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Dovolte mi, tak jako každý rok, oslovit Vás na stránkách nového Bulle-
tinu 2015 našeho svazu a stručně Vás informovat o situaci v našem  

zemědělství a o činnosti Zemědělském svazu. Pokračujeme v naplňování 
programu schváleného celostátní konferencí, která se konala v loňském 
roce. Tradičně se zaměřujeme na vyjednání adekvátních podnikatelských 
podmínek pro naše členy v rámci agrární politiky ČR i EU. V uplynulých 
letech i v průběhu letoška jsme na svazu agrární politiku aktivně sledo-
vali a na nejrůznějších úrovních připomínkovali a vznášeli vlastní náměty. 
Stále prosazujeme rozumné přístupy k nastavení společné zemědělské 
politiky, greeningu s cílem posílit konkurenceschopnost českého země-
dělství a s akcentem na rozvoj tuzemské živočišné výroby a speciálních 
komodit. Přes proklamace o zjednodušování SZP se ale stav v praxi se 
příliš nezměnil. Eskalace požadavků na greening nahrála ještě vyšší míře 
byrokracie, což je dlouholetá slabina Evropské unie. Dle našeho názoru se 
význam ozelenění přeceňuje a nejsou v něm zajištěny stabilní podmínky. 
Již v r. 2017 může dojít k revizi SZP EU včetně revize ozelenění. V letoš-
ním roce se také ukazuje jaký dopad má devastace živočišné výroby u nás 
na kvalitu půdy a její schopnost jímat vodu. Naivita a nezájem politiků a 
ministrů zemědělství minulých vlád o české chovatele v některých sekto-
rech, například chov prasat, je jen obtížně napravitelný. V letošním roce se 
ale vede válka o zachování chovů mléčných krav, tedy z hlediska tržeb pro 
české zemědělce nejdůležitějšího sektoru. Propad cen mléka znásobený nedostatkem píce vlivem sucha je vážným 
nebezpečím pro udržení stavů dojených krav. 
Opakovaně upozorňujeme, že v našem agrobyznysu na nejrůznějších úrovních vázne obchodní politika a obchod-
ní vztahy. Projevuje se to i tak, že většinou dovážíme výrobky s vysokou přidanou hodnotou a zlepšení agrárního 
zahraničního obchodu tvoří především vývoz surovin. Markantním případem je mléko a mléčné výrobky, kde nám 
hlavně roste vývoz, resp. kladné saldo u mléka jako suroviny, přičemž dovoz, resp. záporné saldo u samostatných 
mléčných výrobků s vyšší přidanou hodnotou (bez mléka) se zvyšuje. Vysoké záporné saldo v agrárním zahranič-
ním obchodě dlouhodobě dělá vysoký dovoz masa. Není divu, že mezinárodní porovnání hrubé přidané hodnoty 
v zemědělství dle nových čísel DG-AGRI za rok 2014 pro nás nevychází příznivě: V ČR přidaná hodnota činí 422 
EUR/ha zemědělské půdy, zatímco v EU 929 EUR a např. v Německu 1 166 EUR/ha.  Nevyrovnáme se ani např. 
Polsku: Za posledních deset let jsme ve zlepšování přidané hodnoty v zemědělství připadající na hektar oproti 
Polsku dvojnásobně pomalejší. Rozdíly nejsou malé – např. v sousedním Německu (což je náš největší obchodní 
partner) je finální zemědělská produkce i hrubá přidaná hodnota v zemědělství připadající na hektar v průběhu 
uplynulých let dva až třikrát vyšší než u nás. V mezinárodním rámci bychom měli více pokročit ve vyrovnávání 
hlavních ekonomických ukazatelů i v integračních vazbách za účelem dosažení lepších cen. Napravit ztrátu pozic 
na domácích i zahraničních trzích a zvýšit soběstačnost nejprve tam, kde jsme již klesli pod strategických 85 % 
(nejhorší situace je ve vepřovém mase, kde jsme klesli z 99 % v r. 1996 na 57 % v r. 2014). Za zmínku stojí i to, 
že soběstačnost v živočišné výrobě se snižuje zvláště po vstupu do EU. 
Realita je taková, že v zemědělství ČR došlo k velkému snížení živočišné výroby s dopadem do zaměstnanosti lidí, 
soběstačnosti, do vysokého záporného salda agrárního zahraničního obchodu. Situace se začala zlepšovat až v po-
sledních několika letech, tzn. jen z krátkodobého hlediska. Chceme se na svazu zasadit o to, aby pozitivní změny po-
kračovaly ve střednědobém i dlouhodobém rámci. Aktivně jsme sledovali a připomínkovali vývoj v soukromém právu, 
energetickém zákonu, zákonu o významné tržní síle atd. Velmi jsme se zabývali problémem spekulativního nákupu 
zemědělské půdy. Projednávali jsme mimo jiné i rozvoj zemědělských odbytových organizací, protože to je všude ve 
světě osvědčená cesta jak posílit konkurenceschopnost zemědělců. 
Jak už je na Zemědělském svazu pravidlem, pokračovali jsme v úsilí o prosazení našich návrhů v právních a 
zaměstnavatelských záležitostech na nejrůznějších úrovních včetně oficiálního připomínkového řízení. Zabezpe-
čovali jsme v uvedených věcech vyšší informovanost členů svazu. V neposlední řadě jsme se věnovali podnika-
telským aktivitám např. na společný výhodnější nákup energií a na elektronické aukce. Prokázalo se, že takto lze 
ušetřit až 30 % nákladů. Rozvíjeli jsme svazovou činnost v centru i v regionech a pokračovali v získávání nových 
členů. Snažili jsme se pro práci ve svazu získávat mladé pracovníky členských podniků a zapojovat je do Sdružení 
mladých manažerů. Hlavně v regionech již po několik let rozvíjíme vzdělávací, osvětové činnosti a pod záštitou 
ministra zemědělství pokračujeme v projektu „Zemědělství žije“. Mělo by to více napomoci tomu, aby se více 
mladých lidí rozhodovalo pro práci v zemědělství.
S vaší pomocí budeme činnost našeho svazu dále rozvíjet a pokračovat v obhajobě našich svazových zájmů před naši-
mi zastupiteli a politiky v ČR i v nadnárodních evropských orgánech a evropských nevládních organizacích zemědělců. 
Na stránkách tohoto nového Bulletinu Vám znovu děkuji za práci ve prospěch našeho zemědělství ČR i Zemědělského 
svazu, který je na venkově největší zaměstnavatelskou organizací. Přeji, aby se dílo lépe dařilo, aby se zemědělství 
zase stalo váženým sektorem a přišlo do něho pracovat více mladých kvalifikovaných lidí, abychom společně přispěli k 
trvalé udržitelnosti zemědělství v České republice i k lepšímu obhájení národních zájmů ČR v EU.

Ing. Martin Pýcha  
předseda Zemědělského svazu ČR  

  Úvodní slovo
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Struktura Zemědělského svazu ČR
Počet členů celkem 957
Z toho: - zemědělská družstva 360

- akciové společnosti 291
- společnosti s ručením omezeným 156
- ostatní členové (odbytová družstva, FO aj.) 150

Obhospodařovaná půda 1,1 mil. ha z.p.
Procenta z výměry užívané zemědělské půdy 31,4 %
Hlavní orgány: - představenstvo 15 členů

- výbor 82 členů
- kontrolní komise 12 členů
- územní organizace 49 ÚO
- krajské rady 12 KR Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.

Ing. Miroslav Blažek Jihočeský kraj ÚO Tábor
Zdeněk Burda Pardubický kraj SMM ZS ČR
Ing. Pavel Jiran Liberecký kraj ÚO Semily
Ing. Martin Moulis Zlínský kraj ÚO Uherské Hradiště
Ing. Svatopluk Müller Jihomoravský kraj ÚO Hodonín
Ing. Pavel Navrátil Středočeský kraj ÚO Benešov + Praha západ
Ing. Martin Pýcha Praha SMM ZS ČR 
Ing. Jaromír Řezáč Olomoucký kraj ÚO Prostějov
Ing. Petr Semerád Královehradecký kraj ÚO Hradec Králové
Ing. Vít Šimon, Ph.D Kraj Vysočina ÚO Havlíčkův Brod
Ing. Václav Sochr Ústecký kraj ÚO Litoměřice
Ing. Jaroslav Švec Středočeský kraj Družstevní rada
Ing. František Trnka Plzeňský kraj ÚO Klatovy
Ing. Jaroslav Vaňous Pardubický kraj ÚO Ústí nad Orlicí
Ing. Jiří Vícha Moravskoslezský kraj ÚO Frýdek-Místek

Představenstvo Zemědělského svazu ČR

Počet podniků
Obhospodařovaná z.p. Průměrná výměra

ha % v ha z.p.
Právnické osoby

celkem 4 162 2 445 748 69,4 622,6

Zemědělská
družstva 524 696 133 19,8 1 343,9

Spol. s r.o. 2 562 834 320 23,7 344,5
Akciové spol. 719 868 928 24,7 1 293,0
Fyzické osoby 

celkem 44 392 1 076 520 30,6 25,0

Zem. podnikatelé 
plnící podmínky 

přepsané zákonem 
o zemědělství

25 389 992 531 28,2 40,0

CELKEM 48 554 3 522 268 100 75,0

Podnikatelská struktura zemědělství ČR

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ).
Stav na konci roku 2014.
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Vývoj zemědělství
a zaměstnanosti v zemědělství

Ze Zelené zprávy za r. 2014 mj. 
vyplývá, že úbytek pracovníků v 

zemědělství se zpomaluje. Doufám, 
že se podaří tuto pozitivní změnu 
udržet. Zatímco např. mezi r. 2011 
a 2010 se počet pracovníků snížil o 
4600, mezi r. 2014 a 2013 to bylo 
o 1400. Věříme, že se nám podaří 
dostat do zemědělství více mladých 
kvalifikovaných lidí, k čemuž též 
směřujeme naši činnost. 

Mzdová nerovnost
Žel, vzhledem k nepříznivým pod-
mínkám pro podnikání v zeměděl-
ství přetrvává mzdová disparita: 
mzdy v zemědělství, lesnictví a 
rybářství – v letech 2004 až 2013 
byly v průměru cca o 4 700 Kč na 
pracovníka za každý měsíc oproti 
národohospodářskému průměru 
nižší. Tato situace se v r. 2014  mír-
ně zlepšila (rozdíl po zaokrouhlení 
činí 4600 Kč/měsíc), ovšem rozdíl 
v odměňování za 1. čtvrtletí 2015 
je znovu vysoký a to přes 6000 Kč/
měsíc. Zemědělské podniky každo-

pádně využívají zlepšených podni-
katelských výsledků zvláště v po-
sledních letech ke zvyšování mezd 
v rámci možností a také ke zvy-
šování prémií a odměn. Relativně 
nízká mzda v zemědělství se týká 
jak pracovníků se základním vzdělá-
ním, kterých pracuje v zemědělství 
11 %, tak i manažerů pracujících v 
zemědělství. 
Loňská i letošní Zelená zpráva MZe 
také potvrdila, že řídící pracovníci v 
zemědělství pracují za mzdu, která 
je mírně vyšší než poloviční mzda 
managementu v průmyslu. Opod-
statnění proto vlastně není: v ze-
mědělství ČR v poslední době ros-
te produktivita práce rychleji, než 
jak se zvyšují mzdy, což neplatí pro 
řadu jiných odvětví v ekonomice ČR.  
Po r. 2000 se produktivita práce v 
zemědělství zhruba zdvojnásobila, 
přičemž v řadě průmyslových odvět-
ví ČR k dvojnásobnému zvýšení pro-
duktivity nedošlo. Přitom tam jsou 
dlouhodobě vyšší mzdy než v země-
dělství (v řádu o 20-30 % vyšší).

Pro větší atraktivitu odvětví je za-
potřebí zlepšit odměňování pra-
covníků, ale to zemědělské pod-
niky mohou dělat pouze úměrně 
ekonomické situaci v zemědělství, 
resp. podnikatelským podmínkám 
v zemědělství. A ty, jak je známo, 
byly za uplynulé čtvrtstoletí nepří-
znivé.

Nesrovnatelné ceny
Ceny placené zemědělským výrob-
cům za jejich produkci (tj. cenová 
úhrada), ani podpory a dotace (tj. 
mimocenová úhrada) nebyly a ne-
jsou srovnatelné s mírou evropské-
ho standardu ani před vstupem ČR 
do unie ani po vstupu. Lze konsta-
tovat, že pozitivních výsledků pod-
niky dosahují velmi dobrou prací, 
modernizacemi i úsporami.
Řada zemědělských podniků včetně 
mnoha členů svazu zůstala u kom-
binované výroby, nepřešla na obilí 
a řepku a dostala se takřka na zá-
padoevropskou úroveň, o čemž vy-
povídají výsledky soutěží Manažer 
roku i TOP ZS ČR.

Výhled
Co se týče hospodaření v letošním 
roce, předpokládáme, že produkce 
zůstane na zhruba stejné úrovni, 
jako bylo v r. 2014. Rozměr země-
dělství v ČR se podařilo stabilizovat 
a to zejména u rostlinné výroby. 
Co nám ale dělá velké starosti, je 
cenová úhrada, která se oproti mi-
nulým letům zhoršuje a to nejen u 
živočišné výroby (zejména u mléka 
a jatečných prasat), ale také u výro-
by rostlinné.
Zpeněžení zemědělské produkce 
(s výjimkou řepky) v ČR stále ne-
odpovídá míře evropského stan-
dardu, ačkoliv jsme více než de-
set let po vstupu do EU. Situace 
není a nebude jednoduchá - nyní 
ceny zemědělské produkce (ja-
tečná prasata, mléko, brambory) 
klesají i v zemích EU-15 a jde o 
to, aby se u nás ceny zemědělců 
nesnižovaly výrazně více, než jak 
by odpovídalo míře evropského 
standardu. K tomu, aby si země-
dělci vyjednali lepší cenu, musí 
se na odbytu více koncentrovat a 
spojovat své síly.

Jako největší zaměstnavatelská organizace na venkově se zasazujeme 
mj. o sociální stránku věci a o trvalou udržitelnost. Právě zemědělství 
je hlavním garantem pracovních příležitostí na venkově a tak tomu 
bude i do budoucna. Součástí programového zaměření činnosti svazu 
je také působit na vzdělávací systém s ohledem na přípravu pracovníků 
pro sektor zemědělství. 

Ilustrační foto Vlastimil Jiroušek, ZOD Zálší
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Vybrané trendy rozvoje zemědělství
Porovnání hlavních ekonomických ukazatelů dle standardu FADN u podniků právnických a fyzických osob v 
zemědělství ČR v Kč/ha zemědělské půdy, ze kterého vyplývá, že podniky právnických osob v zemědělství v 
přepočtu na hektar dosahují vyšší čisté přidané hodnoty i produktivity práce a to při nižším podílu dotací.

Podniky právnických osob Podniky fyzických osob
r. 2007 r. 2012 r. 2013 r. 2007 r. 2012 r. 2013

Dobytčí jednotky 0,474 0,388 0,382 0,256 0,289 0,285
AWU (roční 
pracovní jednotka 
v zem.)

0,036 0,028 0,028 0,024 0,027 0,026

Provozní dotace 7 715 8 904 10 895 7 368 9 696 9 976
Čistá přidaná 
hodnota 13 474 14 445 15 604 11 396 12 979 13 953

Čistá přidaná 
hodnota na AWU 
v tis. Kč

374 516 557 475 481 537

Podíl provozních 
dotací na čisté 
přidané hodnotě 
v  %

57,3 61,6 69,8 64,7 74,7 71,5

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR vydané v r.2010 a v r. 2015. 
Pozn.: Aktuální výsledky jsou za r. 2013 - stejně jako u jiných ukazatelů EUROSTATu, je zde dvouroční zpoždění 
vykazovaných dat. 

Vývoj poklesu pracovníků v zemědělství v ČR – po 
roce 2000 ze zemědělství odešlo přes 62 tisíc lidí.

Rok Počet pracovníků v 
zemědělství včetně 

fyzických osob 
a pomáhajících 

rodinných příslušníků 
dle Zelených zpráv 

MZe ČR

Meziroční 
poklesy 

pracovníků

2000 164 900
2001 159 800 -5 100
2002 156 000 -3 800
2003 148 000 -8 000
2004 141 000 -7 000
2005 136 600 -4 400
2006 134 000 -2 600
2007 130 400 -3 600
2008 126 400 -4 000
2009 120 200 -6 200
2010 114 200 -6 000
2011 109 600 -4 600
2012 105 400 -4 200
2013 103 500 -1 900
2014 102 100 -1 400

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR. 
Pozn.: V r. 2014 54 % lidí pracovalo v obchodních 
společnostech, 21 % v zemědělských družstvech a 
25 % v podnicích fyzických osob.

Věková struktura pracovníků v procentech v ČR 
koncem r. 2014 – počet pracovníků v zemědělství 
ve věku 60 a více let se oproti r. 1995 téměř zdvoj-
násobil.

Věk pracovníků Věková struktura v 
zemědělství 

60 a více let 9,3
45 – 59 let 43,8
30 – 44 let 34,5
15 – 29 let 12,4

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR. 
Pozn.: Podíl pracovníků starších 45 let je v průmyslu 
a stavebnictví ČR 40 % a v ekonomice ČR celkem 
41 %, v zemědělství ČR to je 53 %.

Vzdělanostní struktura pracovníků v zemědělství 
ČR – mírně se zlepšuje, podíl vysokoškolsky vzdě-
laných pracovníků v zemědělství je obdobný jako v 
průmyslu, ale jde o to, aby mladí kvalifikovaní pra-
covníci šli pracovat do zemědělství.

Stupeň vzdělání Věková struktura v 
zemědělství 

Střední vzdělání bez 
maturity

55 %

Střední škola s 
maturitou 

24 %

Vysokoškolské vzdělání 10 %
Základní a chybějící 
vzdělání

11 %

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR. 

Zdroj: Propočty dle Zelených zpráv MZe ČR.
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Rok Produktivita práce – měřeno 
úrovní produkce zem. odvětví v 
běžných cenách na pracovníka v 
tis. Kč – se zvýšila dvojnásobně

2000 613,6
2003 632,9
2004 820,9
2007 921,6
2008 947,6
2009 813,8
2010 898,4
2011 1 084,9
2012 1 159,4
2013 1 238,6
2014 1 337,7

Produktivita práce v zemědělství ČR a její dyna-
mika – po r. 2000 se produktivita práce v země-
dělství zhruba zdvojnásobila.

Zdroj: Propočty dle Zelených zpráv MZe ČR.

Ilustrační foto Vladimír Pícha
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Společná zemědělská politika 
Společná zemědělská politika pro období 2014 – 2020 zůstala dvou-
pilířová, s možností přesunů prostředků mezi pilíři do výše 15%, což v 
souladu s požadavkem ZS ČR je využito v minimální míře – ČR přesunu-
la cca 2,1% z pilíře I. do pilíře II. 

strativně i finančně zatížily žadatele 
(viz. zprávy auditorů).
Mnoho otazníků jsme v době po-
dávání jednotné žádosti (v květnu 
2015) registrovali nad podmínkami 
greeningu. Zatímco opatření zamě-
řená na diverzifikaci plodin a opat-
ření na ochranu trvalých travních 
porostů před rozoráváním byla v 
zásadě srozumitelná, opatření na 
naplnění 5 % orné půdy formou  
EFAs vyžadovala skutečně detailní 
technický vzhled, jež ze strany od-
povědných institucí nebyl komplex-
ně poskytován a lze v tomto směru 
očekávat řadu nesrovnalostí v kon-
trolách a vyústění v sankcích v prů-
běhu roku 2015. 

Mnoho překážek
ČR nepřistoupilo k možnosti sta-
novit v PRV (u investic) velikostní 
strop pro žadatele dle EU legislativy, 
avšak národní nastavení podmínek 
pro investice klade stále více pře-
kážek pro získání podpory pro práv-
nické osoby, které obvykle disponují 
větší výměrou než 150 ha, a to na-
vzdory faktu, že právě tyto podniky 
tvoří páteř celého agrárního sektoru 
(obhospodařují cca 70 % z. p. v ČR a 
reprezentují více než 80 % celkové 
zemědělské produkce). S takovým 
nastavením nemůže svaz souhlasit.
Další hořkou pilulkou pro ČR bylo 
nastavení degresivní platby (dle 
velikosti podniku) u LFA. Přestože 
se po křehké dohodě s MZe prosa-
zoval systém dvou prahů krácení 
(1000 ha a 2500 ha s redukcí platby 
na úrovni 10 %, resp. 15 %), Evrop-
ská komise nakonec donutila MZe k 
výrazně přísnějšímu nastavení.  
Ačkoliv tzv. schéma malých farmá-
řů v I. pilíři již není v ČR nadále ve 
hře, řada upřednostnění pro mikro 
a malé podniky je ukotvena v na-
stavení podmínek národních pravi-
dlech. Nadále v platnosti zůstává 
také princip finanční disciplíny s 
výjimkou pro malé farmy a tak nej-
větší dopad, pokud bude tento ná-
stroj aktivován, bude opět na velké 
zemědělské podniky. Tyto aspekty 
opět diskriminují zemědělce, kte-
ří se hlavní měrou starají nejen o 
většinu zemědělské produkce, ale 
také přispívají k zaměstnanosti na 
venkově a navíc jsou významnými 
plátci do „veřejné kasy“. 

Bylo by již zcela zbytečné polemizo-
vat, zda by měla být základní platba 
přímých plateb aplikována formou 
platebního nároku, přechodného mo-
delu (diverzifikovaný SAPS a poté 
platební nárok), nebo formou SAPS, 
jelikož právě třetí z výše uvedených 
forem byla nakonec ministerstvem 
notifikována v Bruselu. V tomto smě-
ru jsme nadále přesvědčeni, že měla 
být využita možnost diverzifikované-
ho SAPS, který by dokázal lépe zacílit 
podporu prvního pilíře SZP. Je chvá-
lyhodné, že nedošlo k implementaci 
redistributivní platby (tzv. platby na 
první hektary) a drobení obálky ve 
prospěch určité části zemědělských 
podnikatelů, avšak nelze s smířit s 
faktem, že nedošlo k uplatnění od-
počtů za zaměstnance při aplikaci de-
gresivity přímých plateb.

Jednoduchý model
Ačkoliv se ministerstvo přiklonilo 
k jednoduchému modelu posuzo-
vání tzv. aktivního zemědělce (tzn. 
k limitu 5000 € PP pro stanovení 
automatického atributu aktivního 
zemědělce a posuzování převahy 
zemědělského hospodaření u těch 
subjektů, které vykonávají i jiné - 
resp. nezpůsobilé pro PP - než ze-
mědělské aktivity) bude třeba zvá-
žit úpravy technického prokazování 
některých parametrů, které admini-

Ačkoliv celková obálka přímých 
plateb pro ČR je vyšší než v mi-

nulém období, v přepočtu na hek-
tar pak dochází k mírnému snížení 
(5 - 6 %) ve srovnání s rokem 2014.

Faktické navýšení
Rozpočet PRV 2014+ je však v 
případě ČR významně snížen a to 
přesto, že vládní koalice vyslyšela 
náš požadavek na úpravu spolu-
financování PRV v poměru 75:25 
(EU:ČR), čímž fakticky došlo k mír-
nému navýšení oproti původním 
předpokladům. Přesto však necit-
livé rozhodnutí bývalého premiéra 
Nečase k víceletému finančnímu 
rámci (tzn. včetně rozpočtu pro 
PRV) významně poškodilo potenciál 
intervence PRV ve venkovských ob-
lastech. Naší snahou je maximálně 
podpořit další navýšení spolufina-
nocování rozvoje venkova ze strany 
ČR na úroveň 35 %.
ČR, v rámci I. pilíře, uplatňuje vedle 
základní platby, greeningové platby 
a platby pro mladé zemědělce rov-
něž platbu na citlivé sektory (s ma-
ximálním možným rozpočtem) a na-
opak nevyužije možnost financovat 
ze zdrojů I. pilíře LFA oblasti a im-
plementaci tzv. schématu pro malé 
farmy. V tomto směru je struktura 
přímých plateb plně konformní s po-
stojem svazu.

Ilustrační foto  Jiří Sobol, Zera Rájec, a. s.  
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V předloňském roce byl předseda 
Zemědělského svazu ČR Ing. 

Martin Pýcha zvolen vicepreziden-
tem COGECA a je v současnosti je-
diným zástupcem nejvyššího vedení 
této organizace z tzv. „nových člen-
ských států“.
V návaznosti na práci zástupců 
svazu (předseda Ing. Martin Pýcha 
a ředitel Ing. Jan Ulrich) ve výše 
uvedených pracovních skupinách 
C/C se ZS ČR pravidelně účastní 
jednání tzv. skupin civilního dialo-
gu při Evropské komisi, čímž mo-
hou své názory uplatňovat přímo 
na půdě exekutivy Evropské Unie. 
Svaz má členy těchto skupin v 
obou nejdůležitějších oblastech 
SZP – tzn. ve skupině pro rozvoj 
venkova i ve skupině pro (SZP) pří-
mé platby.
Zemědělský svaz ČR je také čle-
nem Mezinárodního družstevního 
svazu (ICA). Zvláště aktivně pracu-
jeme v jeho evropské sekci - Evrop-
ská družstva. Evropská družstva 
nyní reprezentují téměř 125 mili-

Mezinárodní vztahy ZS ČR 
Zemědělský svaz ČR, jako člen COPA/COGECA a propagátor zeměděl-
ského družstevnictví v ČR, se aktivně podílí na obhajobě zájmů českých 
zemědělců v procesu tvorby evropské legislativy. V rámci svého zapoje-
ní do pracovních skupin COPA/COGECA napomáhá k formulaci systé-
mových řešení klíčových oblastí zemědělského podnikání a navazujících 
odvětví.  

průměrnástřednístřednístřední až nižšípolopozdní

RGT Rebell

RGT Rebell je polopozdní pšenice na krátkém stéble s vynikající odolnos-
tí vůči poléhání, která v Německu poskytuje velmi vysoké výnosy ve 
všech výrobních oblastech. Jedná se o kompenzační typ pšenice  
s vysokým počtem zrn v klase. V České republice během polních dnů 
bezkonkurenčně zaujal svým habitem, zejména líbivým, dlouhým, krás-
ným klasem. Velmi dobře snáší pozdní setí, má rychlou jarní regeneraci 
a dobře se vyrovnává s jarními a časně letními přísušky.
RGT Rebell vyniká výborným zdravotním stavem. Má vynikající odolnost 
stéblolamu (gen odolnosti PCH1), rezistenci k půdním 
virům a výbornou odolnost vůči padlí a oběma typům rzí!

Nová A pšenice z německého šlechtění
• kompenzační typ, vysoký počet zrn v klase
• nejlepší volba po obilní předplodině, vhodný i na pozdní  

výsevy po kukuřici na zrno
• vítěz loňských zkoušek mezi A odrůdami v Bavorsku  

(106 % na průměr pokusu)

Novinka  
2015
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RGT REBELL

Genius (E)

Magister (E)

Akteur (E) Potenzial (A) Patras (A)

Cubus (A)
Mulan (A)

JB Asano (A)

RGT Rebell – kombinace stéblolamu a výnosu zrna (BSA)

Ing. agr. Hilmar Cöster, 
RAGT 2N  
vedoucí šlechtitelského 
programu pšenic v Německu

„RGT Rebell je velmi výnosná odrůda se stabilní A kvalitou. 
Jedná se o polopozdní, velmi líbivou klasovou novinku, která 
byla v Německu zaregistrována v roce 2013. K přednostem 
této odrůdy patří její nízký vzrůst a dobrá odolnost poléhání. 
RGT Rebell ve srování s ostatními odrůdami vyniká zejména 
velmi dobrou odolností vůči komplexu chorob pat stébel, 
kdy díky genu PCH1 je odrůda ideální volbou po obilní 
předplodině. RGT Rebell se vyznačuje celkově velmi dobrým 
zdravotním stavem klasu i listové plochy, výborná je zejména 
odolnost ke rzi plevové i pšeničné. Odrůda RGT Rebell je pše-
nice se stabilní A kvalitou, kdy vyniká zejména v hodnocení 
čísla poklesu a jeho stability a vyšším obsahem N-látek.“

A

1000 x MrazuvzdornostHTZOdnožovací schopnostVýška rostlinyRanost

zapojujeme do jednání Mezinárodní 
organizace práce (ILO), kde se aktiv-
ně zúčastňujeme diskuze při tvorbě 
legislativy, která ovlivňuje pravidla 
pracovního trhu a postavení pracov-
níků v zemědělské výrobě. 
Svaz je taktéž partnerskou orga-
nizací evropského projektu (FP7) 
UNIFARM, jež se zaměřuje na vyu-
žití satelitních navigačních techno-
logií pro zemědělské účely.
V tomto roce svaz rovněž zvažuje 
své členství v mezinárodní agrární 
organizaci World farmer’s organiza-
tion.

onovou členskou základnu a přes 
160 000 družstevních podniků. ZS 
ČR se zde aktivně podílí na podpo-
ře činnosti a aktivním rozvoji druž-
stev, zejména na zlepšování jejich 
postavení v rámci potravinového 
řetězce. 
Podle potřeby a požadavků se také 

Ilustrační foto Monika Cermanová, Zefa
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Právní a zaměstnavatelské záležitosti 
Aktivity v oblasti práva, týkající se zemědělství a zájmů členů svazu 
patří nesporně dlouhodobě k prioritám v rámci působení Zemědělské-
ho svazu ČR. Jde jednak o činnost, týkající se aktivní účasti na legisla-
tivních procesech – často formou legislativní iniciativy, tak i zabezpe-
čování běžné právní agendy ve vztahu k členské základně – především 
prostřednictvím poradenství a výkladu práva a jeho aplikace v praxi 
zemědělských podniků.

Dlouhodobá práce
V druhé polovině roku 2014 a v prv-
ním půlroce 2015 se svaz intenziv-
ně zapojil do legislativního procesu 
ve věci široké novely energetického 
zákona.  Zákon, který se význam-
ně dotýká značné části členské zá-
kladny svazu, byl schválen v závěru 
května 2015 a svaz operativně již 
necelý měsíc poté k němu uspořádal 
pro zemědělskou veřejnost odborný 
seminář. Lze konstatovat, že vládní 

návrh zákona zohledňoval prakticky 
všechny návrhy a připomínky sva-
zu – bohužel však nedopatřením ze 
strany legislativy Parlamentu ČR 
(sněmovna) došlo k chybě v textu 
zákona s dopady na provozovatele 
tzv. KVETu. Svaz proto neprodle-
ně v této věci oslovil představitele 
Parlamentu i příslušného rezortu s 
žádostí o nápravu.
Stále aktuální je pro svaz v právní 
oblasti nová soukromoprávní úprava 
a to i z hlediska diskutovaných no-
vel.  Proto svaz s předstihem, již po-
čátkem roku 2015, uplatnil ve vzta-
hu k MS cca 16 věcných připomínek 
– mimo jiné i požadavek na úpravu v 
otázce tzv. souběhu funkcí.
Dlouhodobě se svaz intenzivně an-
gažuje ve věci zákona o významné 
tržní síle. V souvislosti s aktuálně 
projednávaným návrhem novely to-
hoto zákona je nutné čelit snahám o 
jeho zrušení. Proto svaz spolu s Po-
travinářskou komorou přijetí novely, 
která by měla stávající úpravu zpřes-
nit a zjednodušit, aktivně podporuje.

 Vztah k půdě
Již od počátku roku 2014 svaz pou-
kazuje na v mnoha směrech klíčový a 
eskalující problém spekulativních ná-
kupů zemědělské půdy a usilovně hle-
dá právně a politicky schůdné řešení. 
Po mnoha nejrůznějších aktivitách a 
jednáních se zdá, že řešení prostřed-
nictvím novely občanského zákoníku 
je za daných podmínek nereálné. Z 
věcného i časového hlediska se jako 
schůdnější jeví forma samostatné-
ho zákona o nabývání vlastnictví k 
zemědělským pozemkům. S tímto 
zadáním proto již pracuje společná 
komise AK ČR a ZS ČR.
Z hlediska výsledku lze v zásadě 
pozitivně hodnotit aktivity svazu ve 
věci novely zákona na ochranu ZPF, 
kde se počátkem roku 2015 podaři-
lo odmítnout návrhy, které význam-
ně rozšiřovaly výjimky z povinnosti 
úhrady za vynětí ZPF.

Jednodušší řešení
Zmínit lze i aktivity svazu ve věci 
tlaku SPÚ na uzavírání nových pach-
tovních smluv, především z důvodu 
změny některých smluvních podmí-
nek – zejména navýšení pachtovné-
ho. Svaz považoval záměr plošně 
uzavírat nové pachtovní smlouvy za 

Zemědělský svaz ČR jako nejvý-
znamnější zaměstnavatelská or-

ganizace rezortu právě v oblasti le-
gislativy maximálně využívá členství 
v RHSD, v KZPS a svého zastoupení 
v nejrůznějších orgánech a pracov-
ních komisích státních i nevládních 
institucí. V konkrétních případech 
se často osvědčila i poměrně úzká 
spolupráce a osobní kontakt s orgá-
ny Parlamentu ČR i jednotlivými po-
slanci a senátory.
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zbytečný a navíc vyvolávající nejis-
totu a nejasnosti zemědělské praxe 
ve vztahu k existujícím platným ná-
jemním smlouvám. Podařilo se do-
sáhnout toho, že potřebné změny 
byly realizovány formou jednodu-
chých dodatků stávajících smluv.
Pokud jde o legislativní aktivity svazu, 
lze za poslední období uvést i účast 
např. na novele zákona č. 503/2012 
Sb., o SPÚ, novele ZP, novele zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích a zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích 
– kde připomínky a výhrady svazu ne-
byly akceptovány. 

Ceněná služba
Trvalou a členy svazu ceněnou čin-

Podpora družstevnictví 
Problematika družstevnictví a jeho podpory je od počátku existence 
svazu nedílnou součástí jeho činnosti. Po překonání pro zemědělská 
družstva velmi nelehkého období destabilizace v důsledku dlouho-
dobých procesů restitucí a transformace jsou v současné době i v 
kontextu nové soukromoprávní úpravy – občanský zákoník a zákon o 
obchodních korporacích) fakticky i právně vnímána jako nedílná a plno-
hodnotná součást podnikatelského spektra. 

V tomto smyslu se svaz podílel 
na zachování určitých specifik 

družstev a principů družstevní-
ho podnikání. V důsledku těchto 
skutečností proto svaz v posled-
ních letech ve vztahu k družstev-
nictví zaměřuje svoji pozornost 
především na podporu a rozvoj 
odbytového družstevnictví. Této 
oblasti se v rámci svazu trvale vě-
nuje specifický orgán – Družstevní 
rada, kterou tvoří právě zástupci 

pozornost zemědělských produ-
centů, pokud jde o společný odbyt 
prostřednictvím odbytových druž-
stev, soustředěna až na výjimky 
pouze na komoditu mléko.
V oblasti družstevnictví působí 
svaz i v rámci svého dlouholetého 
členství v Družstevní Asociaci ČR, 
která sdružuje existující družstev-
ní svazy. Jde převážně o legislativ-
ně – právní aktivity, spoluúčast na 
akcích s družstevní tématikou a 
mediální prezentaci českého druž-
stevnictví. Prostřednictvím DA ČR 
realizuje svaz i některé své zahra-
niční aktivity, zejména své členství 
v Mezinárodním družstevním sva-
zu a jeho evropské struktuře Druž-
stvo-Evropa.

odbytových družstev. Zkušenosti 
ukazují, že odbytová družstva, tj. 
společný odbyt je jednou z mož-
ných cest, jak pozitivně ovlivnit 
vztah výrobce se zpracovatelem 
a obchodem. I přes patrný proces 
koncentrace, ke kterému dochází v 
posledních dvou letech, stále pře-
trvává řada problémů, především 
neochota a nedůvěra producentů 
a malá podpora státu. Nedostat-
kem je i skutečnost, že je dosud 

Ilustrační foto Vladimír Pícha

tí působení svazu v právní oblasti 
jeho právně-poradenská služba, 
která patří mezi nejlépe hodnocené 
činnosti. 
V rámci svého působení jako orga-
nizace zaměstnavatelů svaz kromě 
jiného jako sociální partner každo-
ročně uzavírá kolektivní smlouvu 
vyššího stupně s Odborovým sva-
zem pracovníků v zemědělství – 
Asociace svobodných odborů. Stej-
ně jako v předcházejících letech se 
i pro rok 2015 podařilo dosáhnout 
rozšíření závaznosti této kolektivní 
smlouvy vyššího stupně na všechny 
podnikatele v zemědělství, lesnictví 
a rybářství.

ností na úseku práva jsou aktivity 
svazu v oblasti vzdělávání a osvě-
ty.  Na přelomu roku 2014 a 2015 
byl realizován cyklus 10 seminářů k 
vlastnickým a užívacím vztahům k 
půdě, který navazoval na celou řadu 
seminářů k nové soukromopráv-
ní úpravě v předcházejícím obdo-
bí.  V dubnu 2015 pak byl ukončen 
projekt tzv. Diskusních fór v rámci 
vzdělávacího programu odborů, SP 
ČR a KZPS, kterých svaz uspořádal 
celkem 29 ve všech krajích. Jejich 
obsahovou náplní byl zejména ob-
čanský zákoník ve vazbě na pracov-
něprávní vztahy, která byla v závěru 
rozšířena o aktuální téma trestní 
odpovědnosti právnických osob.
Dlouhodobě je nedílnou součás-
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rámci PRV zorganizoval svaz sérii 
seminářů na toto téma. 
Svaz se rovněž zaměřoval/zamě-
řuje na další otázky jako vymezení 
ochranných pásem vodních zdrojů 
a bližších ochranných podmínek, 
usměrňování cílů a zaměření vzni-
kajícího Národního akčního plánu 
pro udržitelné užívání pesticidů a 
přehodnocení náplně akčního plánu. 
Nadále je členům poskytováno ad-
-hoc poradenství v oblasti životního 
prostředí a Cross Compliance, které 
je jednak zabezpečováno organizová-
ním přednášek a seminářů, ale také 
formou řešení individuálních problémů 
a dotazů jednotlivých členů svazu.
Při řešení environmentálních otá-
zek svaz primárně oslovuje re-
sortní instituce (Ministerstvo ze-
mědělství, Státní zemědělský a 
intervenční fond, a resortní dozo-
rové orgány - ÚKZÚZ, SRS, SVS, 
ČPI, SZPI), ale při prosazování zá-
jmů členské základny komunikuje 
i s dalšími institucemi státní sprá-
vy (např. MŽP, MV, ČIŽP) a samo-
správy. Samozřejmostí je i výmě-
na názorů s vědecko-výzkumnými 
organizacemi při shromažďování 
podkladů pro rozhodovací procesy 
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
Výzkumný ústav meliorací a ochra-
ny půdy, Ústav zemědělské ekono-
miky a informací, atd.).

Národního akčního plánu pro udrži-
telné užívání pesticidů.
V návaznosti na neustálý tlak ně-
kterých zájmových skupin na zpřís-
ňování erozních opatření v rámci 
Cross Compliance se svaz rozhodl 
zajistit činnost odborné komise se 
zaměřením na problematiku půdy, 
kde by se měla vedle eroze řešit i 
problematika sucha, meliorací a 
záboru ZPF pro nezemědělské vy-
užití. Hlavním cílem této skupiny 
je pak generovat argumentační zá-
kladnu pro diskusi a vyjednávání s 
odpovědnými institucemi v daných 
oblastech. 
Bohužel naprázdno vyšla naše 
dlouhodobá snaha ohledně změny 
nastavení míry porušení a výsled-
ných sankcí GAEC jako neobjektiv-
ního systému vyhodnocování po-
rušení, jež výrazně znevýhodňuje 
farmy s vyšší výměrou zemědělské 
půdy. Ačkoliv MZe přislíbilo pře-
hodnotit tento systém s nástupem 
nové SZP, k proklamované úpravě 
nedošlo.
Vzhledem k neutěšenému stavu im-
plementace welfarového opatření v 

V rámci této oblasti byl pro naše 
členy (ale nejen pro ně) zorga-

nizován seminář. Vlastní proces 
schvalování této legislativy byl 
velmi chaotický. Jak v poslanecké 
sněmovně, tak v senátu byl návrh 
znepřehledněn velikým množstvím 
pozměňovacích návrhů tak, že 
mnohdy ani předkladatelé nebyli 
schopni rozpoznat, co bylo vlastně 
schváleno. To se bohužel negativně 
projevilo v případě naší snahy o zru-
šení povinnosti zaknihovat akcie u 
provozovatelů bioplynových stanic 
v případě tzv. KVET. Nakonec ze 
zmatku vyplynula formulace, která 
není zcela jasná ani ministerstvu 
průmyslu, a která ale tuto povin-
nost zachovává. Již nyní se tak ho-
voří opět o další novele. 
Aktivně se snažíme usměrňovat ná-
vrhy rámcové pozice ČR vůči návrhu 
EK k omezování některých emisí – 
zejména metanu a amoniaku (o více 
než 30 %) do roku 2030, což může 
vést k útlumu ŽV a vysokým inves-
tičním (nevýrobním) nákladům. V 
obdobném duchu působí svaz i v 
otázce usměrňování implementace 

Zemědělství a ochrana životního prostředí 
V oblasti bioenergetiky svaz opět intervenoval směrem k úpravě zá-
konných požadavků u podporovaných zdrojů energie, např. za zrušení 
povinnosti archivovat doklady nesmyslně dlouhou dobu, za valorizaci 
provozní podpory tepla, vyjmutí producentů kombinované výroby ener-
gií a tepla v zemědělských bioplynových stanicích z povinnosti zakniho-
vání akcií, atd.

Ilustrační foto Pavel Vlček, ZD Vysočina Želiv
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také potřebu přírodu chránit, tudíž 
jsou zde zařazeny také kapitoly 
týkající se životního prostředí, ko-
loběhu vody v přírodě, třídění od-
padu a kvality půdy a vody.
Školní pracovní sešity v první části 
seznamují s danou problematikou, 
v druhé části nabízejí mnoho háda-
nek, kvízů či doplňovaček s možnos-
tí malování. Pomůckou pro učitele 
jsou také návody na různé hry, do-
plňkové aktivity a různorodé poku-
sy. Sešity jsou bohatě ilustrované 
a nabízejí hravou formou kvalitní 

výukový materiál, který seznamuje 
žáky se zemědělstvím.
Pracovní sešity jsou k volnému sta-
žení na webových stránkách www.
zemedelstvizije.cz a připravuje se 
vícenákladové tištěné vydání pro 
distribuci do škol.
V roce 2015 se nám podařilo oslovit 
některé školy, které mají o sešity zá-
jem a sešity budou také součástí vý-
ukového materiálu pro Agroenviro-
nemntální kroužky. Také jsme začali 
jednat s Ministerstvem zemědělství 
o spolufinancování sešitů pro školy.

Výukový materiál pro základní ško-
ly ve čtyřech úrovních vznikl ve 

spolupráci s irskou nevládní organi-
zací Agri Aware jako překlad s úpra-
vou pro české zemědělské podmínky. 
Jedná se tak o vůbec první výukový 
materiál se zaměřením na zeměděl-
ství, který budou mít žáci na základ-
ních školách k dispozici. Všechny 
čtyři úrovně navazují na učební plán 
základních škol a rozšiřují poznatky 
na prvním stupni předmětu člověk a 
jeho svět, na druhém stupni přírodo-
pis či zeměpis.
Školní vzdělávací sešity obsahují 
po osmnácti až dvaceti kapitolách 
od všeobecných podmínek země-
dělství přes klasickou zeměděl-
skou výrobu včetně chovu skotu, 
prasat, ovcí a drůbeže, pěstování 
obilovin, okopanin, ovoce a zele-
niny. Na ně navazuje zpracová-
ní potravin a informace o zdravé 
výživě. Nechybí ani kapitoly o 
mechanizaci, zpracování půdy a 
bezpečnosti práce v blízkosti ze-
mědělských strojů a při pohybu na 
farmě. Dnešní doba si však žádá 

Zemědělské materiály pro školy
Za klíčový postup ke změně ve vnímání zemědělství považujeme půso-
bení na děti již na základních školách. Proto Zemědělský svaz ČR vydal 
školní vzdělávací materiál o zemědělské výrobě s názvem „Zemědělství 
žije! Učíme se o zemědělství a životě na venkově“. 

Učíme se o zemědělství a životě na venkově
4

Za podpory:

www.agriaware.ie

Zavírejte  bránu, prosím.
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Propagace zemědělství
Rozhodujícím faktorem pro mladé lidi, aby si zvolili zemědělství jako 
obor svého budoucího povolání je samozřejmě obliba a vnímání tohoto 
sektoru okolím. Zemědělský svaz ČR chápe, že popularita zemědělství 
není moc veliká a proto systematicky pracuje s obrazem zemědělství v 
očích veřejnosti.

jako poznávání semínek a sušených 
plodin a fotografií zvířat či plodin 
formou her. Spouštíme Agroenviron-
mentální kroužky, které spočívají v 
tom, že se děti na těchto kroužcích 
dozví o zemědělství jak teorii, tak 
praxi, neboť podmínkou pro konání 
takového kroužku je návštěva ze-
mědělského provozu. Na středních 
školách představuje předseda Ze-
mědělského svazu ČR pomocí pou-
tavé prezentace zemědělství jako 
perspektivní obor pro mladé lidi, pro-
tože jsme si vědomi toho, že většina 
studentů středních zemědělských 
škol se zemědělství po absolvování 
školy věnovat nechce, jelikož je to 
pro ně ne příliš lákavé, a je nutné v 
nich vzbudit zájem a chuť se země-
dělství nadále věnovat. 
Tradiční je již účast Zemědělského 
svazu ČR účast na velkých výsta-
vách se zemědělskou tématikou. 
Jedná se o výstavy v Brně TechAgro 
a Národní výstava hospodářských 
zvířat a zemědělské techniky a v 
Českých Budějovicích na Zemi živi-
telce. Zemědělský svaz také pořádá 
každoročně v rámci českobudějovic-
kého veletrhu Vzdělání a řemeslo, 
kde se prezentuje školství ve všech 
úrovních Jízdu zručnosti s trakto-
rem a s vlekem a Zemědělskou 
olympiádu pro studenty středních 
zemědělských škol. Především jízda 
traktorem s vlekem přiláká mnoho 
diváků, neboť studenti jezdí na ven-
kovním parkovišti a musí traktorem 
s vlekem zdolat a objet různé pře-
kážky a slalomy.

technika, ochutnávky vlastní pro-
dukce, živá zvířata apod. umožňují 
návštěvníkům poznat dnešní země-
dělský provoz a ukázat, o čem je 
dnešní práce v zemědělství. Ukázat 
laické veřejnosti, jak vypadá a co to 
znamená zemědělství, je jedním z 
nutných kroků, pokud chceme zvý-
šit jeho popularitu a poukázat na 
jeho důležitost.
V roce 2015 jsme přidali mezi naše 
činnosti také osvětovou aktivitu cíle-
nou na žáky základních a středních 
zemědělských škol. Na základních 
školách pořádáme besedy o země-
dělství doplněné o naučné aktivity 

Již třetím rokem realizuje projekt 
s názvem „Zemědělství žije!“, 

jehož komplexním cílem je zvýšení 
atraktivity zemědělského sektoru 
napříč cílovými skupinami, které 
jsou tři – děti na základních školách 
a jejich rodiče, žáci středních škol 
a široká veřejnost. Hlavním cílem 
je uskutečňování takových aktivit, 
které směřují ke zvýšení informo-
vanosti o zemědělství v obecné i 
konkrétní rovině, o jeho významu a 
pochopení souvislostí mezi země-
dělskou výrobou, potravinami a ži-
votním prostředím.
Hlavní cestou ke zvýšení povědomí 
o významu zemědělství je zajišťo-
vání doprovodného naučně osvě-
tového programu na zemědělských 
výstavách, chovatelských dnech, 
dožínkách apod. Na těchto akcích 
je vysoká koncentrace rodin s dět-
mi, které vítají interaktivní soutěž-
ní program. 
V letech 2013 až 2015 se podařilo 
navštívit s naučným stánkem poka-
ždé celkem 40-50 akcí pro veřejnost 
s každoroční celkovou návštěvností 
přes 30 tisíc lidí. Důležité jsou tak 
zvané Dny otevřených dveří v člen-
ských podnicích Zemědělského sva-
zu po celé ČR, kterých každoročně 
proběhne mezi 20 – 25. Zpřístupně-
ní zemědělského podniku veřejnos-
ti a školním třídám, komentované 
prohlídky stájí, vystavená moderní Děti v naučném stánku Zemědělství žije!                      Ilustrační foto Soňa Jelínková

Zemědělství žije! na Zemědělském dnu v Sověticích
Ilustrační foto Vladimír Pícha
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proti osobám tohoto typu je rozpo-
znat jejich varovné rysy před jejich 
přijetím či povýšením. Každopádně 
top manažeři vědí, že 90% úspěchu 
firmy je v lidech, tedy, že firma stojí a 

padá s lidmi. Významnými partnery 
soutěže TOP ZS ČR jsou již tradičně 
společnosti SCHAUMANN ČR, s. r. 
o., CHOVSERVIS a. s. a Kingspan a. 
s., které poskytly věcné ceny a ceny 
formou slev z portfolia ze svých na-
bízených služeb. Věříme, že soutěž 
bude i v příštím roce plně obsazená 
a bude motivovat zemědělské pod-
niky k dosahování vynikajících eko-
nomických výsledků.

Z devíti podniků se jich šest účast-
nilo v minulých ročnících této 

prestižní a nejobjektivnější soutěže 
pod záštitou prezidenta republiky. 
Členské podniky byly nominovány 
ve třech kategoriích podle výrob-
ních oblastí (1. kukuřičná a řepař-
ská, 2. bramborářská, 3. brambo-
rářsko-ovesná a horská). Hlavní 
rozhodovací kritérii jsou uvedeny 
v tabulce, přičemž v každé výrob-
ní oblasti byly nastavené hranice 
těchto ukazatelů na jinou úroveň 
podle výrobních možností dané ob-
lasti. Absolutním vítězem 14. roč-
níku soutěže TOP Zemědělského 
svazu ČR se stala společnost  ZE-
RAS, a.s. z okresu Žďár n. S., která 
dosáhla vítězství též v bramborář-
sko-ovesné a horské výrobní oblas-
ti. Oceněné podniky uvádí tabulka. 
Dosáhnout takovýchto výsledků 
nesporně předpokládá i promyšle-
nou práci s lidmi. Zajímavé je proto 
u těchto nejlepších top manažerů i 
to, že používají řadu personálních 
technik, přitom jejich zlaté pravidlo 
zní „ správné lidi na správná místa“.  
Krize po určité době je naučila např. 
daleko lépe rozpoznávat u střední-
ho managementu toxické pracovní-
ky, kteří rozkládají kolektiv a brání 
stabilizaci a vzestupu firmy. S tako-
vými pracovníky je jakýkoli vzestup 
firmy nemožný. Nejlepší obranou 

Soutěž TOP ZS ČR
Již čtrnáctý ročník soutěže o nejlepší zemědělský podnik TOP Zeměděl-
ského svazu ČR byl obsazen v zásadě účastníky soutěže Manažer roku 
a lze tedy říci, že těmi nejlepšími členskými podniky. 

Výsledky 14. ročníku soutěže TOP ZS ČR za rok 
2014 vyhlášené dne 25. června 2015 na brněn-

ském výstavišti.

KUKUŘIČNÁ A ŘEPAŘSKÁ VÝROBNÍ OBLAST
Kritéria: Vyšší přidaná hodnota na pracovníka více než 823 tis. Kč, 
zisk na pracovníka více než 580 tis. Kč. 
1. Libinská Agro, s. r. o., Klopina 33, 78973, okr. Šumperk
2. ZDV Krchleby, a.s., Krchleby 1, 28601 Čáslav, okr. Kutná Hora
3. Mohelnická zemědělská, a. s., Klopina 33, 78973, okr. Šumperk
BRAMBORÁŘSKÁ VÝROBNÍ OBLAST
Kritéria: Vyšší přidaná hodnota na pracovníka více než 840 tis. Kč, 
zisk na pracovníka více než 350 tis. Kč.
1. LUPOFYT s.r.o., Chrášťany 16, 27001 Kněževes, okr. Rakovník
2. Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně, Pravonín 44, 25709 
Pravonín, okr. Benešov
3. Zemědělské družstvo, Korolupy 95, 67107, okr. Znojmo
BRAMBORÁŘSKO-OVESNÁ A HORSKÁ VÝROBNÍ OBLAST
Kritéria: Vyšší přidaná hodnota na pracovníka více než 698 tis. Kč, 
zisk na pracovníka více než 300 tis. Kč.
1. ZERAS a.s., Radostín nad Oslavou 224, 59444 Radostín nad Oslavou, 
okr. Žďár n. Sázavou
2. AGRO PODLESÍ, a.s., Červené Janovice 55, 28542, okr. Kutná Hora
3. AGROSPOL, Malý Bor a.s., Malý Bor 144, 34101, okr. Klatovy

Absolutní vítěz:
ZERAS a.s., Radostín nad Oslavou, okr. Žďár n. Sázavou 

Vítězové soutěží vyhlašovaných v rámci 
slavnostního zahájení Národní výstavy 
hospodářských zvířat v Brně včetně 
vítězů TOP ZS ČR 2014 s ministrem 
zemědělství Ing. Marianem Jurečkou.

Foto archiv ZS ČR
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Zemědělský svaz ČR nominoval 
šest manažerů a tento ročník 

pro naše zástupce nebyl   mimořád-
ný, předpokládáme, že další ročník 
naváže na předešlý, kdy ZS ČR skli-
dil značnou úrodu.
Nejlepším manažerem odvětví č. 1  
zemědělství se stal Ing. Josef KU-
BIŠ, generální ředitel AGRO Jesenice 
u Prahy, a.s., odvětví č. 2 nebylo ze 
strany svazu naplněno. V odvětví č. 
22  služby pro zemědělství pak zvítězil 
Ing. Jiří Sobota, ředitel  ZS  Sloveč, a.s.
Celá řada manažerů, cca 65 % ze 
77 finalistů, na otázku, co nejví-
ce škodí konkurenceschopnosti, 
odpovídají, že ČR je stále ve sta-
vu, který se nazývá systémová 
korupce. V tomto vybudovaném 
systému sledují aktivity aktérů, a 
tedy i politiků, bohužel jen osob-
ní prospěch vybraných skupin na 
úkor celku. Přitom korupce, která 
zapustila hluboké kořeny v 90. le-
tech, vede k tomu, na úkor prospe-
rity ČR, že nevyhraje ten nejlepší. 
Uvidíme, jaký bude další posun do 
roka a do dne a jaké budou názory 
manažerů.
Mezi podnikatelskou elitu, tedy do  
TOP 10  se tento rok dostal   Ing. 
Josef KUBIŠ. Top manažeři jsou si 
totiž vědomi toho, že 90 % úspě-
chu firmy je lidský faktor, který, při 
správném uplatňování, vede k dal-
šímu vzestupu firmy, čehož je spo-
lečnost AGRO Jesenice u Prahy do-
kladem. Hlavní motto generálního 
ředitele Ing. Josefa Kubiše je totiž 
to, že „mírou všech věcí je člověk“. 
V této firmě lze nalézt, jak já pra-
covně říkám „systém řízení baťa“. 
Absolutním vítězem v rámci celého 
národního hospodářství se stal Ing. 
Daniel Beneš, MBA, generální ředi-
tel spol. ČEZ, a.s.  Jen těsně, za bra-
nami prestižní TOP 10, se umístili  
Ing. Jiří  Sobota, Ing. Gabriela Dou-
povcová a Ing. Ivan Olšan, které 
nominoval ZS ČR. I z toho je vidět, 
že v resortu zemědělství se nachází 
podnikatelská elita. Toto je veliký 
závazek pro ZS ČR do budoucna.

Soutěž Manažer roku 
Tento rok byl v paláci Žofín vyhod-
nocen za účasti prezidenta repub-
liky Zemana již 22. ročník soutěže 
Manažer roku, jehož byl též ZS ČR 
vyhlašovatelem. Jde o nejprestiž-
nější soutěž manažerů  v ČR. 

Zleva doprava: Ing. Zdeněk Kubiska, generální ředitel ZZN Pelhřimov (MR 2013 - TOP 
10), Ing. Jiří Sobota, ředitel ZS Sloveč, a.s. (MR 2014, nejlepší manažer odvětví), Ing. 
Jaroslav Mikoláš, jednatel LUPOFYT, s.r.o.(MR 2008 – nejlepší manažer odvětví, MR 
2006 -TOP 10), Ing. Josef Kubiš, generální ředitel AGRO Jesenice, a.s. (MR 2014 – TOP 
10 a nejlepší manažer odvětví), Ing. Jiří Zelenka, předseda ZD Kr. Hora (absolutní 
vítěz - Manažer roku 1994), Prof. Ing. Eva Kislingerová, Dr. Sc., VŠE Praha, předsed-
kyně Hodnotitelské komise sout. MR, Ing. Jaromír Řezáč, nominátor, předseda ZOD 
Agrispol Mořice a 1. místopředseda ZS ČR, Ing. René Kocourek,ředitel Wolf Systém, 
s.r.o., (MR 2012 – absolutně nejlepší manažer malé firmy do 50 zaměstnanců v rámci 
všech odvětví národního hospodářství) a Dr. Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MR 
a ředitel projektové kanceláře ČMA.                                                         Foto archiv ZS ČR

Zleva doprava finalista soutěže manažer roku 2014 Ing. Karol Müller, ing. Jaroslava 
Valová - Manažerka roku 2013, Dr. Olga Kupec, Ph.D. - Manažerka roku 2012 a PhDr. 
Ing. Jaroslav Šubrt, ZS ČR, dlouholetý hodnotitel manažerů.                Foto archiv ZS ČR

Zleva doprava pre-
sident Konfederace 
p o d n i k a t e l s k ý c h 
a zaměstnavatel-
ských svazů ČR  Jan 
Wiesner, Olga Kupec, 
generální ředitelka 
spol. ABYDOS, Ma-
nažerka roku 2012 
a zástupce ZS ČR, 
dlouholetý hodnoti-
tel manažerů Jaro-
slav Šubrt.          

Foto archiv ZS ČR
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Název semináře Počet 
seminářů

Počet 
proškolených 

účastníků
Aktuální požadavky na používání a sklado-
vání hnojiv 11 575

Revitalizace českého zemědělství 11 314
Přehled ekonomiky a trhů významných ko-
modit ŽV –mléka a hovězího masa a ko-
modity RV - obilovin

11 283

Požadavky právních předpisů z oblasti 
ochrany životního prostředí ve vztahu k 
zemědělskému hospodaření na půdě nejen 
z pohledu podmíněnosti a dotační politiky

11 409

Management dojení, jeho optimalizace a 
hodnocení kvality dodávek mléka 11 378

Právní normy, bezpečnost a ochrana zdra-
ví při práci v zemědělství 11 431

Společná zemědělská politika po roce 
2013 a možné dopady do českého země-
dělství

11 353

Kontrola Cross Compliance a její rozšíření 
od roku 2011 11 490

Eroze půdy a protierozní ochrana půdy 11 396
Efektivní využívání zemědělských strojů 11 380
Zpeněžování zemědělských komodit v ČR 
a EU, odbytová a nákupní družstva 11 306

Zásady správné chovatelské praxe v chovu 
skotu 11 421

Hospodaření na půdě ve vazbě na udržo-
vání a zvyšování půdní úrodnosti a ochra-
na půdy

11 319

Chov krav BTPM, trvale udržitelné obhos-
podařování a využívání TTP a ekonomika 
chovu

7 279

Problematika odpadů ze zemědělské čin-
nosti, jejich specifikace a přeměna ne bez-
zátěžové produkty

11 377

Nové požadavky na hospodaření v země-
dělském podniku z hlediska ochrany vody 
a půdy

11 560

práce a sociálních věcí a z Programu 
rozvoje venkova (Ministerstvo ze-
mědělství). Tyto finanční prostředky 
slouží jednak k dalšímu vzdělávání 
zemědělců, jednak k proškolení re-
gionálních pracovníků institutu. 

Svaz podal v rámci Programu roz-
voje venkova ČR na období 2007-
2013, opatření I.3.1., Další odborné 
vzdělávání a informační činnost, cel-
kem 53 projektů.
Institut vzdělávání v zemědělství 
o.p.s. skončil 31. 3. 2014 realizaci 
projektu v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost s názvem „Podpora 
dalšího vzdělávání zemědělců v 
Královéhradeckém kraji“ (reg. č. 
CZ.1.07/3.2.10/03.0026). Délka 
projektu byla 24 měsíců, v první 
části vytvořili metodikové veškeré 
potřebné výukové materiály k 10 
kurzům a v druhé části projektu byly 
kurzy pilotně ověřeny. V projektu se 
vycházelo ze zájmu cílové skupiny 
Královéhradeckého kraje. 
Institut vzdělávání v zemědělství 
o.p.s. skončil 30. 6. 2014  ješ-
tě jeden projekt v rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost s názvem 
„Rozvoj dalšího vzdělávání země-
dělců ve Zlínském kraji“ (reg. č. 
CZ.1.07/3.2.03/04.0052). Cílem 
projektu byla tvorba devíti nových 
kurzů uzpůsobených potřebám cílo-
vé skupiny a jejich pilotní ověření na 
skupině dospělých - účastníků další-
ho vzdělávání. Délka projektu byla 
stanovena na 21 měsíců, v první 
části vytvořili metodikové veškeré 
potřebné výukové materiály k 10 
kurzům a v druhé části projektu byly 
kurzy pilotně ověřeny.
Zemědělský svaz ČR realizoval v 
období od 1. 1. 2014 do 31.12.201 
projekt v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost s názvem „Tvorba 
vzdělávacích programů pro ze-
mědělce ze Středočeského kraje“ 
(reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0120). 
Délka projektu byla 12 měsíců. 
Hlavním cílem projektu bylo vytvo-
ření 3 vzdělávacích programů a 6 
kurzů vytvořených na míru potře-
bám zemědělců z regionu.
Klíčové aktivity projektu:
1. Vzdělávací program pro agrono-
my zemědělských podniků Středo-
českého kraje o 7 modulech:
- Vhodné způsoby pěstování a stří-
dání plodin z hlediska udržování 
půdní úrodnosti
- Nové postupy ve výživě rostlin a 
jejich praktické uplatnění v pěsteb-
ních technologiích

Zemědělský svaz ČR a Institut 
vzdělávání v zemědělství o.p.s. 

využívají k financování vzdělávacích 
aktivit prostředky z Operačních pro-
gramů Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy a Ministerstva 

Vzdělávací a projektová činnost 
Pro realizaci vzdělávací činnosti založil Zemědělský svaz ČR Institut 
vzdělávání v zemědělství, o. p. s. Institut zajišťuje nejen vzdělávání, 
ale i projektovou činnost, získává prostředky na vzdělávání z fondů 
EU a dalších zdrojů, organizuje vzdělávací akce, spolupracuje s dalšími 
nevládními neziskovými organizacemi v oblasti vzdělávání, monitoruje 
vzdělávací potřeby zemědělců a pečuje o další rozvoj vzdělávacího sys-
tému Zemědělského svazu ČR.

Realizované semináře od roku 2007
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- Ochrana půdy a vody v zeměděl-
ském podniku
- Ochrana ovzduší a nakládání s od-
pady v zemědělském podniku
- Integrované systémy regulace ple-
velů
- Integrovaná ochrana rostlin proti 
škůdcům a chorobám
- Možnosti dotací na zemědělské 
hospodaření, dostupné informační 
systémy
2. Vzdělávání manažerů zeměděl-
ských podniků Středočeského kra-
je o 4 modulech:
- Zvyšování efektivity a stability ze-
mědělských subjektů I. - Clean ma-
nagement
- Zvyšování efektivity a stability ze-
mědělských subjektů II. - Waste ma-
nagement
- Zvyšování efektivity a stability ze-
mědělských subjektů III. - ROF ma-
nagement
- Zvyšování efektivity a stability ze-
mědělských subjektů IV. - Innovati-
on management
3. Požadavky legislativy a podmí-
něnosti na hospodaření v novém 
programovacím období 2014-
2020 týkající se ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti potravin a 
krmiv - program o 3 modulech:
- Změny v požadavcích podmíně-
nosti v novém programovacím ob-
dobí a jejich vazba na zemědělskou 
dotační politiku
- Legislativní požadavky týkající se 
ochrany jednotlivých složek životní-
ho prostředí a jejich splnění na úrov-
ni zemědělských podniků
- Splnění požadavků z oblasti bez-
pečnosti potravin a krmiv v země-
dělských potravinářských a krmivář-
ských podnicích
4. kurz Odchov telat
5. kurz Odchov jalovic
6. kurz Chov stád dojeného skotu
7. kurz Dojení, dojírny, ošetření 
mléka
8. kurz Chov krav bez tržní produk-
ce mléka
9. kurz Legislativa, welfare skotu 
a Cross Compliance
Všechny kurzy jsou jednodenní o 
délce 6 hodin.
Tato etapa je realizována od 1. 1. 
2014 – 31. 8. 2014. 
Druhým dílčím cílem v rámci další 
fáze projektu bylo pilotní ověření 
všech kurzů na 175 účastnících dal-
šího vzdělávání. 
Přínosem tří výše uvedených pro-
jektů bylo pro absolventy kurzů 

Integrované systémy regulace plevelů v 
návaznosti na národní akční plán (NAP) 11 376

Kalkulace vlastních nákladů rozhodujících 
komodit RV a ŽV 11 443

Aktualizace a rozšíření požadavků podmí-
něnosti od roku 2013 11 405

Ochrana životního prostředí a krajiny v ze-
mědělském podniku 11 381

Ochrana půdy proti degradačním faktorům 
v zemědělském podniku 11 368

Optimální postupy při odchovu telat a 
mladého skotu jako cesta ke konkurence-
schopnosti stád skotu

11 365

Uplatňování náhrady škody a oceňování 
její výše způsobené zvěří na zemědělské 
půdě

9 275

Pěstební technologie obilovin a ozimé ře-
pky v kontextu nových poznatků výzkumu 11 336

Koncepce českého zemědělství 11 298
Podpora zavádění inovací v živočišné vý-
robě 11 228

Požadavky na nakládání se závadnými lát-
kami z hlediska ochrany vod  v zeměděl-
ském podniku

11 440

Požadavky na provozování potravinář-
ských a krmivářských podniků 11 357

Podpora zavádění inovací v zemědělských 
podnicích v RV 11 203

Inovace pěstitelských technologií polních 
plodin a využití půdoochranných techno-
logií

11 354

Společná zemědělská politika po roce 
2013 a možné dopady do českého země-
dělství.

11 345

Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako zá-
klad úspěšného zemědělského podnikání 11 418

Nové požadavky na hospodaření v země-
dělském podniku z hlediska zdraví a péče 
o pohodu hospodářských zvířat

11 371

Právní normy, bezpečnost a ochrana zdra-
ví při práci v zemědělství a lesnictví 11 353

Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzdu-
ší v zemědělském podniku 11 409

Požadavky na integrovanou ochranu hlav-
ních polních plodin při zachování ekonomi-
ky pěstování a omezení negativních vlivů 
pesticidů na životní prostředí

11 404

Význam a podmínky agroenvironmentál-
ních opatření v novém programovacím ob-
dobí 2014 - 2020

11 414

Zvyšování efektivity produkčních a pod-
půrných procesů v zemědělských a potra-
vinářských firmách

16 340

Zefektivňování produkčních a podpůrných 
procesů proškolením pracovníků středního 
managementu

12 202
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kém i zahraničním trhu. Nepřímo 
se zvýší efektivita a výkon jejich 
práce. 
Institut vzdělávání v zemědělství 
o.p.s nabízí zemědělským pod-
nikům poradenskou činnost při 
tvorbě projektů v rámci Operace 
16.2.1 Podpora vývoje nových pro-
duktů, postupů a technologií v ze-
mědělské prvovýrobě (Zemědělské 
inovace). 
V minulém programovacím období 
nebyly finanční prostředky na země-
dělské inovace zdaleka vyčerpány. 
Projekt realizuje zemědělský pod-
nik společně s výzkumnou institucí. 
Institut chce touto poradenskou 
pomocí přispět k vyššímu zavádění 
inovací v zemědělství, propojit ze-
mědělskou praxi a výzkumnou sféru 
a usnadnit zemědělským podnikům 
čerpání finančních prostředků z to-
hoto opatření.
V současné době poskytuje institut 
poradenskou činnost 8 velkým ze-
mědělským podnikům v souvislosti 
se zaváděním inovací do podniků a 
tvorbou žádosti do opatření 16.2.1 
Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě.
Na konci roku 2015 by měla vyjít vý-
zva Operačního programu Zaměst-
nanost na téma Pomoc pracovní-
kům, podnikům a podnikatelům 
přizpůsobovat se změnám. V rámci 
tohoto programu bude možné re-
alizovat další profesní vzdělávání 
zaměstnanců (odborné i klíčové 
kompetence). Dále bude podporo-
vána tvorba a realizace podniko-
vých vzdělávacích programů, vytvá-
ření a zavádění moderních systémů 
řízení atd.
Od října 2015 bude Institut pořádat 
komerční semináře na nejaktuálněj-
ší témata z různých oblastní – účet-
ní a daňová problematika, občanský 
zákoník, novinky v legislativě a dal-
ší, o která bude ze strany zeměděl-
ských podniků zájem.
Institut vzdělávání v zemědělství 
o.p.s. podal žádost na Minister-
stvo školství, mládeže a tělo-
výchovy o Akreditaci vzdělávací 
instituce a akreditaci deseti vzdě-
lávacích programů. Akreditační ko-
mise by měla zasedat v září 2015. 
Akreditovaná instituce s akredi-
tovanými vzdělávacími projekty 
má větší možnosti čerpání dotací 
např. na Úřadech práce.

ském sektoru. Absolventi kurzu 
budou schopni lépe reagovat na 
konkurenční tlaky levných dovoz-
ců zemědělských plodin a na tlaky 
odběratelů jejich produktů na čes-

rozšíření osobního znalostního a 
dovednostního fondu. Jsme pře-
svědčeni, že toto se výrazně pro-
jeví v jejich připravenosti pružně 
reagovat na změny v zeměděl-

optimalizace a zvyšování efektivnosti pro-
cesů u technických pracovníků pro vyšší 
konkurenceschopnost

12 202

Zvyšování konkurenceschopnosti s cílem 
zefektivňování produkčních a podpůrných 
procesů

12 182

Modernizace technologických postupů při 
pěstování plodin 10 192

Modelování a optimalizace obchodních 
procesů v zemědělských a potravinářských 
firmách

12 212

Zefektivnění chovu prasat a skotu pro-
střednictvím odborného vzdělávání zoo-
techniků

20 398

Finanční a manažerské účetnictví jako 
zdroj cenných informací pro prvovýrobní 
podnik

10 168

Eliminace kritických míst v rámci komuni-
kačních procesů potravinářských firem 20 294

Odborný rozvoj pracovníků v potr. firmách 
zaměřený na oblast marketingových pro-
cesů

20 295

Efektivní nastavení obchodních procesů v 
zemědělských a potravinářských firmách 20 319

Základy „lean manufaktoring“ v prostředí 
zemědělských firem 19 191

Zvyšování efektivity a stability v rámci pro-
vozu potravinářských firem 18 245

Optimalizace procesů pro vyšší konkuren-
ceschopnost firem v zemědělsko-potravi-
nářském resortu   

19 259

Efektivní řízení procesů a využívání technik 
k jejich naplánování a realizaci 19 271

Odborný rozvoj v oblasti účetnictví pro 
vyšší konkurenceschopnost zemědělsko-
-potravinářských firem

20 284

Zdroj: Institut vzdělávání o. p. s. 

Ilustrační foto Vladimír Pícha
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těji probíhají v zemědělských a po-
travinářských podnicích, výzkum-
ných ústavech a jiných místech, 
která mladým manažerům mohou 
přinést inspiraci. 
Členové sdružení s aktivní znalos-
tí cizích jazyků se mohou účastnit 
jednání pracovních skupin COPA/
COGECA a Evropské komise buď 
jako zástupci nevládních organiza-
cí za Českou republiku, nebo jako 
přísedící. 
Pokud byste se rádi účastnili po-
dobných akcí, můžete se přihlásit i 
vy do Sdružení mladých manažerů 
ZS ČR. Členy sdružení se mohou 
stát vedoucí pracovníci ve věku do 
45 let se zájmem o zemědělství a 
řízení zemědělského provozu. 

Klub sdružuje bývalé členy orgánů 
svazu se zájmem o další práci ve 

prospěch svazu a rozvoje zeměděl-
ství v ČR. Svaz pro klub mj. organi-
zuje setkávání včetně poznávacích 
zájezdů. Klub se pravidelně účastní 
společných zasedání výboru a kon-
trolní komise svazu. Předseda Klu-
bu seniorů je členem výboru ZS ČR, 
což je nejvyšší orgán svazu v obdo-
bí mezi konferencemi. Pro volební 
období 2015 - 2018 je předsedou 
klubu Vladimír Rod. Funkci převzal 
po bývalém místopředsedovi svazu 
Ing. Vlastimilu Zíkovi.

jsou realizovány vzdělávací a další 
akce podporující získávání a zpro-
středkování manažerských znalos-
tí a kontaktů v rámci zemědělství a 
navazujících oborů. Exkurze nejčas-

Cílem je také poskytování nových 
informací potřebných pro jejich 

manažerskou práci v zemědělství. 
Pro mladé manažery jsou organizo-
vána různá setkání a exkurze, dále 

Klub seniorů ZS ČR

Sdružení mladých manažerů
Od roku 2005 existuje v rámci struktury Zemědělského svazu ČR Sdru-
žení mladých manažerů (SMM). Smyslem a záměrem tohoto sdružení je 
vyhledávat mladé lidí a organizovat jejich setkávání za účelem výměny 
zkušeností z řídící a odborné činnosti. 

Členové Sdružení mladých manažerů 
navštívili mléčnou farmu Velký Grunov 
od ZOD Brniště.

Foto Archiv ZS ČR 

Klub seniorů na DOD ZD Rosice u Chrasti
Foto Archiv ZS ČR 
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Co Vám přinese členství ve svazu?
•	 Obhajoba	zájmů	členů	svazu	(lobbing)	-	hájíme	zájmy	našich	členů	vůči	státním	orgánům	a	institucím,	vyjed-

náváme	změny	v	legislativě	a	souvisejících	nařízeních,	snažíme	se	ovlivňovat	dotační	pravidla	v	návaznosti	na	
zpětnou	vazbu	z	řad	členů.	Problémy	členů	předkládáme	na	nejvyšších	politických	místech.	

•	 Informační	servis	-	členové	svazu	týdně	dostávají	ucelené	zprávy	s	aktuálními	informacemi	z	oblasti	legislati-
vy,	dotací,	cenových	analýz	a	statistik,	ale	případně	i	politiky,	ekonomiky	apod.

•	 Právní	poradenství	-	členové	svazu	mají	možnost	se	v	právních	otázkách	bezplatně	obrátit	na	právní	oddělení	
svazu.

•	 Zabezpečování	zprostředkovatelské	činnosti	mezi	dodavateli	vstupů	a	členy	svazu	za	účelem	snížení	nákladů	
na	zemědělskou	produkci	-	členové	svazu	mají	z	hlediska	členství	nárok	na	slevy	a	výhodnější	podmínky	u	
některých	dodavatelů.

•	 Pořádání	seminářů	a	školení	-	svaz	včetně	svých	územních	organizací	organizuje	pro	členy	semináře	a	školení	
s	cílem	zvyšovat	úroveň	managementu	a	zaměstnanců	členů	svazu.

•	 Pomoc	členům	svazu	řešit	bezpečnost	a	ochranu	zdraví	při	práci,	pracovní	režimy	a	další	úkoly	vyplývající	ze	
zákoníku	práce	a	dalších	právních	předpisů.

•	 Poradenství	v	oblasti	životní	prostředí	-	členové	se	mohou	na	svaz	obracet	s	žádostí	o	informace	a	rady	v	ob-
lasti	životního	prostředí,	které	jsou	ad-hoc	řešeny.

•	 Organizace	zahraničních	a	poznávacích	zájezdů	-	svaz	i	jeho	územní	organizace	organizují	zahraniční	zájezdy	
pro	členy	svazu	a	jejich	zaměstnance.

•	 Uzavírání	kolektivní	smlouvy	vyššího	stupně	-	svaz	každoročně	uzavírá	kolektivní	smlouvu	vyššího	stupně	s	
odbory.	Ta	je	následně	rozšiřována	na	všechny	zemědělské	podniky	v	ČR.	Svaz	se	snaží	v	této	roli	usměrňovat	
požadavky	odborů	především	v	oblasti	nárůstu	mezd.

•	 Příprava	mladých	lidí	pro	manažerské	pozice	-	svaz	prostřednictvím	Sdružení	mladých	manažerů	organizuje	
setkání,	školení,	semináře,	zahraniční	cesty	a	výměnu	zkušeností	pro	mladé	pracovníky	členských	podniků	
svazu	a	připravuje	je	tak	na	manažerské	a	řídící	pozice.

•	 Připomínkování	legislativy	a	snaha	o	snižování	byrokracie	a	administrativy	-	svaz	pravidelně	informuje	členy	
svazu	o	připravovaných	změnách	legislativy	s	možností	se	k	uvedeným	návrhům	vyjádřit.

•	 Pomoc	členům	při	vyhledávání	nových	zaměstnanců	–	svaz	zveřejňuje	poptávku	členů	po	nových	zaměst-
nancích	na	svých	webových	stránkách.

•	 Legislativní	infoservis	(o	aktuálních	změnách)	–	svaz	prostřednictvím	pravidelné	pošty	zasílá	v	příloze	svým	
členům	měsíční	přehled	veškerých	právních	předpisů,	které	byly	v	daném	kalendářním	měsíci	zveřejněny	ve	
sbírce	zákonů	(včetně	internetových	odkazů	k	jejich	znění).

•	 Školení	 IT	dovedností	–	pro	členy	může	být	uspořádáno	školení	užívání	 internetu,	MS	Office	(Word,	Excell,	
PowerPoint,	Outlook).

Kdo se může stát členem Zemědělského svazu ČR?
Členem	svazu	může	být	každá	fyzická	nebo	právnická	osoba	–	zaměstnavatel,	podnikající	v	oblasti	zemědělské	
výroby	na	území	České	republiky.	Členem	svazu	může	být	 fyzická	osoba,	která	vykonává	činnost	ve	prospěch	
zemědělství	nebo	venkova.
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SCHAUMANN ČR s.r.o.
NÁMĚSTÍ SVOBODY 35, 387 01 VOLYNĚ

TEL.: 383 339 110, FAX: 383 339 111
E-MAIL: SCHAUMANN@SCHAUMANN.CZ 

WWW.SCHAUMANN.CZ

To je SCHAUMANN!

 PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 PRO CHOV A VÝŽIVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 VLASTNÍ VÝZKUM A VÝVOJ

 INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

 SYSTÉM VÝŽIVY PRO VŠECHNA HOSPODÁŘSKÁ 
 ZVÍŘATA PODLE INDIVIDUÁLNÍCH PODMÍNEK

 EXKLUZIVNÍ VLASTNÍ ÚČINNÉ LÁTKY

Izolační střešní 
a stěnové panely

Chytré zateplení
pro zemědělské budovy

OO BUDOVY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
OO DRŮBEŽÁRNY
OO MASOKOMBINÁTY, JATKA
OO KRAVÍNY, DOJÍRNY, MLÉKÁRNY 
OO USKLADNĚNÍ PLODIN, OVOCE
OO CHLADÍRNY

OO Vynikající tepelně-izolační vlastnosti
OO Úspora energie na vytápění
OO Snadná regulace vnitřních 
klimatických podmínek

OO Variabilita tvarů, barev, materiálů
OO Pokroková technologie
OO Velmi rychlá výstavba

OO Dodávka kompletních systémů 
opláštění střech a stěn

OO Panely Kingspan jsou certifikované 
na nejvyšší požární bezpečnost podle 
požadavků platné legislativy ČR

OO Bezplatná technická podpora
OO Kompletní sortiment chladírenských 
a mrazírenských dveří

Kingspan a. s.
Vážní 465, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 
tel.: +420 495 866 111 fax: +420 495 866 100 e-mail: info@kingspan.cz www.kingspan.cz




