 % pracovníkù a v nejmladší
kategorii 15–29 let pracovalo na konci roku 2008
12,2 % osob. Nejstarší kategorii (60 let a více) tvoøilo
6,7 % osob. Pøi srovnání s národním hospodáøstvím
má zemìdìlství vyšší podíl pracovníkù v kategorii
mezi 45 a 59 lety a národní hospodáøství má více
pracovníkù v kategorii 30–44 let. Varujícím ukazatelem pro vìkovou strukturu pracovníkù v zemìdìlství
je poèet pracovníkù nad 45 let, který pøedstavuje
témìø 55 % zemìdìlské pracovní síly, kdežto v NH
celkem necelých 40 %.

VÌKOVÁ STRUKTURA PRACOVNÍKÙ V ZEMÌDÌLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁØSTVÍ
(v %)

Vìk

Zemìdìlství

Národní hospodáøství

2004

2006

2008

2004

2006

15 – 29

11,4

11,8

11,1

22,3

20,7

19,5

30 – 44

29,1

33,8

32,8

37,9

39,5

40,7

45 – 59

54,7

48,3

48,5

36,3

35,6

34,6

4,8

6,1

7,7

3,6

4,1

5,1

60 a starší

2008

Zdroj: Výbìrové šetøení pracovních sil 2004–2008, ÈSÚ
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5. KVALIFIKAÈNÍ STRUKTURA PRACOVNÍCH SIL
V ZEMÌDÌLSTVÍ
Poslední dostupné údaje o vzdìlání zemìdìlcù
pocházejí z roku 2003 (Strukturální šetøení v zemìdìlství 2003, ÈSÚ 2004) a podle Zprávy o stavu
zemìdìlství za rok 2009 se o aktuální situaci lze
pouze odhadovat na základì dlouhodobých trendù.
Ty naznaèují dlouhodobì nižší podíl zemìdìlských
pracovníkù se støedoškolským a vysokoškolským
vzdìláním ve srovnání s pracovníky v národním
hospodáøství.

k pozvolnému zlepšování vzdìlanostní struktury
pracovníkù. Nejvyšší podíl ve struktuøe zemìdìlské
zamìstnanosti trvale pøedstavují pracovníci vyuèení
a jejich podíl se prakticky nezmìnil (54,2 % v roce
2003 proti 54,1 % v roce 1995). Výraznì se snížil podíl
pracovníkù se základním vzdìláním (z 25,3 % v roce
1995 na 18,6 % v roce 2003) a narostl podíl pracovníkù s úplnou støedoškolskou kvalifikací (z 16,8 %
v roce 1995 na 21,0 % v roce 2003) a vysokoškolskou
kvalifikací (z 3,8 % v roce 1995 na 6,2 % v roce 2003).

Podle výše uvedeného Strukturálního šetøení
v zemìdìlství dochází v tomto rezortu po roce 1989

VZDÌLANOSTNÍ STRUKTURA PRACOVNÍKÙ V ZEMÌDÌLSTVÍ PODLE PRÁVNÍCH FOREM PODNIKÁNÍ
(v %)
Právní forma

Fyzické osoby

1995

2000

základní

26,9

16,5

19,5

støední bez maturity

48,4

50,1

46,0

úplné støední s maturitou

19,5

25,9

26,1

5,2

7,5

8,4

Celkem

100,0

100,0

100,0

základní

25,0

18,0

18,4

støední bez maturity

55,2

58,1

57,3

úplné støední s maturitou

16,2

19,1

19,0

Nejvyšší ukonèené vzdìlání

vyšší a vysokoškolské

Právnické osoby

3,6

4,8

5,3

Celkem

100,0

100,0

100,0

základní

25,3

17,7

18,6

støední bez maturity

54,1

56,7

54,2

úplné støední s maturitou

16,8

20,3

21,0

3,8

5,3

6,2

100,0

100,0

100,0

vyšší a vysokoškolské

Celkem (FO a PO)

2003

vyšší a vysokoškolské
Celkem

Zdroj: Strukturální šetøení v zemìdìlství ÈR 2003, ÈSÚ 2004

strana | 13

Pøestože v prùbìhu 90. let docházelo v souvislosti
s procesem snižování zamìstnanosti v zemìdìlství
k pøíznivým strukturálním zmìnám ve vzdìlání (díky
tlaku na ekonomickou efektivnost, produktivitu práce a technickému i technologickému rozvoji výroby,
který výraznì snižuje potøebu málo kvalifikované
práce), zùstává vzdìlanostní úroveò pracovníkù
v zemìdìlství výraznì nižší než vzdìlanostní úroveò
pracovníkù v národním hospodáøství celkem. Mezi
zemìdìlci jsou podstatnì vyšší podíly pracovníkù
vyuèených a pracovníkù se základním vzdìláním,
naopak výraznì nižší podíly pracovníkù s úplným
støedním a vysokoškolským vzdìláním.

myslivosti, lesnictví a rybáøství) 37,4 % kvalifikovaní dìlníci, 22,3 % obsluha strojù a zaøízení, 12,1 %
techniètí pracovníci, 8,4 % pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 7,9 % øemeslníci a opraváøi, 4,5 %
vedoucí a øídící pracovníci, 4,4 % odborní a vìdeètí
pracovníci, 2,8 % nižší a administrativní pracovníci
a 1,3 % provozní pracovníci ve službách a obchodu.
Z uvedené struktury je zøejmé, že tøi ètvrtiny zemìdìlcù zastávají dìlnické profese, pøièemž zhruba
sedmina z nich (tj. z pracovníkù dìlnických profesí)
vykonává nekvalifikované a pomocné práce. (V prùmyslu tvoøí nekvalifikovaná a pomocná pracovní síla
asi osminu dìlnických pracovníkù.)

Podle klasifikace zamìstnání (KZAM) tvoøili v roce
2009 v profesní struktuøe v zemìdìlství (vèetnì
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6. MZDY V ZEMÌDÌLSTVÍ
Vìtšina zemìdìlských pracovních sil má charakter
námezdní pracovní síly a vzhledem k tomu realizuje
své pøíjmy z pracovní èinnosti v zemìdìlství formou
mzdy. Mzdová úroveò je dùležitým ukazatelem pro
hodnocení sociální situace a životní úrovnì zemìdìlcù v ÈR. A v souèasnosti je mzda jako hlavní zdroj
pøíjmù pro více jak tøi ètvrtiny všech pracovníkù
v zemìdìlství.
Vzhledem k tomu, že zemìdìlství v ÈR po roce 1989
prodìlávalo rozsáhlé zmìny jak výrobního a ekonomického, tak i sociálního charakteru, nebyla ve vìtšinì podnikù a ve vìtšinì let ekonomická a finanèní situace pøíznivá. To se samozøejmì odráželo ve
mzdovém vývoji.
Významným milníkem byl pro sektor zemìdìlství
vstup ÈR do EU. I když (zejména vzhledem k tomu,
že pøímé platby v nových èlenských státech byly
v prvních letech výraznì kráceny a jen postupnì navyšovány), nedošlo ihned k radikální zmìnì
ekonomické situace. Avšak již samotná vyšší záruka
poskytovaných podpor byla pøíznivým signálem pro
pøíští období. V roce 2008 celkovou ekonomickou
situaci ve státì zaèala však ovlivòovat finanèní a hospodáøská krize, která samozøejmì postihla také èeské
zemìdìlství.
I tyto faktory se podepisují na tom, že úroveò zemìdìlských mezd dlouhodobì zaostává za prùmyslem a národním hospodáøstvím celkem.
Nominální mzdy se v ÈR po celé období let 1989–
2008 zvyšovaly, toto tempo se však mezi jednotlivými
odvìtvími znaènì lišilo. Prùmìrné mzdy v zemìdìlství pøevyšovaly v roce 1989 i 1990 mzdy v prùmyslu
i v národním hospodáøství. Ovšem již v roce 1991
a 1992 došlo k zásadnímu obratu, nárùsty mezd

v zemìdìlství výraznì zaostávaly a v tomto období,
pro nìž byla charakteristická rychle se prosazující
diferenciace mezd, vznikla a zaèala se prohlubovat
disparita mezd v zemìdìlství. Tato se po zhruba
posledních 10 let v relativním vyjádøení pohybovala
kolem 75 % jak ve srovnání s národním hospodáøstvím, tak prùmyslem. Nejnepøíznivìjší hodnoty
dosáhla v roce 2003 (tìsnì pod hranicí 70 % vùèi
NH). Po vstupu ÈR do EU se velmi pozvolna zmíròovala (v roce 2008 dosáhla 75,3 % vùèi NH). Absolutní rozdíl v úrovni mezd však nadále narùstal.
Rok 2009, plnì poznamenaný hospodáøskou krizí,
znamenal další zhoršení pøíjmové situace zemìdìlcù. Zatímco v samotném posledním ètvrtletí 2009
prùmysl i národní hospodáøství zaznamenaly již
nárùsty mezd na úrovni cca 7 %, resp. 5 %, zemìdìlství se propadlo pod úroveò stejného období
minulého roku o 0,7 % (pøièemž již srovnávané
poslední ètvrtletí roku 2008 bylo ve znamení nastupující stagnace zemìdìlských mezd). Prùmìrná
mìsíèní mzda v zemìdìlství na pøepoètené poèty
zamìstnancù dosáhla za celý rok 2009 17 259 Kè,
v prùmyslu 22 888 Kè a v národním hospodáøství
celkem 23 598 Kè. Zatímco v zemìdìlství se mzdy
meziroènì prakticky nezmìnily (nárùst o 0,2 %),
v prùmyslu i v národním hospodáøství vzrostly shodnì o celá 4 %. Obdobnì dokumentují situaci i absolutní nárùsty mezd – zatímco v zemìdìlství to bylo
jen nìkolik desítek korun (33 Kè), nárùst v prùmyslu
i národním hospodáøství se blížil tisícikorunì (878 Kè,
resp. 907 Kè). Stávající výrazný absolutní schodek
ve mzdové úrovni tak meziroènì dále narostl a pøekraèuje 6 tis. Kè vùèi národnímu hospodáøství celkem (6 339 Kè) a 5 tis. Kè vùèi prùmyslu (5 629 Kè).
Disparita mezd v zemìdìlství se meziroènì prohloubila a dosáhla 75,4 % vùèi prùmyslu a 73,1 % vùèi
národnímu hospodáøství celkem.
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PRÙMÌRNÉ MÌSÍÈNÍ HRUBÉ MZDY ÚHRNEM NA PØEPOÈTENÉ POÈTY ZAMÌSTNANCÙ
(v Kè / v %)
Ukazatel

2005

2006

2007

2008

2009

Zemìdìlství (v Kè)

13 698

14 571

15 745

17 226

17 259

Prùmysl (v Kè)

17 995

19 156

20 621

22 010

22 888

Národní hospodáøství (v Kè)

18 419

19 605

21 034

22 691

23 598

Relace zem/prùmysl (v %)

76,1

76,1

76,4

78,3

75,4

Relace zem./NH (v %)

74,4

74,3

74,9

75,9

73,1
Zdroj: ÈSÚ

PRÙMÌRNÉ MÌSÍÈNÍ HRUBÉ MZDY ÚHRNEM NA PØEPOÈTENÉ POÈTY ZAMÌSTNANCÙ
(v Kè / v %)
Ukazatel

2005

2006

2007

2008

2009

Zemìdìlství (v Kè)

13 635

14 514

15 971

17 306

17 445

Prùmysl (v Kè)

18 326

19 544

20 949

22 666

23 370

Národní hospodáøství (v Kè)

19 030

20 211

21 694

23 430

24 242

Relace zem/prùmysl (v %)

74,4

74,3

76,2

76,4

74,6

Relace zem./NH (v %)

71,7

71,8

73,6

73,9

72,0
Zdroj: ÈSÚ

Specifika zemìdìlské výroby (zejména závislost na
klimatických podmínkách) se projevují i ve vývoji mezd v tomto rezortu. V hospodáøsky pøíznivých
letech, v nichž bylo dosaženo zvýšeného (nadprùmìrného) objemu hrubé produkce rostlinné výroby,
byl zpravidla zaznamenán i pøíznivý vývoj mezd (to
platí zejména o letech 2004, 2007 a 2008). Mzdový
vývoj naopak brzdily roky s významnìjším výpadkem rostlinné produkce (nejnepøíznivìjší byl rok
2002 a 2003).
Vývoj reálných mezd se od vývoje nominálních
mezd zásadnì lišil, a to zejména hned na poèátku
devadesátých let. Reálné mzdy v národním hospodáøství celkem se v roce 1991 propadly na 70 %
úrovnì roku 1989, pøièemž v zemìdìlství byl propad ještì výraznìjší (na 64 %). Poèínaje rokem
1992 zaèalo období, kdy reálné mzdy v národním hospodáøství rostly (s výjimkou v roce 1998).

Podstatnì nepøíznivìjší vývoj reálných mezd, s nízkými nárùsty èi stagnací, zaznamenal zemìdìlský
rezort. Významným rokem z hlediska vývoje reálných mezd byl rok 2007, kdy zemìdìlství koneènì dosáhlo a pøekonalo úroveò roku 1989, a to
o 2,2 %. Národní hospodáøství však úroveò roku
1989 pøesáhlo již v roce 1996, v roce 2007 ji pak
pøekraèovalo o více než 50 % (51,7 %) a k této hranici smìøoval i prùmysl (42,0 %).
V zemìdìlství pøitom nadále pøetrvává nejdelší pracovní doba (183,2 hod. v prùmìru za mìsíc) ve srovnání s ostatními rezorty (celkový prùmìr v národním
hospodáøství 174,7 hod., v prùmyslu 173,4 hod.),
porovnání hodinových mezd by tak dosahovalo ještì vìtších rozdílù než v pøípadì mezd mìsíèních.
Navíc dlouhá pracovní doba mùže odrazovat mnohé potenciální zájemce o práci v rezortu (zejména
mladé).
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V souvislosti s nízkou a dále zaostávající úrovní mezd
v rezortu se prohloubil handicap zemìdìlských podnikù na trhu práce, a to i za situace, kdy se obecnì
zvýšila nabídka volné pracovní síly. Nadále se tak
potvrzuje povìst zemìdìlství jako špatnì odmìòujícího sektoru, pøièemž zvýšení atraktivnosti sektoru

ve mzdové oblasti pro mladé a kvalifikované pracovníky zùstává dùležitým pøedpokladem pro zajištìní
prùbìžné obmìny pracovních sil v odvìtví, a tím
i pøedpokladem pro udržení funkènosti a konkurenceschopnosti èeského zemìdìlství.

7. MZDY JAKO VÝZNAMNÁ ÈÁST OBSAHU
KOLEKTIVNÍCH SMLUV
Venkovské obce ÈR (obce do 2 000 obyvatel) proti
mìstùm charakterizuje nižší míra ekonomické aktivity. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel venkova
na všech obyvatelích èinil v roce 2001 na venkovì
49,3 %, kdežto ve mìstech 52,1 %. Prokazuje se pøímá závislost mezi velikostí obce a mírou ekonomické
aktivity – podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva
v prùmìru narùstá s velikostí obce. Zatímco v obcích
do 99 obyvatel èinil podíl ekonomicky aktivních
46,1 % na obyvatelstvu celkem, souhrnnì v obcích
do 500 obyvatel 48,5 % a ve mìstech nad 100 000
obyvatel to bylo již 53,1 %.
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo venkova pøedstavuje ètvrtinu ekonomicky aktivního obyvatelstva ÈR.
Rozlišení ekonomicky aktivních obyvatel ÈR podle
odvìtví ukazuje, že venkovu dominuje pøedevším
zamìstnanost v prùmyslu (32,7 % v roce 2001),
následovaná zamìstnaností v zemìdìlství, lesnictví
a rybolovu (11,1 %) a ve stavebnictví (10 %). Podíly
pracovníkù tìchto odvìtví (v zemìdìlství i absolutní poèty) ve struktuøe zamìstnanosti jsou pøitom na
venkovì vyšší než ve mìstech, v ostatních odvìtvích
národního hospodáøství jsou naopak vyšší ve mìstech. Zemìdìlství, stavebnictví a prùmysl pøitom
patøí mezi obory s velkým podílem pracovníkù s nižší
kvalifikací, kteøí za svou práci pobírají nízké mzdy.
Pro souèasnou situaci èeského venkova je pøíznaèné,

že právì tyto obory jsou zde zastoupeny na úkor
lukrativních a kvalifikovaných oborù jako je penìžnictví, pojišśovnictví nebo obchod s nemovitostmi.
Spjatost zemìdìlství s venkovem dokládá i skuteènost, že zamìstnanost v agrárním sektoru byla v roce
2001 tvoøena z 63 % pracovníky žijícími na venkovì.
Zemìdìlství je jediným sektorem národního hospodáøství, který zamìstnává pøevážnì venkovany.
Dùsledky ekonomické krize, které se promítly do
zvýšené míry nezamìstnanosti na celém trhu práce v ÈR, citelnì zasáhly také venkov. Dlouhodobé
srovnání ukazuje, že od roku 2003 se míra nezamìstnanosti na venkovì pohybuje nad prùmìrem ÈR.
V roce 2009 narostla prùmìrná roèní registrovaná
míra nezamìstnanosti na venkovì na 8,9 %, ve mìstech se zvýšila na 7,7 %.
Podle údajù MPSV nabízeli v roce 2009 zamìstnavatelé prostøednictvím úøadù práce v prùmìru necelých 46 tis volných pracovních míst a ve venkovském
prostoru bylo k dispozici jen nìco pøes 7 tis. volných
pracovních míst, což je o 13,5 tis. ménì než v pøedchozím roce (pokles o 65 %).
Pro venkovské domácnosti je typické, že mají více
èlenù než mìstské, pøièemž podíl osob ekonomicky
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aktivních je v nich nižší. Venkované dosahují podstatnì nižších pøíjmù než obyvatelé mìst. Ve všech
kategoriích obcí jsou nejvýznamnìjší položkou pøíjmy ze závislé èinnosti. U obyvatel venkova nadále
pøetrvává ponìkud nižší podíl pøíjmù z podnikání
a naopak vyšší podíl sociálních pøíjmù. Dùchody
pobírají venkované nižší, což se projevuje i v absolutnì nižším celkovém objemu sociálních pøíjmù rodin
na venkovì.
Vydání obyvatel venkova jsou celkovì rovnìž nižší než ve mìstech, rozdíl je však ménì výrazný než
u pøíjmù. Takøka ètvrtinu z nich tvoøí vydání na
potraviny, nápoje a veøejné stravování, a to jak na
venkovì, tak ve mìstech. Zásadní rozdíly však panují
v dalších výdajových položkách – zatímco na venkovì dominuje spotøební zboží, jež výraznì pøevažuje
nad službami, ve mìstech je tomu právì naopak.
Významnou roli zde samozøejmì hraje horší nabídka
a dostupnost služeb na venkovì. Nutnost dojíždìní
z vesnic do vìtších center – pøedevším za prací, do
škol, za službami aj. – se nevyhnutnì projevuje ve

vyšších (a nadále rostoucích) výdajích na dopravu
vynakládaných obyvateli venkova.
Mezi venkovem a mìsty se v ÈR projevují významné
rozdíly v úrovni vzdìlání a profesní struktuøe. Výraznì nižší vzdìlanostní úroveò obyvatel venkova determinuje na stranì jedné potenciální rozsah jimi zastávaných pracovních pozic, na druhé stranì venkovský
prostor nabízí ve srovnání s mìsty málo míst pro
osoby s vyšším vzdìláním. Venkovští obyvatelé jsou
v mnohem vìtší míøe závislí pøímo na výrobì (jak
zemìdìlské, tak prùmyslové) a propady v zamìstnanosti v souvislosti s hospodáøskou krizí postihují ve
hlubší míøe venkovské oblasti.
Roli zemìdìlství ve venkovské zamìstnanosti
významnou mìrou negativnì ovlivnilo rušení provozù nároènìjších na lidskou práci. Omezování
zemìdìlské produkce ovlivòuje i zamìstnanost
v rezortech navazujících na zemìdìlství na vstupu
a výstupu, které jsou také významnou oblastí pro
uplatnìní venkovské pracovní síly.

strana | 18

8. FAKTORY OVLIVÒUJÍCÍ STRUKTURU PRACOVNÍCH
SIL V ZEMÌDÌLSTVÍ
• Bariérou pro vstup mladých a zejména kvalifikovaných lidí do sektoru zemìdìlství je mzdová úroveò v tomto rezortu. Lze konstatovat, že
na vysokoškolsky vzdìlané (zejména mladé)
zemìdìlce pùsobí nízké mzdy v rezortu (vèetnì
hluboké mzdové disparity vedoucích pracovníkù rezortu vùèi srovnatelnému pracovnímu
zaøazení v prùmyslu) jako nejvýraznìjší bariéra
pøi rozhodování o vstupu èi setrvání v odvìtví.
Udržení pracovníkù s vyšším vzdìláním v zemìdìlství a ve venkovském prostoru vùbec je navíc
spojeno s probíhajícím výrazným omezováním èi
likvidací živoèišné výroby, se zatravòováním orné
pùdy apod., což znamená úbytek pracovních pøíležitostí pro vysokoškolsky vzdìlané zootechniky,
agronomy a mechanizátory atd.
• Pøíliv mladých kvalifikovaných lidí do zemìdìlství nestimuluje ani poptávka po práci ze
strany zemìdìlských podnikù. Poèet uchazeèù
pøipadajících na l volné pracovní místo v zemìdìlství je nižší než na 1 volné pracovní místo
v národním hospodáøství celkem a mnohem vìtší mìrou se nabízejí místa pro nekvalifikovanou
a pomocnou pracovní sílu, èili pracovní pozice
neatraktivní, neperspektivní a nemotivující ani
k prostorové mobilitì pracovní síly.

• Snižující se poèet absolventù støedního zemìdìlského školství (vèetnì vyuèených s maturitou) sám o sobì doposud neznamenal obecnì
problémy pro obnovu kvalifikované pracovní
síly v zemìdìlství. Celkovì zùstával v podstatì ve shodì s vysokou mírou nezamìstnanosti
absolventù této vzdìlanostní skupiny. V souèasnosti se však zaèínají rozevírat pomyslné nùžky
mezi klesajícími poèty absolventù a narùstajícími
poèty pracovníkù, kteøí dosáhli vìku, kdy mohou
odejít do starobního dùchodu (pøièemž je otázkou, nakolik se dnešní absolventi støedních
zemìdìlských škol, ale i vysokých zemìdìlských
škol, vùbec o práci v zemìdìlství ucházejí). Navíc
dochází k tomu, že se nabídka vystudovaných
oborù neshoduje s poptávkou po nich (napø.
zahradnické obory).
Závìrem je tøeba uvést, že do prestiže zemìdìlské
profese ve spoleènosti se promítají všechny objektivní charakteristiky zemìdìlské profese (zejména
nízké mzdy, nízké vzdìlání a kvalifikace, nepøíznivé pracovní podmínky a charakteristiky vykonávané práce, omezený podíl na rozhodování a øízení),
které ve svém souhrnu nemohou pøispívat ke zvýšení
zájmu o práci v rezortu zemìdìlství.

• Velké šance pro „ozdravení“ vìkové struktury
zemìdìlcù nedává nabídka volné zemìdìlské pracovní síly (evidovaní uchazeèi o práci
v zemìdìlství). Evidovaní uchazeèi o práci
v zemìdìlství jsou starší než evidovaní uchazeèi celkem, podíl uchazeèù do 30 let je mezi
zemìdìlskými uchazeèi nižší než mezi uchazeèi
celkem.
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