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Dovolte mi oslovit Vás na stránkách nového bulletinu a podat vám in-
formaci o situaci v  zemědělství a o činnosti v Zemědělském svazu 

ČR. Tradičně se zaměřujeme na vyjednání adekvátních podnikatelských 
podmínek pro naše členy v rámci agrární politiky ČR i EU. Stále apeluje-
me na rozumné přístupy k přebujelé evropské byrokracii a ke greeningu, 
prosazujeme posilování I. pilíře a přímých podpor, investičních, inovačních 
opatření a rozvoj tuzemské živočišné výroby. Připravujeme se na pravdě-
podobnou revizi SZP EU včetně revize ozelenění, k čemuž může dojít kon-
cem r. 2016 a v r. 2017 a také na novou SZP po roce 2020. V neposlední 
řadě se zaměřujeme na řešení evropské odbytové krize, která započala 
vloni a v letošním roce pokračuje, zvláště v odvětví chovu dojných krav a 
jatečných prasat.  
Jak už je na Zemědělském svazu pravidlem, pokračovali jsme v  prosa-
zování našich návrhů v právních a zaměstnavatelských záležitostech na 
nejrůznějších úrovních včetně oficiálního připomínkového řízení. Prosazu-
jeme mimo jiné rozvoj zemědělských odbytových organizací, protože vyšší 
koncentrace ekonomické síly v odbytu je moderní a nezastupitelný trend. 
V neposlední řadě jsme se věnovali podnikatelským aktivitám např. spo-
lečnému výhodnějšímu nákupu energií a elektronickým aukcím. Prokázalo 
se, že takto lze ušetřit cca 30% nákladů. O tom, že se nám daří zlepšovat 
servis pro členy svazu, svědčí nárůst počtu zájemců o vstup do naší orga-
nizace. Pro svaz je také velmi důležitá jeho aktivita v regionech a proto se chceme zlepšování práce našich územních 
organizací více věnovat. Po řadu let rozvíjíme mj. také vzdělávací, propagační a osvětové činnosti a pod záštitou 
ministra zemědělství a ministryně školství pokračujeme v projektu „Zemědělství žije“. Chceme se na svazu zasadit o 
to, aby určité pozitivní změny pokračovaly krom krátkodobého hlediska i ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. 
Žel, v našem agrobyznysu na nejrůznějších úrovních vázne obchodní politika a obchodní vztahy. Projevuje se to mj. 
tak, že zlepšení agrárního zahraničního obchodu dělá především vývoz surovin. Mezinárodní porovnání hrubé při-
dané hodnoty v zemědělství pro nás nevychází příznivě: V ČR roční přidaná hodnota v zemědělství činí zhruba 400 
EUR/ha zemědělské půdy, zatímco v  EU 900 EUR a v Německu 1 200 EUR/ha (což je trojnásobek oproti nám). Co 
se týče úrovně živočišné produkce připadající na jednoho obyvatele, také už nemáme, kam ustupovat: Jsme s 172 
EUR na 25. místě v EU-28, přičemž unijní průměr je 331 EUR/ha (jsme na 52% průměru).  
V mezinárodním rámci bychom měli pokročit ve vyrovnávání těchto i dalších hlavních ekonomických ukazatelů i v 
integračních vazbách za účelem dosažení lepších cen. Zásadní problém jsme měli a stále máme s destabilizací ži-
vočišné produkce s dopadem do soběstačnosti v ČR v základních potravinách živočišného původu. Jde o nápravu 
soběstačnosti nejprve tam, kde jsme již klesli pod strategických 85% (nejhorší situace je ve vepřovém mase, kde 
propadáme z 102% v r. 1990 pod 50% v r. 2016). 
S Vaší pomocí chceme činnost svazu nadále rozvíjet a pokračovat v obhajobě zájmů členů. Na stránkách tohoto Bul-
letinu Vám znovu děkuji za práci ve prospěch našeho zemědělství ČR i naší stavovské organizace - Zemědělského 
svazu, který je největší zaměstnavatelskou organizací v zemědělství. 

Ing. Martin Pýcha
předseda Zemědělského svazu ČR

  Úvodní slovo
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Vybrané trendy rozvoje zemědělství
Vývoj rozměru zemědělství lze měřit celou řadou ukazatelů. Jedním z nich je i podíl zemědělství na HDP. Ve 
světě došlo k většímu či menšímu poklesu v tomto podílu. Z uvedených zemí za sledované období se nejvíce 
snížil podíl zemědělství na HDP právě v ČR (na 27% původního stavu), zatímco původní členské země tento 
podíl snížily méně; např. Německo podíl zemědělství na HDP omezilo na 70% původního stavu.  ČR má nižší 
podíl zemědělství na HDP než EU.

Dlouhodobý vývoje podílu zemědělství na HDP 
ve vybraných zemích světa v %.

1995 2014 2014/1995
ČR 3,0 0,8 27
EU 3,0 1,6 53
Velká Británie 1,5 0,7 47
Německo 1,0 0,7 70
Belgie 1,4 0,7 50
Švýcarsko 1,5 0,8 53
Japonsko 1,8 1,2 67
USA 1,3
Norsko 3,0 1,6 53
Švédsko 2,8 1,4 50
Rakousko 2,4 1,4 58
Dánsko 3,3 1,6 48
Francie 2,7 1,7 63
Nizozemí 3,4 1,8 53
Itálie 3,3 2,2 67
Portugalsko 5,4 2,3 43
Austrálie 3,3 2,4 73
Španělsko 4,2 2,5 60
Finsko 4,3 2,8 65
Polsko 5,3 2,9 55
Litva 11,1 3,4 31
Řecko 8,1 3,8 47
Rusko 7,2 4,2 58
Maďarsko 8,4 4,5 54
Brazílie 5,8 5,2 90
Bulharsko 14,7 5,3 36
Rumunsko 19,2 5,3 28
Argentina 5,8 8,3 143
Čína 19,7 9,2 47

Zdroj: World Bank. Údaje za ČR jsou dle Zelených zpráv MZe.
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Počet pracovníků v 
zemědělství včetně 

fyzických osob a po-
máhajících rodinných 

příslušníků dle Zelených 
zpráv MZe ČR

Meziroční poklesy 
pracovníků

2000 164 900
2001 159 800 -5 100
2003 148 000 -8 000
2004 141 000 -7 000
2005 136 600 -4 400
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
2015 100 900 -1 200

Vývoj poklesu pracovníků v zemědělství v ČR 

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR. 
Pozn.: Vloni  54 % lidí pracovalo v obchodních společnostech, 21% v 

zemědělských družstvech a 25 % v podnicích fyzických osob.

Rok Produktivita práce – měřeno úrovní 
produkce zemědělských odvětví v běž-

ných cenách na pracovníka v tis. Kč 
2000 614
2004 821
2008 948
2011 1 085
2013 1 239
2015 1 259

Produktivita práce v zemědělství ČR
a její dynamika.

Zdroj: Propočty dle Zelených zpráv MZe ČR.
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Struktura Zemědělského svazu ČR
Počet členů celkem 975
Z toho: - zemědělská družstva 357

- akciové společnosti 296
- společnosti s ručením omezeným 162
- ostatní členové (odbytová družstva, FO aj.) 160

Obhospodařovaná půda 1,08 mil. ha z.p.

Procenta z výměry užívané zemědělské půdy 31 %

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 ÚO Ústí nad Orlicí

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 ÚO Kolín + Praha východ

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

4 258 2 439 697 69,7 573

Zemědělská
družstva

513 676 500 19,3 1 319

Spol. s r.o. 2 654 846 797 24,2 319

Akciové spol. 732 870 504 24,9 1 189

Fyzické osoby 
celkem

43 158 1 061 620 30,3 25

Zem. podnikatelé 
plnící podmínky 

přepsané zákonem 
o zemědělství

25 473 944 629 27,0 37

CELKEM 47 416 3 501 317 100 74,0

Podnikatelská struktura zemědělství ČR

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ). Stav na konci roku 2015.

Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.
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S produkčními propady tu-
zemské živočišné produkce 
souvisí zvyšování agrárních 
dovozů masných a mléčných 
výrobků: V ČR umíme vyvá-
žet suroviny (v tomto případě 
syrové mléko), nikoliv však 
výrobky s vyšší přidanou hod-
notou.

Trend salda agrárního zahra-
ničního obchodu EU jde stále 
více do kladných čísel, na roz-
díl od nás, kde se trend zápor-
ného agrárního salda nepře-
stal zhoršovat.

Agrární saldo zahraničního 
obchodu Evropské unie v 
komoditě maso je kladné a 
zlepšuje se. Na rozdíl od nás, 
kde se záporné agrární saldo 
v komoditě maso nepřestalo 
zhoršovat.

6

Porovnání ukazatelů dle standardu FADN
u podniků právnických a fyzických osob v zemědělství ČR.

Podniky právnických osob Podniky fyzických osob
2007 2012 2014 2007 2012 2014

Dobytčí jednotky/ha zem. p. 0,474 0,388 0,377 0,256 0,289 0,284
AWU (roční pracovní jednot-
ka v zem.)/ha

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

Provozní dotace Kč/ha 7 715 8 904 11 632 7 368 9 696 10 401
Čistá přidaná hodnota/ha 13 474 14 445 18 091 11 396 12 979 14 787
Čistá přidaná hodnota na 
AWUv tis. Kč

374 516 670 475 481 548

Podíl provozních dotací na 
čistépřidané hodnotě v  %

57,3 61,6 64,3 64,7 74,7 70,3

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR. 
Pozn.: Aktuální výsledky jsou za r. 2014 - stejně jako u jiných uka-
zatelů EUROSTATu, je zde dvouroční zpoždění vykazovaných dat.

K vývoji soběstačnosti ve vybraných zemích EU ve vepřovém mase v 
procentech.

Zdroj: www.pork.ahdb.org.uk

1990 2000 2005 2010 2015 2015/1990
ČR 102 105 86 63 49 48
SRN 93 89 101 119 129 139
Rakousko 101 103 109 114 109 108
Irsko 128 154 139 149 183 143
Francie 89 106 105 103 99 111
Polsko 101 103 103 92 94 93
Španělsko 98 112 128 139 154 157
Nizozemí 244 235 190 220 231 95
Průměr EU 105 106 106 109 112 107

Z tabulky vyplývá, že v r. 1990 i 
2000 jsme byli soběstační, v r. 
2005 jsme byli aspoň na stra-
tegické úrovni soběstačnosti, 
pak už jsme nesoběstační, 
přičemž tuzemská produkce 
je dále vytlačována. K nejvyš-
šímu zvýšení soběstačnosti 
došlo ve Španělsku a v Irsku. 
Právě v Irsku (a také v Dán-
sku) je dosahována nejvyšší 
živočišná produkce připadající 
na obyvatele v EU a to v řádu 
přes 1 100 EUR/obyvatele, 
což se vymyká měřítku níže 
uloženého grafu:

Bulletin 2016Bulletin 2016
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Společná zemědělská politika 2014 – 2020
Společná zemědělská politika pro období 2014 – 2020 zůstala dvoupi-
lířová, s možností přesunů prostředků mezi pilíři do výše 15 %. Nasta-
vení některých podmínek nové SZP, která se v minulém roce začala se 
zpožděním implementovat, však nejsou zcela vstřícné k právnickým 
osobám podnikajícím v zemědělské prvovýrobě. 

adekvátní a rychlé reakce z Bru-
selských institucí. Zejména krize v 
sektoru mléka se tak dramaticky pro-
hlubuje a EU je na prahu spuštění 
dobrovolného nástroje pro snižování 
produkce a tím i celkového rozměru 
evropského mléčného sektoru. Do-
chází tak logicky k tomu, že jednot-
livé státy zachraňují své zemědělce 
mimo ráme pravidel EU. Snaha MZe 
ČR učinit totéž ale s sebou nese vý-
razné zvýšení administrativní zátěže. 
Dnes již je zcela zbytečné polemi-
zovat, zda měla být základní platba 
přímých plateb aplikována formou 
platebního nároku, přechodného 
modelu (diverzifikovaný SAPS a poté 
platební nárok), nebo formou SAP-
Su. Faktem však zůstává, že kdyby 
tehdy odpovědný management MZe 
naslouchal požadavku ZS ČR, měli 
jsme dnes přechodný model základ-
ní platby přímých plateb a mohli jsme 
velmi jednoduše diferencovat příjem 
žadatelů s přihlédnutím k parametru 
živočišné výroby (zvýšit sazbu pro 
ŽV). Systém diverzifikovaného SAPS 
by dokázal lépe zacílit podporu prv-
ního pilíře SZP.
V době tvorby tohoto textu (červenec 
2016) se sešli šéfové agrárního sek-
toru z jednotlivých členských států 
EU a mediálně se dali slyšet, že našli 
ty správné „páky“ na mléčnou krizi. 
Jak tyto proklamace nakonec dopad-
ly, se dozvíme v roce 2017.

neposečených ploch, pokud 
má louka víc než 12 hektarů.

• Nucené snižování výměry 
honů v důsledku novely mys-
liveckého zákona (30 ha).

• Úhor v EFA max. na 5 ha na 
jednom dílu půdního bloku 
(od 2017).

• Dle zákona o zemědělství 
§3a, odst. 12 – musí uživatel 
zajistit vymezení hranic DPB 
v terénu i v případě, že se 
vlastník „utrhne“ a uprostřed 
pole si nahlásí svou parcelu 
jako díl půdního bloku. 

Takovéto přístupy pak stále více 
omezují produkční potenciál české-
ho agrárního sektoru, který spočívá 
na bedrech přibližně 4000 právnic-
kých osob v zemědělské prvovýrobě 
(které reprezentují cca 80% celko-
vého hrubého produktu ze zeměděl-
ství). 
Společná zemědělská politika rov-
něž selhává v řešení kritické situace 
v sektoru produkce mléka a vepřo-
vého masa. Navzdory tzv. mimořád-
né pomoci EU (která v ČR v celko-
vé sumě představovala 610 mil. Kč) 
se čeští producenti mléka nedočkali 

Vedle parametrů nastavených pří-
mo na úrovni EU, jako jsou např. 

degresivita přímých plateb nebo 
uplatnění finanční disciplíny jen na 
větší podniky, nás stále více trápí 
parametrické nastavení národních 
podmínek, které ministerstvo země-
dělství zavádí nad úroveň společné-
ho legislativního rámce EU. V tomto 
směru se zejména jedná o podmín-
ky, které prvoplánově znevýhodňují 
střední (a větší) podniky, navzdory 
faktu, že právě podpora tzv. SME je 
na celoevropské úrovni prioritou č. 1. 
Mezi jinými lze např. uvést:
1. Přijetí velmi přísného systému 

degresivity plateb v LFA.
2. Nemožnost odečítat od základu 

pro výpočet degresivity přímých 
plateb náklady na zaměstnance.

3. Bezprecedentní stanovení díl-
čích obálek pro investice v PRV 
pro projekty do 1 a do 5 mil. Kč 
– (skutečná kvalita projektu hraje 
marginální roli).

4. V segmentu investičních projek-
tů do 5 mil. Kč v PRV navíc pre-
ferenční zvýhodnění pro malé 
podniky.

5. V PRV zvýhodněny poradenské 
služby jen v případě, že radí far-
mám do 100ha.

6. Velkým podnikům neumožněno 
žádat v některých programech 
PGRLF, ačkoliv pravidla EU to 
připouští (např. pojištění).

7. Nerovné rozdělení mimořádných 
podpor (výše sazeb) na dojnice 
a prasnice – malé farmy = větší 
sazby.

8. Nerovné rozdělení kompen-
začních podpor za sucho 2015 
(malé farmy 2x sazbu, farmy do 
500 ha 1,5x sazbu).

9. Odmítnutí úpravy rozsahu poru-
šení Cross Compliance/GAEC 
na návrh ZS ČR – již nad 2ha se 
jedná o porušení velkého rozsa-
hu (to se marně snažíme změnit 
již od roku 2010).

10. Střední (a větší) podniky se sna-
ží hospodařit na větších celcích 
z ekonomického i organizačního 
hlediska, v tomto směru:
• V AEKO ponechávat až 10 % Ilustrační foto  Petr Mihulka
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Expanze agrárních dovozů 
vytlačuje domácí producen-
ty. Podíl dovozů na spotřebě 
v ČR se tak zvyšuje, zatím-
co podíl našich producentů 
klesá: Markantním případem 
jsou komodity mléko/mléčné 
výrobky a vepřové maso.

Ilustrační foto Bohuslav Skalák 

Bulletin 2016Bulletin 2016
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přijetí novely zákona o významné trž-
ní síle – na přelomu roku 2015-2016. 
Svaz tuto novelu, která stávající práv-
ní úpravu zpřesňuje a zjednodušuje, 
výrazně podporoval.
Z hlediska výsledku lze nepochybně 
kladně hodnotit aktivity svazu i ve 
věci novely zákona na ochranu ZPF, 
kde se podařilo odmítnout návrhy, 
které významně rozšiřovaly výjimky 
z povinnosti úhrady za vynětí ZPF.
Svaz se výrazně angažoval i v zá-
ležitosti novely zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnic-
kých osob, kde opakovaně deklaro-
val své negativní stanovisko k tomuto 
návrhu. Jeho podstatou bylo přede-
vším skokové, dvojnásobné rozší-
ření trestnosti PO a její nezměněná 
kontroverzní konstrukce v podobě 
tzv. přičitatelnosti. Nakonec se i s 
přispěním svazu podařilo dosáhnout 
alespoň toho, že Sněmovna v první 
polovině roku 2016 novelu schválila 
s tím, že byl princip objektivní odpo-
vědnosti PO významně modifikován. 
Výčet právních předpisů, kde se svaz 
v různých podobách a míře v uplynu-
lém období angažoval, by byl velmi 
široký, ale o všech těchto aktivitách 
je členská základna průběžně infor-
mována. Týká se to např. přípravy 
novely zákoníku práce a především 
celé řady rezortních předpisů – zá-
kon o vodách, o veterinární péči, o 
myslivosti, vinohradnictví a vinařství, 
návrh nařízení vlády o uznávání or-
ganizací producentů, návrhy vyhl. o 
způsobu určení hlavního předmě-
tu činnosti zemědělská výroba, o 
způsobu výpočtu nároku na vrácení 
daně z minerálních olejů v zeměděl-
ské prvovýrobě atd.

střednictvím své dceřiné společnosti 
Institutu vzdělávání v zemědělství a 
v jednotlivých krajích byl realizován 
cyklus tzv. „diskusních fór“ v rám-
ci vzdělávacího programu odborů a 
KZPS. Jejich obsah zahrnoval vedle 
otázek soukromoprávní úpravy i pro-
blematiku pracovněprávní a aktuální 
otázky trestní odpovědnosti právnic-
kých osob. 
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 2016 podařilo dosáhnout 
rozšíření závaznosti této kolektivní 
smlouvy vyššího stupně na všechny 
podnikatele v zemědělství, lesnictví 
a rybářství.

Dlouhodobě je jednou z nejlépe 
hodnocených činností svazu jeho 
právně-poradenská služba. V jejím 
rámci reaguje a řeší nejasnosti, do-
tazy a žádosti členů. Nejčastější for-
mou právně-poradenské služby jsou 
elektronické či písemné podněty, ale 
i osobní návštěvy a konzultace, or-
ganizovaná setkání a besedy v da-
ném regionu. Součástí této služby je 
i účast na projednávání právní pro-
blematiky na jednáních územních 
organizací, krajských rad, poradách 
předsedů a ředitelů zemědělských 
podniků ale i jednání členských 
schůzí či valných hromad členů sva-
zu. 
Členská základna příznivě hodnotí i 
působení svazu v oblasti vzdělávání 
a osvěty na úseku práva. Byl ukon-
čen cyklus seminářů k problematice 
vlastnických a užívacích vztahů k 
půdě, který zabezpečil svaz pro-

Ilustrační foto Tomáš Martinec

Ilustrační foto Jitka Rösslerová

úsilí o nápravu chyb, ke kterým došlo 
v souvislosti s přijetím energetického 
zákona, kdy byl ve Sbírce zákonů pu-
blikován chybný a neúplný text - šlo 
o novelu zákona č. 165/2012 Sb., o 
podpoře obnovitelných zdrojů. Vzhle-
dem k závažným důsledkům těchto 
chyb na řadu členů svazu, sám svaz 
zpracoval návrh novely a zajistil pro-
střednictvím poslanců jeho projedná-
ní.  Novela byla schválena počátkem 
roku 2016.
Již třetím rokem se svaz intenzivně 
snaží nalézt optimální a všeobecně 
akceptovatelné řešení dlouhodobé-
ho a závažného problému, kterými 

jsou spekulativní nákupy zeměděl-
ské půdy. Svaz inicioval řadu jedná-
ní a spolu s MZe zpracoval návrh 
jednoduché novely NOZ. Vzhledem 
k neprůchodnosti tohoto řešení byl 
posléze v průběhu roku 2015 v sou-
činnosti s AK ČR zpracován návrh 
samostatného zákona. Na obsahu a 
znění tohoto návrhu zákona se na-
dále pracuje, přičemž v současnosti 
– červenec 2016, svaz do této záleži-
tosti zapojil i spolupracující renomo-
vanou advokátní kancelář Havel, Ho-
lásek & Partners. Svaz si je vědom, 
že jde o politicky citlivou záležitost, 
nicméně problém – absence alespoň 
základních pravidel pro dispozice s 
tímto specifickým fenoménem, kte-
rým nesporně zemědělská půda je 
(prakticky všechny evropské státy 
tuto problematiku právně upravují), 
je nutné vyřešit.
Nesporně pozitivní skutečností je i 

Pokud jde o legislativní aktivity, 
Svaz jako nejvýznamnější za-

městnavatelská organizace rezor-
tu právě v této oblasti maximálně 
využívá svého členství v RHSD, v 
KZPS i svého zastoupení v nejrůz-
nějších orgánech (např. Rada vlády 
pro BOZP, Komise Legislativní rady 
vlády, Monitorovací výbory rezortu 
atd.) a pracovních komisích státních 
i nevládních institucí. Osvědčuje se 
i častá účinná spolupráce a osobní 
kontakty s orgány Parlamentu ČR i 
jednotlivými poslanci a senátory.
V oblasti legislativy se Svazu podaři-
lo úspěšně završit více než půlroční 
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V návaznosti na práci zástupců 
svazu (předseda Ing. Martin Pý-

cha a ředitel Ing. Jan Ulrich) ve výše 
uvedených pracovních skupinách 
C/C se ZS ČR pravidelně účastní 
jednání tzv. skupin civilního dialogu 
při Evropské komisi, čímž mohou 
své názory uplatňovat přímo na půdě 
exekutivy Evropské Unie. Svaz má 
členy těchto skupin v obou nejdůle-
žitějších oblastech SZP – tzn. v  sku-
pině pro rozvoj venkova i ve skupině 
pro Společnou zemědělskou politiku 
(vč. přímých plateb). Ředitel svazu 
Ing. Ulrich je pak členem pracovní 
skupiny COPA COGECA pro otázky 
zemědělství a životního prostředí. 
Zemědělský svaz ČR je také členem 
Mezinárodního družstevního svazu 
(ICA). Zvláště aktivně pracujeme v 
jeho evropské sekci - Evropská druž-
stva. Evropská družstva reprezentují 
téměř 125 milionovou členskou zá-

Mezinárodní vztahy ZS ČR 
Zemědělský svaz ČR, jako člen COPA/COGECA a propagátor zeměděl-
ského družstevnictví v ČR, se aktivně podílí na obhajobě zájmů čes-
kých zemědělců v procesu tvorby evropské legislativy. V rámci svého 
zapojení do pracovních skupin COPA/COGECA napomáhá k formulaci 
systémových řešení klíčových oblastí zemědělského podnikání a nava-
zujících odvětví.  Předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha 
vykonává již třetím rokem funkci viceprezidenta COGECA.

voji družstev, zejména na zlepšování 
jejich postavení v rámci potravinové-
ho řetězce. 
Podle potřeby a požadavků se také 
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.

kladnu a přes 160 000 družstevních 
podniků. ZS ČR se zde aktivně podílí 
na podpoře činnosti a aktivním roz-

Ilustrační foto Jiří Janata

Právní a zaměstnavatelské záležitosti 
Činnost Zemědělského svazu ČR ve velmi široké oblasti práva – týkající 
se zemědělství a zájmů členů svazu patří trvale mezi priority jeho půso-
bení. Zahrnuje jednak aktivní účast v rámci legislativních procesů a to 
včetně formy vlastní legislativní iniciativy, tak i zajišťování běžné právní 
agendy především ve vztahu k členské základně a orgánům svazu. Zde 
jde zejména o velmi oceňované poradenství a výklad práva a jeho apli-
kaci v praxi zemědělských podniků. 
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také formou řešení individuálních 
problémů a dotazů jednotlivých čle-
nů Svazu.
Při řešení environmentálních otázek 
Svaz primárně oslovuje resortní insti-
tuce (Ministerstvo zemědělství, Stát-
ní zemědělský a intervenční fond, a 
resortní dozorové orgány - ÚKZÚZ, 
SRS, SVS, ČPI, SZPI), ale při pro-
sazování zájmů členské základny 
komunikuje i s dalšími institucemi 
státní správy (např. MŽP, MV, ČIŽP) 
a samosprávy. Samozřejmostí je i vý-
měna názorů s vědecko-výzkumný-
mi organizacemi při shromažďování 
podkladů pro rozhodovací procesy 
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací, atd.)

márně/cíleně využíván pro produkci 
biomasy do BPS,  a obecně je zpo-
chybněna podpora travní hmoty pod 
závazkem AEO/AEKO, neboť pro-
dukce této biomasy je již údajně jed-
nou podpořena v rámci PRV a tudíž 
je zde nebezpečí dvojí podpory za 
stejným účelem. Tyto teze se snaží-
me ve spolupráci s MZe a CZ BIOM 
usměrňovat a vysvětlovat.
ZS ČR ve spolupráci s CZ BIOM mo-
mentálně připravuje argumentační 
teze pro zachování travní biomasy 
pod závazkem AEO/AEKO v katego-
rii AF1 a za tím účelem oslovilo i MZe 
s žádostí o stanovisko v této věci, 
které by podpořilo naši snahu. Dopis 
směřovaný na MZe (v této věci) na-
leznete v příloze této pošty. 
Svaz se rovněž zaměřoval/zamě-
řuje na další otázky jako vymezení 
ochranných pásem vodních zdrojů 
a bližších ochranných podmínek a 
v dlouhodobé perspektivě se sna-
ží prosadit do této oblasti povinnost 
státu kompenzovat omezení podni-
katelských aktivit ve jménu obecné-
ho blaha, podobně jako je tomu např. 
v případě ochrany přírody a krajiny. 
V tento okamžik vodoprávní rámec 
umožňuje teoretické proplácení újmy 
jen vlastníkům, nikoliv však reálným 
hospodářům. 
Nadále je členům poskytováno ad-
-hoc poradenství v oblasti životního 
prostředí a Cross Compliance, které 
je jednak zabezpečováno organizo-
váním přednášek a seminářů, ale 

Ilustrační foto Jan Vratislav

Ilustrační foto Bohuslav Skalák

Ilustrační foto Jiří Sobol

Zemědělství a životní prostředí 
V návaznosti na neustálý tlak některých zájmových skupin na zpřísňo-
vání erozních opatření v rámci Cross Compliance se svaz rozhodl za-
jistit činnost odborné komise se zaměřením na problematiku ochrany 
půdy, kde se vedle eroze řešit i problematika sucha, meliorací a záboru 
ZPF pro nezemědělské využití, atd. Komise pak generuje argumentační 
základnu pro diskusi a vyjednávání s odpovědnými institucemi v da-
ných oblastech. 
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Podpora družstevnictví 
Podpora družstevnictví a otázky s ním spojené patří dlouhodobě k pri-
oritám v činnosti svazu, který se od svého vzniku v roce 1968 hlásí k 
principům družstevnictví a snaží se je i v nových podmínkách rozví-
jet. Výrazně v uplynulých letech přispěl k zachování těchto principů a 
specifik družstev, takže družstva jsou i u nás – shodně s převažujícím 
celosvětovým názorem, vnímána v kontextu nového občanského záko-
níku a zákona o obchodních korporacích jako nedílná a plnohodnotná 
součást podnikatelského spektra.

Vzhledem k současné právní a 
ekonomické konsolidaci ze-

mědělských družstev se svaz v 
posledních letech v této oblasti 
zaměřuje převážně na podporu a 
rozvoj odbytového družstevnictví. 
Svaz dlouhodobě prosazuje sdru-
žování zemědělců ke společné-
mu odbytu produkce jako jeden z 
nejvýznamnějších nástrojů posí-
lení postavení zemědělců v rámci 
výrobní vertikály. Na rozdíl od vy-
spělých zemí v rámci EU je v ČR 
velmi nízká organizovanost země-
dělců v odbytových družstvech.  I 
to je důvod, proč mají zemědělci 
v ČR nižší realizační ceny. Tento 
stav je dán mnoha faktory, počí-
naje historií, která přerušila při-
rozený vývoj, přes nepovedenou 
privatizaci zpracovatelských a po-
travinářských podniků až po nedo-
statečnou podporu ze strany státu. 
Značným problémem z hlediska 
působení odbytových družstev je 

mi se v rámci svazu zabývá spe-
cifický orgán svazu – Družstevní 
rada, složená právě ze zástupců 
fungujících OD. V oblasti družstev-
nictví působí svaz i v rámci svého 
dlouholetého členství v Družstevní 
Asociaci ČR, která sdružuje exis-
tující družstevní svazy (výrobní, 
spotřební a bytové družstevnictví). 
Jde zejména o legislativně-práv-
ní aktivity, spoluúčast na akcích 
s družstevní tématikou a mediální 
prezentaci českého družstevnictví.

i skutečnost, že v ČR významněji 
působí družstva zaměřená přede-
vším na komoditu mléko a ovoce 
a zeleninu. Všemi těmito otázka-

Ilustrační foto Jiří Sobol

Právě v době přípravy tohoto Bul-
letinu se projednávají (s využitím 

názorů komise) s MZe možné úpra-
vy Cross compliance ve vazbě na 
ochranu půdy.
Aktivně se snažíme usměrňovat ná-
vrhy rámcové pozice ČR vůči návrhu 
EK k omezování některých emisí – 
zejména metanu a amoniaku do roku 
2030, což může vést k útlumu ŽV a 
vysokým investičním (nevýrobním) 
nákladům. V obdobném duchu půso-
bí svaz i v otázce usměrňování im-
plementace Národního akčního plá-
nu pro udržitelné užívání pesticidů.

V oblasti bioenergetiky členové sva-
zu čelili složité situaci okolo vydání 
cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 
2016, která nakonec vyústila v trest-
ní stíhání předsedkyně úřadu. Jed-
ním z parametrů tohoto cenového 
rozhodnutí, byl i návrh na odstřihnutí 
od provozní podpory zařízení uvede-
ná do provozu mezi lety 2006-2012, 
kvůli nejasnostem v notifikaci podpo-
ry těchto zařízení. Svaz v této věci 
intervenoval nejen na odpovědných 
národních orgánech, ale jednal o 
řešení této situace na úrovni Evrop-
ské komise přesněji na Generálním 

ředitelství pro konkurenceschopnost 
v lednu tohoto roku (v součinnosti s 
CZ BIOM). 
Dále jsme pokračovali v úsilí za od-
stranění administrativní chyby legis-
lativního procesu z předloňského a 
loňského roku, která nakonec vyústi-
la v nezrušení povinnosti zaknihovat 
akcie u provozovatelů bioplynových 
stanic v případě tzv. KVET. Naše 
snahu jsme nakonec dotáhli do zdár-
ného konce.  
V poslední době řešíme problema-
tiku způsobilostí travní hmoty z po-
rostů pod závazky AEO/AEKO pro 
kategorizaci cíleně pěstované bio-
masy označované jako AF1 (s vyš-
ší hodnotou zeleného bonusu). Zá-
kladními tezemi zpochybňující nárok 
této biomasy pro kategorii AF1 je, ze 
strany pracovníků ERÚ, fakt, že trav-
ní porost v tomto případě není pri-
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zemědělství jako perspektivní obor 
pro mladé lidi, protože jsme si vědo-
mi toho, že významná část studen-
tů středních zemědělských škol pak 
odchází mimo obor a proto je nutné 
v nich posilovat zájem a chuť se ze-
mědělství nadále věnovat. 
Tradiční je již účast Zemědělského 
svazu ČR na velkých výstavách se 
zemědělskou tématikou. Jedná se o 
velké výstavy v Brně TechAgro a Ná-
rodní výstava hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky a v Českých 
Budějovicích na Zemi živitelce. Ze-
mědělský svaz také pořádá každo-
ročně v rámci českobudějovického 
veletrhu Vzdělání a řemeslo, kde se 
prezentuje školství ve všech úrovních 
Jízdu zručnosti s traktorem a s vle-
kem a Zemědělskou olympiádu pro 
studenty středních zemědělských 
škol. Především jízda traktorem s 
vlekem přiláká mnoho diváků, neboť 
studenti jezdí na venkovním parkovi-
šti a musí traktorem s vlekem zdolat 
a objet různé překážky a slalomy.  
V roce 2016 Zemědělský svaz ČR 

připravil v rámci spolupráce s Kon-
federací zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů 3 konference.  V 
březnu to byla konference na téma 
Generační obměna jako předpoklad 
konkurenceschopnosti zemědělství, 
která se konala v Senátu ČR a dal-
ší dvě konference na téma Odbyto-

vá družstva a jejich role v mléčném 
sektoru v sektoru mléka a Dopady 
klimatických změn na zemědělství 
se budou konat.

Ilustrační foto Vladimír Pícha

Dne 31. 3. 2016 jsem měl možnost 
zúčastnit se konference pořádané 

Zemědělským svazem ČR na téma 
generační obměna v zemědělství, 
resp. akci zaměřené na zemědělské 
školství a jeho význam ve vztahu k 
aktuálním potřebám zemědělského 
sektoru. Konference se konala ve vel-
mi reprezentativních prostorách Vald-
štejnské jízdárny - Senátu ČR.
Zemědělský svaz přistoupil k této 
akci velmi zodpovědně a vyzval od-
borníky na diskutované téma napříč 
celým zemědělským spektrem. Akce 
byla moderovaná a řízená předse-
dou ZSČR ing. Martinem Pýchou. 
Jeho předsednictví a řízení bylo vel-
mi profesionální a přispělo velkou 
měrou k úrovni celé akce. Do Sená-
tu dorazili pozvaní hosté z celé ČR, 
zastoupení měly i vzdálené regiony. 
Bohužel, ne všichni pravděpodobně 
odjížděli z Prahy s uspokojivým poci-
tem. Úroveň vystupujících hostů byla 
bohužel velmi rozdílná. Potěšujícím 
faktem byla jistě přítomnost ministra 
zemědělství ing. Mariana Jurečky, i 
když díky svému náročnému progra-
mu nepobyl na konferenci po celou 
dobu jejího konání.
Je smutné, že tuto velmi důležitou 
akci zcela podcenilo MŠMT, jejich 

Komentář ke konferenci Generační obměna
přístup k problematice je možno 
označit za zcela laxní a tristní. Jen 
díky zástupcům přímo dotčených 
organizací - pedagogům univerzit a 
středních škol byla akce na úrovni 
a byly zmíněné velmi palčivé kon-
krétní problémy současného země-
dělského školství. Velké poděkování 
patří předsedajícímu ing. Pýchovi, 
který dokázal profesionálně řídit ce-
lou konferenci a díky své odbornosti 
vždy včas zasáhl a otočil pomyslné 
kormidlo diskuze správným směrem 

v případech, kdy se ten který před-
nášející od tématu vzdaloval.
Celkově je možno konstatovat že Ze-
mědělský svaz ČR pod vedením ing. 
Martina Pýchy začíná z nevládních 
organizací zcela dominovat země-
dělskému sektoru ČR a správně po-
ukazuje a informuje o problémech a 
aktuálním dění v zemědělství obec-
ně. Děkuji, že jsem se mohl uvedené 
akce zúčastnit. 

Ing. Jan Kocmánek, ředitel
Školní statek Středočeského kraje
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Propagace zemědělství
Zemědělský svaz ČR si je vědom toho, že zemědělství u nás není zdale-
ka tak populární, jako jiné obory a proto systematicky pracuje na zlep-
šení jeho obrazu v očích veřejnosti. Již čtvrtým rokem tedy realizuje 
projekt s názvem „Zemědělství žije!“, jehož komplexním cílem je zvý-
šení atraktivity zemědělského sektoru napříč cílovými skupinami, které 
jsou tři – děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol 
a široká veřejnost.

kroužcích dozví o zemědělství jak te-
orii, tak praxi, neboť podmínkou pro 
konání takového kroužku je návště-
va zemědělského provozu. Zájem 
dětí na základních školách o nové 
informace je velký. Naprostá většina 
žáků totiž naše besedy vnímá velmi 
pozitivně. O nové informace je zá-
jem také ze strany pedagogů, kteří 
od nás dostávají naučné materiály. 
Celkem bylo spuštěno prvních 10 
kroužků, kam se přihlásilo celkem 
113 dětí. 
Zemědělský svaz ČR vydal již před 
dvěma lety školní vzdělávací mate-
riál o zemědělské výrobě s názvem 
„Zemědělství žije! Učíme se o země-
dělství a životě na venkově“. Výukový 
materiál pro základní školy ve čtyřech 
úrovních vznikl ve spolupráci s irskou 
nevládní organizací Agri Aware jako 
překlad s úpravou pro české země-
dělské podmínky. Jedná se tak o 
vůbec první výukový materiál se za-
měřením na zemědělství. 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. Sešity jsou distribu-
ovány do škol skrze územní organi-
zace, nebo jsou předávány učitelům, 
kteří přijdou se žáky na náš stánek 
na zemědělských akcích a také jsou 
předávány v rámci besed na základ-
ních školách. Jsou nedílnou součás-
tí výuky na agroenvironmentálních 
kroužcích.
Na středních školách představuje 
předseda Zemědělského svazu ČR 

základních školách pořádáme bese-
dy o zemědělství doplněné o nauč-
né aktivity jako poznávání semínek 
a sušených plodin a fotografií zvířat 
či plodin formou her. Pokračujeme 
ve spolupráci s iniciativou Skutečně 
zdravá škola. Ta si klade za cíl ne-
jen informovat žáky o kvalitní zdra-
vé stravě, ale také jim tuto zdravou 
českou potravu ve školních jídelnách 
podat.
Rovněž pokračujeme s realizací Ag-
roenvironmentálních kroužků, které 
spočívají v tom, že se děti na těchto 

Cílem programu je pořádání tako-
vých aktivit, které směřují ke zvý-

šení informovanosti o zemědělství. 
Hlavní cestou ke zvýšení povědomí 
o významu zemědělství je zajišťová-
ní doprovodného naučně osvětového 
programu na zemědělských výsta-
vách, chovatelských dnech, dožín-
kách apod. Na těchto akcích je vyso-
ká koncentrace rodin s dětmi, které 
vítají interaktivní soutěžní program. 
Stěžejním nástrojem tohoto osvěto-
vého programu jsou Dny otevřených 
dveří v členských podnicích Země-
dělského svazu po celé ČR. Každo-
ročně se veřejnosti otevře pod hlavič-
kou svazu kolem 20 zemědělských 
provozů. Zpřístupnění zemědělského 
podniku veřejnosti a školním třídám, 
komentované prohlídky stájí, vysta-
vená moderní technika, ochutnávky 
vlastní produkce, živá zvířata apod. 
umožňují návštěvníkům poznat 
dnešní zemědělský provoz a ukázat, 
o čem je dnešní práce v zemědělství. 
Umožnit laické veřejnosti zjistit jak 
vypadá a co to znamená současné 
zemědělství, je jedním z nutných kro-
ků, pokud chceme zvýšit jeho popu-
laritu a poukázat na jeho důležitost.
Ve školním roce 2015/2016 jsme za-
řadili do své činnosti také osvětovou 
aktivitu cílenou na žáky základních 
a středních zemědělských škol. Na                      Ilustrační foto Justa Havlíková

Ilustrační foto Jan Vratislav

Bulletin 2016Bulletin 2016



lizace projektů bude rozdělena do 
dvou cyklů a to na období říjen 2016 
až březen 2017 a na období říjen 
2017 až březen 2018.
Institut vzdělávání v zemědělství 
o. p.s. získal v roce 2016 na Minister-
stvu školství, mládeže a tělovýcho-
vy Akreditaci vzdělávací instituce a 
Akreditaci deseti vzdělávacích pro-
gramů.

témata z různých oblastí jak odbor-
ných, tak legislativních. Celkem se 
zúčastnilo vzdělávacích akcí 900 
osob.
V rámci 2. kola příjmu žádostí z Pro-
gramu rozvoje venkova bylo podáno 
22 projektů do operace 1.1.1 Vzdě-
lávací akce, 1.2.1 Informační akce. 
Všechny projekty se dostaly mezi 
doporučené žádosti o dotaci. Rea-

Vzdělávání
Pro realizaci vzdělávací činnosti 
založil Zemědělský svaz ČR Insti-
tut vzdělávání v zemědělství, o.p. 
s.. Institut zajišťuje nejen vzdě-
lávání, ale i projektovou činnost, 
získává prostředky na vzdělávání 
z fondů EU a dalších zdrojů, or-
ganizuje vzdělávací akce, spolu-
pracuje s dalšími nevládními ne-
ziskovými organizacemi v oblasti 
vzdělávání, monitoruje vzdělávací 
potřeby zemědělců a pečuje o dal-
ší rozvoj vzdělávacího systému 
Zemědělského svazu ČR.

Hodnocení Institutu při tvorbě pro-
jektů v rámci Zemědělských inovací, 
očima členů Svazu:
ZD Telč 
Spolupráci s Institutem hodno-
tíme velice kladně. Po první kon-
zultaci k tématu možnosti inovace 
v naší firmě Institut velice rychle 
zareagoval a kontaktoval nás s 

Projekt realizuje zemědělský podnik 
společně s výzkumnou institucí. In-
stitut touto poradenskou pomocí při-
spívá k vyššímu zavádění inovací v 
zemědělství, propojuje zemědělskou 
praxi a výzkumnou sféru a usnadňu-
je zemědělským podnikům čerpání 
finančních prostředků z tohoto opat-
ření.

Poradenství a projektová činnost
Jednou ze strategických priorit 
svazu je poskytování široké šká-
ly poradenských služeb svým 
členům a to jak přímo prostřed-
nictvím pracovníků svazu či 
svého vzdělávacího institut, tak 
i zprostředkovaně prostřednic-
tvím výzkumných ústavů a dal-
ších poradců.

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

využívají k financování vzdělávacích 
aktivit prostředky z Operačních pro-
gramů Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a Ministerstva práce a 
sociálních věcí a z Programu rozvoje 
venkova (Ministerstvo zemědělství). 
Tyto finanční prostředky slouží jed-
nak k dalšímu vzdělávání zeměděl-
ců, jednak k proškolení regionálních 
pracovníků institutu. 
V období od listopadu 2015 do květ-
na 2016 Institut realizoval 36 ko-
merčních seminářů na nejaktuálnější Ilustrační foto Pavel Vlček

Institut vzdělávání pomáhá pod-
nikům také při sepsání žádostí o 

dotaci a při realizací projektů v rám-
ci programu „Podpora odborného 
vzdělávání zaměstnanců“ (přes ÚP). 
O tento finanční příspěvek mohou 
žádat potravinářské podniky (jatka, 
pekárny, mlékárny) nebo zeměděl-
ské podniky, které mají potravinářkou 
výrobu, např. mlékárnu. 
Institut vzdělávání v zemědělství 
o.p.s. nabízí zemědělským podni-
kům poradenskou činnost při tvor-
bě projektů v rámci Operace 16.2.1 
Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě (Zemědělské inovace). 

Ilustrační foto Lukáš Jurečka
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Zleva doprava absolutně nejlepší manažeři v soutěži „Manažer roku“ před pa-
lácem Žofín v dubnu 2016 a to: Ing. Zdeněk Kubiska, Ing. Václav Klejch, Ing. 
Josef Kubiš, Ing. Jiří Zelenka, Ing. Jaroslav Mikoláš, Ing. Monika Nebeská a 
Ing. René Kocourek. Třetí zprava PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, hodnotitel špičko-
vých manažerů od r. 1993.

Foto archiv ZS ČR

Koncem dubna t. r. byla soutěž 
v paláci Žofín vyhodnocena za 

účasti prezidenta republiky Zemana 
a premiéra Sobotky, šlo již o 23. roč-
ník nejprestižnější soutěže manažerů  
„Manažer roku 2015“.  ZS ČR nomi-
noval 10 manažerů, což je nejvíc v 
historii soutěže.  Mezi podnikatelskou 
elitu, tedy do  TOP 10  se tento rok 
dostala ing. Monika Nebeská, před-
sedkyně představenstva ZD Všestary, 
jejíž firma vedle vynikajících výsledků 
(je, mimo jiné charakteristická  roz-
sáhlou živočišnou výrobou - 600 doj-
nic) a propracovanými  personálními 
technikami a tvorbou týmů. Ti nejlep-
ší si jsou totiž vědomi toho, že 90% 
úspěchu firmy je lidský faktor, který při 
správném uplatňování, vede k další-
mu vzestupu firmy, čehož je společ-
nost ZD Všestary, o. Hradec Králové, 
dokladem, a nejen ona. Dále dosáhli 
vynikajících výsledků Pavel Novotný, 
předseda ZD Bernartice, o. Písek a 
Ing. Josef  Houček, předseda ZOD 
Kámen, o. Pelhřimov. Jmenovat lze i 
vynikající manažery:  Ing. Josefa Hla-
vu, CSc., Ing. Františka Strnada, Ing. 
Josefa Lichnovského, Ing. Jaroslava 
Láda atd. Dlouhodobé úspěchy uka-
zují, že v resortu zemědělství pracují 
kvalitní manažeři. 

Vyhodnocení nejlepších manažerů
Pravidelně se ZS ČR účastní nej-
prestižnější a nejobjektivnější  
soutěže manažerů Manažer roku, 
která se koná pod záštitou presi-
denta ČR.  Zemědělský svaz za po-
slední roky (2011 – 2015) nomino-
val do odvětví „výroba potravin“, 
do odvětví „zemědělství, chov ryb, 
vodní hospodářství, rybářství, les-
nictví a myslivost“ a do odvětví 
„služby pro podnikatele v země-
dělství“ celkem 41 manažerů. 

Zleva doprava Dr. Jaroslav Šubrt, ZS ČR, firemní sociolog, hodnotitel manaže-
rů od r. 1993, Ing. Jaroslav Švec, předseda ZEA Světice, Ing. Monika Nebes-
ká, předsedkyně ZD  Všestary, elitní TOP 10 v soutěži MR 2015, Ing. Martin 
Pýcha, předseda ZS ČR, Mgr. Lubomír Stoklásek, generální ředitel spol. Ag-
rostroj Pelhřimov, absolutně nejlepší manažer v rámci všech odvětví za rok 
2012.       Foto archiv ZS ČR

Také Evžen Jachan, předseda druž-
stva Morava Pustiměř zabývajícího 
se rostlinnou výrobou, byl překvapen 
mírou meziročního poklesu cen. „Pro 
příští rok jsme u zemního plynu do-
sáhli ceny 382 Kč za megawatthodi-
nu, což znamená snížení nákladů o 
260 tisíc. Úsporu ale budeme mít i u 
elektřiny, takže za energie zaplatíme 
o cca 300 tisíc Kč méně než letos,“ 
uvedl E. Jachan.

Spokojenost s úsporou nákladů 
vyjádřil Miroslav Jirovský, před-

seda společnosti PIAS Suchdol, pod-
nikající v rostlinné i živočišné výrobě 
a v opravárenství. „Díky společnému 
nákupu ušetříme za silovou elektřinu 
671 tisíc korun. To proti letošnímu 
roku znamená pokles o 43 procent. 
Ve vysokém napětí jsme se dostali 
až na cenu 660 Kč za megawatthodi-
nu, tedy na historické minimum“.

Společné nákupy a aukce
Zemědělský svaz zabezpečuje 
zprostředkovatelské činnosti mezi 
dodavateli vstupů a členy Země-
dělského svazu a přispívá tak tak 
ke snížení jejich nákladů na země-
dělskou produkci. Mimo výhodné 
smlouvy s telefonními operátory 
organizujeme např. i aukce na ná-
kup energií. Např. první polovině 
tohoto roku jsme nakoupili elek-
trickou energii a plyn na komodit-
ní burze v Kladně za mimořádně 
výhodných podmínek.
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a navazujících oborů. Exkurze nej-
častěji probíhají v zemědělských a 
potravinářských podnicích, výzkum-
ných ústavech a jiných místech, kte-
rá mladým manažerům mohou při-
nést inspiraci. 
V letošním roce byl zorganizován i 
zahraniční zájezd do Norska, kde se 
mohli členové seznámit s norským 
zemědělstvím a zhlédnout přírodní 
krásy Norska.
Členové sdružení s aktivní znalos-
tí cizích jazyků se mohou účastnit 
jednání pracovních skupin COPA/
COGECA a Evropské komise buď 
jako zástupci nevládních organizací 
za Českou republiku, nebo jako pří-
sedící.

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

prospěch svazu a rozvoje zeměděl-
ství v ČR. Členové klubu se tak mají 
možnost zapojovat do činnosti svazu 
a vyjadřovat k projednávané proble-
matice a využít tak svých životních 
zkušeností. Svaz pro klub mj. orga-
nizuje setkávání včetně poznávacích 
zájezdů. Klub se pravidelně účastní 
společných zasedání výboru a kon-
trolní komise svazu. Předseda Klubu 
seniorů je členem výboru ZS ČR, 
což je nejvyšší orgán svazu v období 
mezi konferencemi. Pro volební ob-
dobí 2015 - 2018 je předsedou Klubu 
seniorů pan Vladimír Rod. 

další akce podporující získávání a 
zprostředkování manažerských zna-
lostí a kontaktů v rámci zemědělství 

Pro mladé manažery jsou organi-
zována různá setkání a exkurze, 

dále jsou realizovány vzdělávací a 

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. Cílem je také poskytování no-
vých informací potřebných pro jejich manažerskou práci v zemědělství. 

Foto Archiv ZS ČR 

Foto Gina Brabcová
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Strategická výzkumná agenda a Im-
plementační akční plán. Cílem je při-
spívat k vyššímu zavádění inovací v 
zemědělství, propojit zemědělskou 
praxi a výzkumnou sféru a usnad-
nit tak zemědělcům zvyšovat svou 
konkurenceschopnost. Na MZe byla 
zaslána žádost o registraci platformy 

spolu s uvedenými dokumenty. Počí-
tá se s tím, že ČTPZ bude od roku 
2017 čerpat finanční prostředky v 
rámci dotačního titulu Podpora tech-
nologických platforem v působnosti 
rezortu MZe.

Zemědělský svaz ve spolupráci s 
Institutem vzdělávání v zeměděl-

ství inicioval založení České tech-
nologické platformy v zemědělství. 
Dne 30. 6. 2016 se uskutečnilo usta-
vující zasedání zakládajících členů 
platformy, kde byl schválen Statut 
ČTPZ, jednací a volební řád ČTPZ, 

Transfer výsledků výzkumu a inovací do praxe

příslušným výzkumným pracoviš-
těm. Aktivně se zapojil do přípravy 
žádosti a ve spolupráci s  výzkum-
nou institucí zajistil vyhotovení 
odborné části žádosti. Vzhledem 
k nutnosti propojení žadatele do-
tace s odborným garantem si ce-
ním pomoci při vyhledávání toho-
to kontaktu. Nejen že tyto kroky 
urychlily vlastní přípravu, ale také 
hrálo důležitou roli vlastní doporu-
čení Institutu ve vztahu ke kvalitě 
doporučeného garanta. Naše žá-
dost o dotaci byla přijata. 
Ing. Martin Moulis, ekonom ZAS 
Nivnice
Institut vzdělávání v zemědělství 
zajistil kontakt na výzkumnou in-
stituci a společně jsme provedli 
pracovní setkání při vyjasňování 
cílů a možností projektu a aktiv-
ně se zúčastnil řešení některých 
sporných bodů při sepisování 
žádosti. Výzkumná instituce pak 
v rámci žádosti provedla analýzu 
projektu - tedy popis současné-
ho stavu, řešení problému a vy-
hodnocení přínosů projektu. Při 
tvorbě žádosti jsme pak byli v 

pravidelném kontaktu s vědeckým 
pracovištěm, kdy jsme dolaďovali 
veškeré detaily žádosti, zejména v 
odborných projektových otázkách. 
Spolupráci s Institutem vzděláváni 
a výzkumnou institucí hodnotím 
kladně - žádost se podařilo podat 
v potřebné kvalitě a dojde-li k re-
alizaci projektu, bude naše spolu-
práce ještě intenzivnější.
Mezi základní poradenství svazu pa-
tří také práprávní poradenství, kdy 
se mají možnost členové svazu ob-
rátit o pomoc na naše právní oddě-
lení. Vedle toho také organizujeme 
výběrová řízení, která jsou nezbyt-
ným podkladem pro podání žádosti 
o podporu investic do zemědělských 
do zemědělských podniků a investic 
do  zpracování a uvádění na trh ze-
mědělských produktů.
Ing. Václav Hauser, předeseda 
představenstva Agro Staňkov, a. s.
Chtěl bych touto cestou poděko-
vat za pomoc při provádění vý-
běrového řízení z PRV v r. 2016. 
Zemědělský svaz prostřednictvím 
p. Josefa Korbeláře nám velice po-
mohl úspěšně se 

zorientovat ve stále složitějších 
podmínkách při realizaci PRV 
„Modernizace farmy Staňkov“.
Výběrové řízení proběhlo úspěšně 
a transparentně, vítěz byl vybrán z 
5 nabídek a nikdo z
neúspěšných účastníků se ne-
odvolal. Pokud bude naše spo-
lečnost tuto pomoc potřebovat v 
dalším období, tak zcela jistě opět 
využijeme této prospěšné služby 
ZS ČR.
Dne 3. 5. 2016 byla podepsána 
Smlouva o spolupráci v oblasti pora-
denství mezi Zemědělským svazem 
a výzkumnými institucemi – Česká 
zemědělská univerzita, Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, Výzkumný 
ústav živočišné výroby, Výzkumný 
ústav zemědělské techniky a Vý-
zkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy. Předmětem smlouvy je záva-
zek výzkumné instituce uskutečňovat 
odborné poradenství a poskytovat 
konzultace v oblastech specifikova-
ných touto smlouvou zemědělským 
podnikům podle písemných poža-
davků Zemědělského svazu.

Ilustrační foto Vlastimil Jiroušek

Bulletin 2016Bulletin 2016

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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Co Vám přinese členství ve svazu?
• Lobbing – vůči státním orgánům ve prospěch zemědělců.
• Informační servis - členové svazu týdně dostávají ucelené zprávy s aktuálními informacemi z oblasti legislativy, 

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 ně-
kterých 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 oblasti 
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 tlumit a usku-
tečňovat požadavky odborů především v oblasti nárůstu mezd.

• Příprava mladých lidí pro manažerské pozice - svaz prostřednictvím Sdružení mladých manažerů organizuje se-
tkání, 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 sva-
zu o připravovaných změnách legislativy s možností se k uvedeným návrhům vyjádřit.

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

• Legislativní infoservis (o aktuálních změnách) – svaz prostřednictvím pravidelné pošty zasílá v příloze svým čle-
nům 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, Po-
werPoint, Outlook).

Služby a servis pro členy

Výhody zkušební verze členství:
• Týdenní pošta - během celého měsíce budete získávat týdenní poštu ZS ČR. Ta je rozesílána každý pátek a 

obsahuje ucelené zprávy s aktuálními informacemi z oblasti legislativy, dotací, cenových analýz a statistik, ale i 
politiky, ekonomiky apod.

• Právní poradna - ve zkušební verzi členství se můžete podívat na přehled dotazů od našich členů, které byly už 
zodpovězeny našimi právníky. Databáze obsahuje přes 270 zodpovězených právních dotazů, které se týkají např. 
nájemních a pachtovních vztahů, stanov družstva, vlastnictví a spoluvlastnictví, předkupního práva, promlčení 
apod.

• Aktuální informace ke komoditám, cenám a statistikám - komoditní informace, vč. cenových a statistických 
přehledů vytvářených ZS ČR a dalšími organizacemi.

• Nabídka a poptávka pracovních míst - Členové svazu mají možnost zdarma nabízet/poptávat pracovní místa 
prostřednictvím našich webových stránek (sekce Kariéra) a týdenní pošty ZS ČR.

• Zahraniční informace - přehled aktuálních informací ze zahraničí, aktuální překlad zpravodajství Agrafacts.

Bližší informace naleznete na webu Zemědělského svazu ČR 
www.zscr.cz

Získejte ZDARMA na měsíc zkušební členství
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 www.llentab.cz

sídlo Praha LLENTAB, spol. s r.o., Přátelství 1509/13, 104 00  Praha 10 
pobočka Jindřichův Hradec LLENTAB, spol. s r.o., Jarošovská 753/I, 377 01  Jindřichův Hradec
pobočka Brno LLENTAB, spol. s r.o., Tuřanka 115, 627 00  Brno - Slatina
pobočka Ostrava LLENTAB, spol. s r.o., 28. října 150/2663, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava
pobočka Plzeň LLENTAB, spol. s r.o., Hřbitovní 1269/37, 312 00  Plzeň – Doubravka

• Veškeré realizace pomocí vlastní
 projekce, výroby, montáže
• Léty prověřený systém ze Švédska
• Zkušenosti z více jak 7000 
 dokončených projektů
• Jednoduchá modifikovatelnost   
 systému 
• Ekologická demontáž a případně   
 opětovná montáž na jiném místě
• Regionální zastoupení
• Znalost prostředí a spojených   
 nároků na stavbu
• Silná společnost se stabilním   
 zázemím a servisem
• Široké možnosti využití
 • ustájení jalovic, vepřů, drůbeže
 • garáže pro zemědělskou techniku
 • seníky a přístřešky
 • sklady
 • jízdárny  
 • a další  

Více informací na www.zemedelskehaly.cz

zemědělské
Stavíme

ocelové haly
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více na ottovka.cz

SLEVA 20% PRO ČLENY ZEMĚDĚLSKÉHO 
SVAZU ČR NA VŠECHNY TISKOVÉ ZAKÁZKY!

Tisknu váš týdeník 
a můžu tisknout 

i pro Vás! 

Při objednávce připište heslo: CLENZS
KOMPLEXNÍ NABÍDKA PRO CHOVATELE 

DIVIZE ŠLECHTĚNÍ SKOTU 

DIVIZE ŠLECHTĚNÍ PRASAT

UCELENÁ NABÍDKA CHOVATELSKÝCH POTŘEB

JATKA A VÝROBA VYSOCE KVALITNÍCH MASNÝCH SPECIALIT 

MALOOBCHODNÍ PRODEJ MASNÝCH SPECIALIT

PRODEJNY KVALITNÍCH POTRAVIN
MÍSTO PLNÉ CHUTÍ

CHOVSERVIS a.s.
Zemědělská 897
500 03  Hradec Králové
tel.: (+420) 495 404 111
fax: (+420) 495 404 199 
e-mail: info@chovservis.cz
www.chovservis.cz

www.chovservis.cz

www.profarm.cz

www.toro.cz

www.regiopro.cz

www.chovservis.cz
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Izolační střešní
a stěnové panely

Chytré zateplení
pro zemědělské budovy

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

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

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

 � Dodávka kompletních systémů 
opláštění střech a stěn

 � Panely Kingspan jsou certifi kované 
na nejvyšší požární bezpečnost podle 
požadavků platné legislativy ČR

 � Bezplatná technická podpora
 � 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

2016

Agricultural Association 
of the Czech republic

Bulletin
2016



Allow me to address you on the pages of the new Bulletin and give you 
information about the situation in agriculture and about the activity of 

the Agricultural Association of the Czech Republic. Usually we focus on 
negotiating satisfactory business conditions for our members in the context 
of agricultural policy of the Czech Republic and the EU. We are constantly 
calling for sensible approaches to bloated European bureaucracy and to 
greening, we promote a strengthening of the first pillar and direct support, 
investment, innovation measures We are preparing for the probable revi-
sion of the EU‘s CAP, including a revision of greening which should occur 
sometime around the end of 2016 and in 2017, and also for a new CAP 
after 2020. Last but not least we focus on dealing with Europe‘s sales cri-
sis, which began last year and is continuing into this year, especially in the 
keeping of dairy cows and pigs for slaughter.  
As is now a rule in the Agricultural Association, we have continued to pro-
moting our proposals in legal and employment matters at various levels, 
including the official comments procedure. Amongst other things, we pro-
mote the development of sales and marketing organisations, because a 
higher concentration of economic forces in sales is a modern, irreplaceable 
trend. Last but not least, we focused on business activities, such as a joint, 
more advantageous purchase of energy, and electronic auctions. It was 
shown that this could lead to savings of approximately 30% of costs. The 
growth in the number of those interested in joining our organisation shows that we have managed to improve the 
service for the members of our association. The associations activities in the regions are also very important for it, 
and so we want to focus more on improving the work of our regional organisations. In addition to other things we have 
also been developing educational, promotional and information activities, and we are continuing in the project „Far-
ming Lives“ under the aegis of the Ministry of Education and Ministry of Education. We want to ensure for the associ-
ation that certain positive changes continue in the long term, as well as from the short-term and medium-term aspect. 
Unfortunately in our agricultural business there is a hitch at various levels in business policy and business relations. 
It is expressed, amongst other things, in the fact that the export of raw materials in particular is responsible for the 
improvement in agricultural foreign trade. The year-on-year comparison of gross added value in agriculture does not 
look good for us: In the Czech Republic the annual added value in agriculture is approximately EUR 400/ha of agri-
cultural land, whereas in the EU it is EUR 900 and in Germany EUR 1200/ha (which is three times more compared to 
our country). With regard to animal husbandry per one inhabitant, we also can‘t get any worse With EUR 172 we are 
in 25th place out of the EU-28, and the Union average is EUR 331/ha (we are at 52% of the average).  
In an international context we would like to continue in equalising these and other main economic indicators and in 
integration relations in order to achieve better prices. We had, and still have, a fundamental problem with the destabi-
lisation of animal husbandry, with an impact on the Czech Republic‘s self-sufficiency in basic foods of animal origin. 
This involves rectification of self-sufficiency mainly where we have fall under the strategic 85% (the worst situation is 
in pork, where we dropped from 102% in 1900 to below 50% in 2016). 
With your help we want to develop the activity of the association yet further and continue in the defence of members‘ 
interests. One again in this Bulletin I thank you for the work in favour of our Czech agriculture and our trade organisa-
tion - the Agricultural Association, which is the largest employer organisation in agriculture. 

Martin Pýcha
Chairman of the Agricultural Association of the Czech Republic

Foreword 
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Compose Agricultural Association of the Czech republic

 Hybernská 38, Praha 1, 110 00
Tel.: +420 226 211 000

e-mail: info@zscr.cz
www.zscr.cz

Structure of Agricultural Association of the Czech Republic
Total number of members 975
Of which:- agricultural cooperatives 357

- joint-stock companies 296
- limited liability companies 162
- other members (market cooperatives etc.) 160

Farmed land 1,08 mil. ha of farmland

Percentage of area of used farmland 31 %

Main bodies: - board 15 members

- committee 82 members

- control committee 12 members

- territorial organisations 49

- regional councils 12

Source: Internal documents of 
Agricultural Association of the 

Czech Republic.

 Miroslav Blažek South Bohemia region TO Tábor

Zdeněk Burda Pardubice region TO Ústí nad Orlicí

 Pavel Jiran Liberec region TO Semily

 Martin Moulis Zlín region TO Uherské Hradiště

 Svatopluk Müller South Moravia region TO Hodonín

 Pavel Navrátil Central Bohemia region TO Benešov + Praha západ

 Martin Pýcha Prague Association of  Young Managers AA CR

 Jaromír Řezáč Olomouc region TO Prostějov

 Petr Semerád Hradec Králové region TO Hradec Králové

 Vít Šimon, Ph.D Vysočina region TO Havlíčkův Brod

 Václav Sochr Ústí nad Labem region TO Litoměřice

 Jaroslav Švec Central Bohemia region TO Kolín + Praha východ

 František Trnka Plzeň region TO Klatovy

 Jaroslav Vaňous Pardubice region TO Ústí nad Orlicí

 Jiří Vícha Moravia Silesia region TO Frýdek-Místek

Composition of board AA CR

Number of busi-
nesses

Farmland in production Average area 

ha % ha

Legal entities
total

4 258 2 439 697 69,7 573

Agricultural 
cooperatives

513 676 500 19,3 1 319

Limited companies 2 654 846 797 24,2 319

Joint-stock companies 732 870 504 24,9 1 189

Natural persons 
total

43 158 1 061 620 30,3 25

agricultural entre-
preneurs comply-

ing with conditions 
prescribed by the 

Farming Act

25 473 944 629 27,0 37

Total 47 416 3 501 317 100 74,0

Business structure in agriculture of the Czech Republic 

Source: Green Report of Czech Ministry of Agriculture (IAEI on the basis of data from the agricultural register of the CZSO).

Source: Internal 
documents of 

AA  CR.
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Selected trends in the development of agriculture
The development of the agricultural dimension can be measured using many indicators. One of them is 
agriculture‘s share of GDP. Around the world there has been a greater or lesser drop in this share. Of all the 
specified countries, the Czech Republic saw the greatest drop in agriculture‘s share of GDP over the moni-
tored period (to 27% of the original state), whereas the original member states saw a smaller reduction of 
this share; for example Germany‘s share of agriculture in GDP was limited to 70% of the original state.  In the 
Czech Republic agriculture has smaller share of GDP than the EU.

Comparison of long-term development in of 
agriculture‘s share of GDP in selected countries 

around the world in % 

1995 2014 2014/1995
Czech republic 3,0 0,8 27
EU 3,0 1,6 53
Great Britain 1,5 0,7 47
Germany 1,0 0,7 70
Belgium 1,4 0,7 50
Schwitzerland 1,5 0,8 53
Japan 1,8 1,2 67
USA 1,3
Norway 3,0 1,6 53
Sweden 2,8 1,4 50
Austria 2,4 1,4 58
Denmark 3,3 1,6 48
France 2,7 1,7 63
Netherland 3,4 1,8 53
Italy 3,3 2,2 67
Portugal 5,4 2,3 43
Australia 3,3 2,4 73
Spain 4,2 2,5 60
Finland 4,3 2,8 65
Poland 5,3 2,9 55
Lithuania 11,1 3,4 31
Greece 8,1 3,8 47
Russia 7,2 4,2 58
Hungary 8,4 4,5 54
Brazil 5,8 5,2 90
Bulgaria 14,7 5,3 36
Romania 19,2 5,3 28
Agrntina 5,8 8,3 143
China 19,7 9,2 47

Source: World Bank. The data for the Czech Republic is accor-
ding to the Green Reports of the Ministry of Agriculture.

Number of workers in 
agriculture, including 

natural persons and as-
sisting family members 
according to Green Re-
ports of Czech Ministry 

of Agriculture

Year-on-year drop 
in number of wor-

kers

2000 164 900
2001 159 800 -5 100
2003 148 000 -8 000
2004 141 000 -7 000
2005 136 600 -4 400
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
2015 100 900 -1 200

Development in the drop in workers in agriculture in 
the Czech Republic 

Source:  Green Reports of Czech Ministry of Agriculture 
Note: Last year 54% of people worked in trading companies, 21% 

worked in agricultural cooperatives and 25% in businesses of natural 
persons.

Year Labour productivity - measured by the 
level of production of the agricultural 
branches in regular prices per worker 

in thousands of CZK 
2000 614
2004 821
2008 948
2011 1 085
2013 1 239
2015 1 259

Labour productivity in agriculture of the Czech 
Republic and its dynamics

Source: Calculations according to Green Reports 
of the Czech Ministry of Agriculture

Comparison of indicators according to FADN standard
in the case of businesses of legal entities and natural persons in agriculture of the Czech Republic

Businesses of legal entities Businesses of natural persons
2007 2012 2014 2007 2012 2014

Cattle units/ha of farmland 0,474 0,388 0,377 0,256 0,289 0,284
AWU (annual work unit in 
agriculture)/ha

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

Operational grant CZK/ha 7 715 8 904 11 632 7 368 9 696 10 401
Net added value/ha 13 474 14 445 18 091 11 396 12 979 14 787
Net added value on AWU
in thous. CZK

374 516 670 475 481 548

Share of operational grants 
in net added value  in %

57,3 61,6 64,3 64,7 74,7 70,3

Source: Green Reports of Czech Ministry of Agriculture 
Note: The current results are for 2014 - in the same way as for other indicators of 

EUROSTAT, there is a two-year delay here in reported data.

Development of self-sufficiency in selected countries of the EU
in pork in percent

Source: www.pork.ahdb.org.uk

1990 2000 2005 2010 2015 2015/1990
Czech rep. 102 105 86 63 49 48
Germany 93 89 101 119 129 139
Austria 101 103 109 114 109 108
Ireland 128 154 139 149 183 143
France 89 106 105 103 99 111
Poland 101 103 103 92 94 93
Spain 98 112 128 139 154 157
Netherland 244 235 190 220 231 95
EU average 105 106 106 109 112 107

From the table it can be seen 
that in 1990 and the year 2000 
we were self-sufficient, in 2005 
we were at least at the strate-
gic level  of self-sufficiency. 
The greatest increase in self-
-sufficiency occurred in Spain 
and Ireland. And it is in Ireland 
(and also Denmark) that the 
highest animal production per 
inhabitant is to be found in the 
EU, more than 1100 EUR/in-
habitant, which is off the scale 
of the graph inserted below.
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The increase in agricultural 
imports of meat and dairy 
products is associated with 
the drops in domestic animal 
production: In the Czech Re-
public we know how to export 
raw materials (in this case raw 
milk), but not products with 
higher added value.

The trend in the balance of 
agrarian foreign trade of the 
EU is moving increasingly 
into positive figures, whereas 
in our country the trend of the 
negative agrarian balance has 
not stopped deteriorating.

The agrarian foreign trade ba-
lance of the European Union 
in commodity of meat is posi-
tive and improving. This con-
trasts with our country, where 
the negative agrarian balance 
in the meat commodity has 
not stopped deteriorating.

The expansion of agrarian 
imports is squeezing out do-
mestic producers. And so the 
share of imports out of con-
sumption in the Czech Re-
public is increasing, whereas 
the share of our producers is 
falling: Milk/dairy products and 
pork commodities are a stri-
king case.

Photo Jiří Sobol

Source of graphs: Member States 
Factsheets. DG-Agri. European 

Commission. Customs statistics, 
CZSO.  Green Reports of Ministry of 

Agriculture.
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Common Agricultural Policy 2014 - 2020
The Common Agricultural Policy for the period 2014 - 2020 has re-
mained a two-pillar policy with possibility of switching funds between 
the pillars up to a level of 15%. But the configuration of certain conditi-
ons of the CAP, which started to be implemented last year after a delay, 
is not wholly accommodating for legal entities trading in agricultural 
basic production. 

milk producers did not get a sufficient 
and prompt reaction from Brussels 
institutions. The crisis in the milk se-
ctor in particular has got dramatically 
worse, and the EU is on the threshold 
of rolling out a voluntary tool to redu-
ce production and thus the overall di-
mension of the European milk sector. 
And so logically the individual states 
are protecting their farmers above 
and beyond the framework of EU 
rules. But the attempt of the Czech 
Ministry of Agriculture to do this is re-
sulting in a significant increase in the 
administrative burden. 
These days there is no longer any 
point in discussing whether the basic 
payment of direct payments should 
be applied in the form of a payment 
claim, transitional model (diversified 
SAPS and then payment claim), or in 
the form of SAPS. But it remains a fact 
that if the responsible management of 
the Ministry of Agriculture had listened 
to the requests of the Agricultural As-
sociation of the Czech Republic back 
then, today we would have a transiti-
onal model of basic payment of direct 
payments, and we could very easily 
differentiate between the income of 
applicants with regard to the parame-
ter of animal husbandry (increase the 
rate for animal husbandry). A system 
of diversified SAPS would be able to 
better focus support of the first pillar 
of the CAP.
When this material was being written 
(July 2016), there was a meeting of 
the heads of the agricultural sector 
from the individual EU member sta-
tes, and they let the media know that 
they have found the right „levers“ for 
the dairy crisis. We will finally disco-
ver what happened with these pro-
clamations in the next issue in 2017.

constitutes a large-scale breach 
(we have been trying unsuccess-
fully to change this since 2010).

10. Medium (and larger) businesses 
attempt to farm on larger farms 
from the economic and organi-
sational aspect, from this aspect:
• In AEKO leave up to 10% of 

unknown areas if a meadow 
has more than 12 hectares.

• Forced reduction of area 
of hunts as a result of the 
amendment to the Hunting 
Act (30 ha).

• Fallow land in EFA max. on 
5 ha on one part of the soil 
block (from 2017).

• According to the Farming Act 
section 3a, paragraph 12 - 
the user must ensure the de-
finition of DPB boundaries in 
the terrain even if the owner 
„backs out“ and in the middle 
of a field declares his plot to 
be a part of soil block. 

Such approaches then increasingly limit 
the production potential of the Czech 
agricultural sector, which depends on 
approximately 4000 legal entities in ag-
ricultural basic production (which repre-
sents approximately 80% of the entire 
gross product from agriculture). 
The Common Agricultural Policy also 
fails in the solution to the critical situa-
tion in the milk and pork production 
sector. In spite of the so-called extra-
ordinary assistance of the EU (which 
in the Czech Republic represented a 
total sum of CZK 610 million) Czech 

In addition to the parameters desig-
nated directly at the level of the EU, 

such as degressivity of direct pay-
ments or assertion of financial disci-
pline only against large businesses, 
we are increasingly suffering from the 
parametric configuration of national 
conditions which the ministry of ag-
riculture introduces over and above 
the level of the EU common legisla-
tive framework. From this aspect this 
evidently involves conditions which 
superficially put medium (and lar-
ger) companies at a disadvantage, 
although at the pan-European level 
support for so-called SME is priority 
number 1. These include, for example:
1. Adoption of very strict system for 

degressivity of payments in LFA.
2. Impossibility of deducing costs 

for employees from the base for 
calculation of degressivity of di-
rect payments.

3. The unprecedented designati-
on of individual envelopes for 
investments in PRV for projects 
up to 1 and up to 5 million Czech 
crowns - (the true quality of the 
project plays a marginal role).

4. In the segment of investment 
projects up to 5 million Czech 
crowns in PRV additionally pre-
ferential treatment for small bu-
sinesses.

5. In PRV consultation services are 
treated preferentially only if they 
advise farms up to a size of 100 ha.

6. Large businesses are not allowed 
to apply in certain PGRLF pro-
grammes, although the EU rules 
allows it (for example insurance).

7. Uneven distribution of extraordi-
nary support (level of rates) for 
dairy cows and sows - small farm 
= higher rates.

8. Unequal distribution of com-
pensation support for the 2015 
drought (small farms 2x rate, 
farms up to 500 ha 1.5x rate) 

9. Rejection of the change of sco-
pe of breach of Cross Complian-
ce/GAEC at the proposal of the 
Agricultural Association of the 
Czech Republic - above 2 ha it Photo  Vladimír Pícha

Frequent effective cooperation and 
personal contacts with bodies of the 
Parliament of the Czech Republic and 
individual MPs and senators have 
also been shown to be effective.
In the legislative field the Associati-
on has crowned more than six mon-
ths‘ of attempts to rectify the errors 
which occurred in connection with 
the passing of the Energy Act, when 
an erroneous and incomplete text 
was published in the Collection of 
Statutes - this was the amendment to 
Act No 165/2012 Coll., about supp-
ort for renewable sources. In view of 

the serious consequences of these 
errors for many members of the as-
sociation, the association itself drew 
up a draft amendment and ensured 
its discussion via members of parlia-
ment.  The amendment was passed 
at the start of 2016.
For three years now the association 
has been working hard trying to find 
an optimal and generally acceptable 
solution to the serious problem of 
speculative purchases of farmland. 
The association has initiated many 
discussions, and along with the Mini-
stry of Agriculture it has drawn up a 
proposal for a simple amendment to 
the New Civil Code. As this solution 
is not feasible, during 2015 a legisla-
tive bill itself was drawn up in coope-
ration with Czech Agrarian Chamber. 
It is still working on the content and 
wording of this bill, and currently 
(July 2016) the association has also 
engaged the renowned legal firm 

With regard to legislative activity, 
the association, as the most 

significant employer organisation in 
the field, makes maximum use of its 
membership in the Council for Eco-
nomic and Social Agreement, in the 
Confederation of Employee and Bu-
siness Associations and its represen-
tation in various bodies (for example 
Government Council for Occupational 
Health and Safety, Committee of the 
Governmental Legislative Council, 
Monitoring Committee of Department 
etc.) and working commissions of sta-
te and non-governmental institutions.  

In connection with the work of 
the association‘s representatives 

(chairman  Martin Pýcha and direc-
tor  Jan Ulrich) in the aforementio-
ned working groups of C/C, the Ag-
ricultural Association of the Czech 
Republic regularly participates in 
the discussions of the so-called ci-
vil dialogue groups at the European 
Commission, whereby they can sta-
te their opinions directly at the exe-
cutive of the European Union. The 
Association has members of these 
groups in both of the most impor-
tant areas of the CAP - this means 
in the group for rural development 
and in the group for Common Ag-
ricultural Policy (including direct 
payments). The director of the as-
sociation,  Ulrich, is also a mem-
ber of the working group of COPA 
COGECA for matters of agriculture 
and the environment. 
The Agricultural Association of the 

International relations AA CR
The Agricultural Association of the Czech Republic as a member of COPA/
COGECA and promoter of cooperative farming in the Czech Republic acti-
vely contributes to the defence of the interests of Czech farmers in the pro-
cess of drawing up European legislation In the context of its involvement 
in the working groups of COPA/COGECA, it helps formulate the systemic 
solutions to key areas of farming and associated branches.  The chairman 
of the Agricultural Association of the Czech Republic,  Martin Pýcha, has 
held the position of COGECA vice-president for three years now.

operative businesses. The Agricultu-
ral Association of the Czech Repub-
lic actively participates in support of 
activities and the active development 
of cooperatives, in particular in the 
improvement of their status in the 
food chain. 
Depending on needs and require-
ments, we also participate in the pro-
ceedings of the International Labour 
Organisation (ILO), where we active-
ly participate in discussions during 
the drawing up of legislation influen-
cing the rules of the labour market 
and status of workers in farming.

Czech Republic is also a member of 
the International Co-operative Allian-
ce (ICA). We work particularly active-
ly in its European section - European 
cooperatives. European cooperati-
ves have a base of nearly 125 million 
members and more than 160 000 co-

Photo Jiří Janata

Legal and employee matters and consultation
The activity of the Agricultural Association of the Czech Republic in 
the very broad area of law concerning farming and the interests of the 
association‘s members are always one of the priorities of its operation. 
It includes active participation as part of legislative processes, inclu-
ding form of own legislative initiative, and also ensuring of regular legal 
work, primarily in relation to the membership base and bodies of the 
association. This involves in particular its highly appreciated consulta-
tion, and the interpretation of law and its application in the practice of 
farming businesses. 
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Havel, Holásek & Partners in coope-
ration on it. The association is aware 
that this is a politically sensitive ma-
tter, but the problem - the absence of 
at least basic rules for dealing with 
this specific phenomenon, which far-
mland undoubtedly is and which vir-
tually all European states regulate in 
terms of law - needs to be resolved.
One undoubtedly positive fact is the 
passing of the Significant Market 
Force Act at the end of 2016/start 
of 2016. The association has given 
strong support to this amendment, 
which makes the current law clearer 
and simpler.
From the aspect of results it is defi-
nitely possible to rate positively the 
association‘s activity in the matter of 
the amendment of the law for pro-
tection of the farmland fund, where 
there was success in rejecting a pro-
posal that would have significantly 
extended the exemptions from the 
duty of compensation for removing 
land from farmland fund.
The association has been heavily in-
volved in the matter of the amendment 
to Act No 418/2011 Coll., on the cor-
porate criminal liability, where it has 
repeatedly declared its opposition to 
this bill. Its essence was primarily the 
way that the punishability of a legal 
entity was increased so sharply (dou-
bled) and its unchanged controversial 
construction in the form of so-called 
imputability. In the end the association 
contributed to the fact that in the first 
half of 2016 the Chamber of Deputies 
at least passed the amendment with 
the condition that the principle of legal 
entities‘ objective liability was signifi-
cantly modified. 
There is a very long list of legal regu-
lations which the association has got 
involved with recently in various ways 
and extents, but the members were in-
volved of all of these activities on an 
ongoing basis. This applies, for exam-

or general meetings of association 
members. 
The members also appreciate the 
association‘s role in the area of edu-
cation and information in the field of 
law. A seminar cycle was concluded 
covering ownership and user relati-
onships to land that the association 
had ensured via its subsidiary the 
Institute for Education in Agriculture, 
and cycle of so-called „discussion fo-
rums“ was implemented in the con-
text of the education programme for 
unions and the Confederation of Em-
ployee and Business Associations. In 
addition to questions of private-law 
regulations, it also covered labour 
law and topical questions of corpora-
te criminal liability. 
In the context of its operation as an 
employer organisation, as a social 
partner the association also conclu-
des the higher level collective agre-
ement with the Farmworkers‘ Union 
- Association of Free Trade Unions. 
As in preceding years, in 2016 the-
re was success in ensuring the ex-
pansion of the binding nature of this 
higher level collective agreement to 
cover all entrepreneurs in farming, 
forestry and fisheries.

ple, to the preparation of the amend-
ment to the Labour Code and primarily 
many regulations covering the branch 
of farming - acts about water, veterina-
ry care, hunting, viniculture and wine 
making, draft government order on re-
cognising organisations of producers, 
drafts of decrees on the means of de-
termining the main subject of activity 
of agricultural production, about the 
calculation of a claim for the refunding 
of tax from mineral oils in agricultural 
basic production etc.
Long term, the legal-consultation 
service of the association is one of 
its most highly appreciated activities. 
In the context of this service it reacts 
to unclear areas, questions and re-
quests of members. The most com-
mon form of legal-consultation servi-
ce is suggestions sent electronically 
or in writing, and also personal visits 
and consultations, organised mee-
ting and discussion forums in a given 
region. Another part of this service is 
participation in the discussion of le-
gal matters at proceedings of territo-
rial organisations, regional councils, 
meetings of chairmen and directors 
of farming businesses, and also the 
proceedings of members‘ meetings 

Photo Jan Vratislav

Photo Jana Panáčková

Agriculture and the environment
In connection with the constant pressure of certain pressure groups to 
make erosion measures stricter in the context of Cross Compliance, the 
association has decided to ensure the activity of an expert commission 
focusing on soil protection, where in addition to erosion the matters of 
drought, soil improvement and the taking of farmland for non-agricul-
tural purposes, etc. are covered. The Commission then generates an 
argumentation base for discussions and negotiations with responsible 
institutions in the given areas. 

Support for the cooperative system
For a long time now support for the cooperative system and the ques-
tions associated therewith have been priorities in the activity of the 
association, which since its foundation in 1968 has subscribed to the 
principles of the cooperative system and is developing them under the 
new conditions. Over recent years it has made a significant contributi-
on to the upholding of these principles, so cooperatives in our country 
too are viewed in the context of the new Civil Code and Trading Corpo-
rations Act as an integral and equally important part of the business 
spectrum, in compliance with the predominant global view.

In view of the current legal and eco-
nomic consolidation of farm coope-

rative, in recent years the association 
has concentrated in this area prima-
rily on support and development of 
the cooperative marketing principle. 
Long term the association has been 
promoting the notion of farmers co-
ming together for the collective sale 
of production as one of the most sig-
nificant tools in reinforcing the status 
of farmers in the context of produc-
tion vertical structures. In contrast 
with developed countries in the EU, 
in the Czech Republic there is a low 
level of organisation of farmers into 
marketing and sales cooperatives.  
This is one of the reasons why far-
mers in the Czech Republic get lo-
wer purchase prices. This state is the 
result of many factors, including a 
history which disrupted natural deve-
lopment, the bad privatisation of pro-
cessing and food businesses, and in-
sufficient support from the part of the 

association by a specific association 
body - the Cooperative Council, con-
sisting primarily of representatives of 
functioning sales and marketing co-
operatives. In area of the cooperative 
system, the association also opera-
tes in the context of its many years 
of membership in the Cooperative 
Association of the Czech Republic, 
which brings together existing co-
operative associations (production, 
retail and housing cooperatives).  
This mainly involves legislative-legal 
activities, participation in events with 
a cooperative theme and media pre-
sentations of the Czech cooperative 
system. 

state. One problem from the aspect 
of the operation of sales and marke-
ting cooperatives is also the fact that 
in the Czech Republic cooperatives 
focussing primarily on the commodi-
ties of milk, fruit and vegetables ope-
rate on a more significant basis. All 
of these matters are dealt with in the 

Photo Jiří Sobol

During the preparation of this Bulle-
tin, cross compliance in relation to 

soil protection was discussed with the 
Ministry of Agriculture (with utilisation 
of opinions of the committee).
We attempt to ensure the active stee-
ring of proposals of the Czech Re-
public‘s framework position in terms 
of the proposal of the EC to limit cer-
tain emissions - in particular methane 
and ammonia by the year 2030, which 
could lead to a downturn in animal 
husbandry and high investment (non-
-production) costs. The association 

also acts in a similar spirit in the ma-
tter of steering the implementation of 
the National Action Plan for sustaina-
ble use of pesticides.
In the area of bioenergy the members 
of the association faced a difficult si-
tuation concerning the issue of a pri-
ce decision of the Energy Regulation 
Office (ERO) for 2016, which in the 
end resulted in a criminal investigati-
on into the chairwoman of the office. 
One of the parameters of this price 
decision was a proposal to disqualify 
from operational support equipment 

put into operation between 2006 and 
2012 as a result of ambiguities in the 
notification of support of this equip-
ment. The association intervened in 
this matter not only at the responsi-
ble national bodies, but it also discu-
ssed the solution to this situation at 
the level of the Directorate General 
for Competition this January (in co-
operation with CZ BIOM). 
We also continued in attempts to eli-
minate the administrative errors of 
the legislative process from last year 
and the year before, which in the end 
resulted in the non-cancellation of 
the duty to register shares at opera-
tors of biogas plants in the case of 
so-called combined electricity and 
heat generation production.  We ma-
naged to bring our efforts to a satis-
factory conclusion in the end.  
Recently we have been dealing with 
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led protection conditions, and in the 
long term it is attempting to ensure 
in this area a state obligation to pro-
vide compensation for the reduction 
in business activities in the name of 
the general good, as is the case, for 
example, in nature and landscape 
protection. Currently the water law 
allows the theoretical payment of 
compensation for loss to owners, but 
not to the true farmers. 
The association continues to provi-
de ad hoc consultation services to 
members in the area of the environ-
ment and cross compliance, which is 
provided either through the organi-
sation of lectures and seminars, and 
also by resolving individual problems 
and questions of individual associati-
on members.
When dealing with environmental 
questions the Association primari-
ly contacts ministerial institutions 

the fitness of grass mass from stands 
under the Agroenvironmental Measu-
res/Agroenvironmental Climate Mea-
sures (AEM/AECM) undertaking for 
categorisation of intentionally grown 
biomass called AF1 (with higher va-
lue of green bonus). The basic pro-
positions casting doubt on the claim 
of this biomass for category AF1 are, 
from the part of ERO employees, the 
fact that grassland is not primarily/
intentionally used for the production 
of biomass for a biogas plant, and in 
general support for grass mass under 
the AEM/AECM undertaking is ques-
tioned because production of this 
biomass is already said to be supp-
orted in the context of the Rural De-
velopment Programme, and so there 
is a danger of double support for the 
same purpose. We also attempt to 
steer and explain these propositions 
in cooperation with the Ministry of Ag-
riculture and CZ BIOM.
In cooperation with CZ BIOM, the 
Agricultural Association of the Czech 
Republic is currently preparing the 
argumentation proposition for retai-
ning grass biomass under the AEM/
AECM undertaking in the AF1 cate-
gory, and to this end it has also con-
tacted the Ministry of Agriculture with 
a request for a standpoint in this ma-
tter which would support our efforts. 
You can find a letter addressed to the 
Ministry of Agriculture (in this matter) 
in an attachment to this mail.
The association has also focused/is 
focusing on other questions, such as 
the delineation of protective bands 
of water sources and more detai-

Photo Lukáš Jurečka

Photo Jiří Sobol
(Ministry of Agriculture, State Agri-
cultural and Intervention Fund, and 
ministerial supervisory bodies - Ag-
ricultural Central Control and Test 
Institute, State Phytosanitary Admi-
nistration, State Veterinary Administ-
ration, Czech Breeding Inspectorate, 
Czech Agricultural and Food Inspec-
tion Authority), and whilst promoting 
members‘ interests it also communi-
cates with other institutions of state 
administration (for example, the Mi-
nistry of the Environment, Ministry 
of the Interior, Czech Environmental 
Inspectorate) and local governments. 
It is also frequently involved in ex-
changes of opinion with scientific-re-
search organisations during the ga-
thering of data for decision-making 
processes (Crop Research Institute, 
Research Institute for Soil and Water 
Conservation, Institute of Agricultural 
Economics and Information, etc.).

Promotion of farming
The Agricultural Association of the Czech Republic is aware of the fact 
that in our country farming is far less popular than other branches, and 
so it is working systematically on improving its public image. For the 
third year now the association has been implementing a project called 
„Farming Lives!“, the complex aim of which is to increase the attracti-
veness of the farming sector throughout target groups consisting of 
primary-school children and their parents, secondary-school pupils 
and the general public. 

where the children in these groups 
learn about farming both in theory 
and practice, because one condition 
for the holding of such a group is a 
visit to a farming operation. Primary-
-school children are very interested 
in learning new information. Most pu-
pils view our discussion forums very 
positively. There is also a great inte-
rest in new information from the part 
of teachers, who receive educational 
materials from us. Ten groups have 
been launched so far, and 113 chil-
dren have signed up for them. 
Two years ago the Agricultural As-
sociation of the Czech Republic pu-
blished educational material about 
farming called „Farming Lives!“ Le-
t‘s Learn about Farming and Life in 
the Country“. The teaching material 
for primary schools at four levels 
was created in cooperation with the 
Irish NGO Agri Aware as a transla-
tion with adaptation to reflect Czech 
farming conditions. This is the very 
first such teaching material focusing 
on farming. All four levels are lin-
ked to the teaching plan of primary 
schools and expand the knowledge 
of the subject Man and His World at 
the first stage of primary school and 
the subjects Science and Geogra-
phy at the second stage. Pamphlets 
are distributed to schools via the te-
rritorial organisation or are given to 
teachers who come with their pupils 
to our stand at farming events, and 
they are also handed out at discu-
ssion forums at primary schools. 
They constitute an integral part of 

secondary agricultural schools in 
our activities. At primary schools 
we hold discussions about farming 
which also include educational acti-
vities, such as identification of seeds 
or dried produce and photographs 
of animals or produce in the form of 
games. We are continuing in educa-
tion with the initiative Truly Healthy 
School. This aims to inform pupils 
about quality, healthy food, and also 
serve them this healthy Czech food 
in school canteens.
We also work with the implementa-
tion of agro-environmental groups, 

The aim of the programme is to 
organise activities increasing the 

level of knowledge about farming. 
The main way to increase awareness 
of farming‘s significance is to ensu-
re an accompanying educational-in-
formation programme at agricultural 
exhibitions, breeders‘ days, harvest 
festivals etc. At these events there is 
a high concentration of families with 
children, who welcome an interactive 
competition programme. 
The core resource of this educational 
programme are the Open Days in the 
member businesses of the Agricultu-
ral Association throughout the entire 
Czech Republic. Each year the asso-
ciation opens up around 20 farming 
operations to the public. Through 
opening up a farming business to the 
public and school classes, visits to 
barns with a commentary, displays of 
modern farming equipment, tastings 
of the actual products, live animals 
etc., visitors get to find out about mo-
dern farming, and they can see what 
modern work in farming is all about. It 
allows the general public to see what 
modern farming looks like and also 
what it means, it is one of the essen-
tial steps if we want to increase its 
popularity and show its importance.
In the school year 2015/2016 we 
also included educational activities 
focusing on primary schools and                      Photo Soňa Jelínková

Photo Vladimír Pícha
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teaching at agro-environmental 
groups.
At secondary schools the chairman 
of the Agricultural Association of the 
Czech Republic presents farming as 
a promising field for young people 
because we are aware that a signifi-
cant number of students at seconda-
ry farming schools leave the industry, 
so it is necessary to continue in focu-
sing on reinforcing the interest in and 
desire to go into farming. 
The Agricultural Association of the 
Czech Republic also traditionally 
participates in large exhibitions with 
a farming theme. These are the large 
exhibitions in Brno TechAgro and 
National Show of Farm Animals and 
Farming Equipment, and in České 
Budějovice at the Bread Basket ex-
hibition. And every year at the České 
Budějovice exhibition Education and 
Trade, where education is presented 
at all levels, the Agricultural Associ-
ation organises a Tractor and Trailer 
Skills Drive and Farming Olympics 
for students of secondary schools of 

agriculture. Driving a tractor with trai-
ler attracted most viewers, because 
the students drive the tractor round 
an outdoor carpark and must drive 
the tractor and trailer over various 
obstacles and through a slalom.  
In 2016 the Agricultural Association 
of the Czech Republic prepared 3 
conferences as part of its coopera-
tion with the Confederation of Em-

ployers‘ and Entrepreneurs‘ Associ-
ations.  In March one of them was a 
conference on the theme New Blood 
as a Precondition for Competitive-
ness in Agriculture, which was held 
in the Czech Senate, and two more 
conferences on the theme of the 
Role of Cooperatives in the Dairy 
Sector and Climate Change Impacts 
on Farming will be held.
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From the left: The best managers in competition Manager of the Year in front 
of Žofín Palace   Zdeněk Kubiska,  Václav Klejch,  Josef Kubiš,  Jiří Zelenka,  
Jaroslav Mikoláš,  Monika Nebeská a  René Kocourek. 

Photo ZS ČR

At the end of this April the winners 
of the competition were chosen 

in the Žofín Palace with the participa-
tion of the President of the Republic 
Zeman and Prime Minister Sobotka. 
This was the 23rd year of the most 
prestigious management competiti-
on „Manager of the Year 2015“.  The 
Agricultural Association of the Czech 
Republic nominated 10 managers, 
more than it had ever done before.  
This year the business elite, i.e., the 
top 10, included  Monika Nebeská, 
chairwoman of the board of the far-
ming cooperative Všestary, whose 
firm had excellent results (it is cha-

Awards for best managers
The Agricultural Association of the 
Czech Republic regularly partici-
pates in the most prestigious and 
objective management competiti-
on Manager of the Year, which is 
held under the aegis of the Czech 
President.  In recent years (2011 - 
2015) the Agricultural Association 
has nominated a total of 41 ma-
nagers in the branches of „food 
production“, the branch „farming, 
fish farming, water management, 
fisheries, forestry and hunting“ 
and the branch “services for busi-
nessmen in farming“. 

racterised amongst other things by 
large-scale animal husbandry), well 
planned personnel techniques and 
formation of teams. Because the 
best are aware that 90% of a firm‘s 
success is down to the human factor, 
which if utilised effectively leads to a 
further growth of the firm, of which 
the business farming cooperative 
Všestary, Hradec Králové district, is 
just one example. Great results were 
also achieved by Pavel Novotný, 

chairman of the farming cooperative 
Bernartice, Písek district, and  Josef  
Houček, chairman of the farming-
-trade cooperative Kámen, Pelhři-
mov district. One can also mention 
excellent managers:   Josef Hlava, 
CSc.,  František Strnad,  Josef Lich-
novský,  Jaroslav Lád etc. The long-
-term successes show that there are 
high-quality managers working in 
farming. 

ted amongst the recommended 
grant requests. The implementation 
of projects will be divided up into two 
cycles, this being for the period Octo-
ber 2016 to March 2017 and for the 
period October 2017 to March 2018.
In 2016 the Institute of Education in 
Agriculture, o.p.s. gained at the Mini-
stry of Schools, Youth and Physical 
Exercise Accreditation as an educa-
tional institution and Accreditation of 
ten educational programmes.

In the period from November 2015 to 
May 2016 the Institute implemented 36 
commercial seminars on current issu-
es from various areas, both professio-
nal and legislative. In total 900 people 
participated in educational events.
In the second round of receipt of re-
quests from the Rural Development 
Programme, 22 projects were sub-
mitted to the operation 1.1.1 Edu-
cational Events, 1.2.1 Information 
Events. All the projects were accep-

Education
The Agricultural Association of the 
Czech Republic has founded the 
Institute of Education in Agricul-
ture, o.p.s. in order to implement 
educational activity. The institute 
ensures educational activity and 
project activity, it obtains funds 
for education from EU funds and 
other sources, it organises educa-
tional events, it cooperates with 
other non-governmental, non-pro-
fit-making organisations in the 
field of education, it monitors the 
educational needs of famers and 
cares for the further development 
of the education system of the Ag-
ricultural Association of the Czech 
Republic. 

in agriculture, it links farming practi-
ce with the research sphere, and 
it makes it easier for farming busi-
nesses to draw funds from this me-
asure.
The association‘s basic consultati-
on activity includes legal consultati-
on, where association members can 
ask our legal department for help. 
In addition to this, we also organi-
se tender proceedings, which are 
an essential basis for submitting a 
support request for investments into 
farming businesses and investments 
into processing and launching agri

ries) or farming businesses with food 
production (for example, dairy) can 
apply for this financial contribution. 
The Institute of Education in Agricul-
ture, o.p.s. offers farming businesses 
consultation activity when creating 
projects in the context of Operati-
on 16.2.1 Support for Development 
of New Products, Procedures and 
Technology in Agricultural Basic 
Production (Agricultural Innovation). 
A farming business implements the 
project along with a research insti-
tution. Through its consultation as-
sistance the institute contributes to 
the greater introduction of innovation 

Consultation and project activity
One of the strategic priorities of 
the association is the provision 
of a broad range of consultation 
services to its members, both di-
rectly via the association‘s wor-
kers or via the educational insti-
tute, or indirectly via research 
institutes and other advisors.

In order to fund educational activi-
ties, the Agricultural Association of 
the Czech Republic and the Institu-
te of Education in Agriculture, o.p.s. 
use finance from the Operational 
Programmes of the Ministry of Edu-
cation, Youth and Physical Exercise 
and Ministry of Labour and Social 
Affairs and from the Rural Develop-
ment Programme (Ministry of Agri-
culture), These funds serve for the 
further education of farmers and to 
train regional workers of the institute. Photo Jana Panáčková

The Institute of Education also 
helps businesses make out grant 

requests and implement projects 
in the programme „Support for Pro-
fessional Education of Employees“ 
(via the Employment Office). Food 
businesses (abattoirs, bakeries, dai-

example in the first half of this year 
we bought electrical energy and gas 
on the commodities market in Klad-
no under extremely advantageous 
conditions. 

in their costs for agricultural pro-
duction. In addition to reduced-rate 
contracts with telephone operators, 
we also organise, for example, auc-
tions for the purchase of energy. For 

Group purchases and auctions
The Agricultural Association en-

sures brokering activity between 
suppliers of inputs and members of 
the Agricultural Association, and in 
this way contributes to a reduction 
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cultural products on the market.
On the date 3.  5. 2016 a contract for 
cooperation in the field of consultati-
on was concluded between the Agri-
cultural Association and the research 
institutions - Czech Agricultural Uni-

versity, Crop Research Institute, In-
stitute of Animal Science, Research 
Institute of Agricultural Engineering, 
and Research Institute for Soil and 
Water Conservation. The subject of 
the contract is undertaking of the 

research institution to provide pro-
fessional advice and consultation in 
the areas specified by this contract to 
farming businesses according to the 
written requirements of the Agricultu-
ral Association.

Photo Jiří Sobol

nistry of Agriculture for the registra-
tion of the platform along with the 
specified documents. It is assumed 
that from 2017 the CTPA will draw 

funds from the grant title Support 
for Technological Platforms in the 
competence of the Ministry of Ag-
riculture.

In cooperation with the Institute 
for Education in Agriculture, the 

Agricultural Association has initi-
ated the foundation of the Czech 
Technological Association in Agri-
culture. The date 30. 6. 2016 saw 
the founding meeting of the founder 
members of the platform, where the 
Statute of the CTPA was approved, 
as were the rules of proceedings 
and the election rules of the CTPA, 
the Strategic Research Program-
me and the Implementation Action 
Plan. The aim is to contribute to the 
greater introduction of innovations 
in agriculture, to connect farming 
practice with the research sphere, 
and to thus allow farmers to more 
readily increase their competive-
ness. A request was sent to the Mi-

Transfer the results of research and 
innovation into practice

in the context of agriculture and as-
sociated fields. The excursions most 
often occur in farming and food busi-
nesses, research institutes and other 
places to which young managers can 
bring their inspiration. 
This year a foreign trip to Norway was 
organised where members could find 
out about Norwegian agriculture and 
view the natural beauty of Norway.
Association members who can 
speak foreign languages can partici-
pate in the proceedings of the wor-
king groups COPA/COGECA and the 
European Commission, either as re-
presentatives of NGOs for the Czech 
Republic or as observers.

The club brings together former 
members of the association‘s 

bodies who are interested in further 
work in favour of the association and 
the development of agriculture in the 
Czech Republic. So club members 
get the chance to get involved in the 
activities of the association and co-
mment on the discussed matters and 
use their life experience. Amongst 
other things, the association organi-
ses meetings, including sight-seeing 
trips. The club regularly participates 
in the meetings of the committee and 
the control commission of the asso-
ciation. The chairman of the seniors 
club is a member of the Agricultural 
Association of the Czech Republic’s 
committee, which is the association‘s 
supreme body in the period between 
conferences. For the term of office 
2015 - 2018 the chairman of the Se-
niors‘ Club is Mr. Vladimír Rod. 

are also implemented to support 
the gaining and brokering of man-
agement knowledge and contacts 

Various meetings and excursions 
are organised for young man-

agers, educational and other events 

Seniors Club AA CR

Association of Young Managers
Since 2005 the Association of Young Managers (AYM) has existed in 
the structure of the Agricultural Association of the Czech Republic. The 
aim and intention of this association is to seek out young people and 
organise their meetings with the aim of the sharing of experience from 
managing and professional activity. Another aim is the provision of the 
new information necessary for their management work in farming. 

Photo ZS ČR 

Photo Gina Brabcová
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What does membership in the association offer you?
• Lobbying – in terms of state bodies in favour of farmers.
• Information service - once a week association members receive comprehensive reports with up-to-date informa-

tion from the field of legislation, grants, price analyses and statistics, and also sometimes politics, economics etc.
• Legal consultation - members of the association have the opportunity to contact the legal department of the as-

sociation in legal matters.
• Ensuring of brokerage activity between suppliers of inputs and association members in order to reduce costs for 

agricultural production - as a result of membership the association members have a right to discounts and better 
conditions from some suppliers.

• Holding of seminars and training - the association and its territorial organisations organise seminars and training 
sessions for its members intended to increase the standard of management and employees of the association 
members.

• Assistance to members of the association in dealing with occupational health and safety at work and other tasks 
arising from the Labour Code and other legal regulations.

• Consultation in the environmental field - members can contact the association with a request for information and 
advice in the environmental field, which is dealt with on an ad hoc basis.

• Organisation of foreign and sight-seeing trips - the association and its territorial organisations organise foreign 
trips for members of the association and their employees.

• Conclusion of higher level collective agreement - every year the association concludes a higher-level collective 
agreement with trade unions. This is then expanded to all the farming businesses in the Czech Republic. In this 
role the association attempts to inhibit and implement the requirements of the unions, mainly in the area of wage 
rises.

• Preparation of young people for management positions - via the Association of Young Managers the association 
organises meetings, training sessions, seminars, foreign trips and experience sharing for young workers of the 
member businesses of the association and so prepares them for management and leading positions.

• Commenting on legislation and attempt to reduce bureaucracy and administration - the association regularly 
informs the association members about the prepared changes in legislation with possibility of commenting on the 
specified proposals.

• Help to members when seeking out new employees - the association publishes members’ offers of employment 
on its internet pages.

• Legislative information service (about current changes) - in a supplement to the regular post the association 
sends its members a monthly overview of all the legal regulations which have been published in the Collection of 
Statutes in the given calendar month (including internet links to their wording).

• Training in IT skills - for members training may be organised for use of the internet, MS Office (Word, Excell, 
PowerPoint, Outlook).

Services for members
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Česká spořitelna pokračuje v rozvoji
produktů a služeb pro zemědělce
Česká spořitelna a její Agrotým je dlouholetým, stabilním partnerem českých zemědělských podniků. Nabízí úzce
specializovaný komplex produktů TOP AGRO, který zohledňuje sezónní charakteristiku zemědělské výroby a rovněž
pružně reaguje na aktuální trendy v zemědělství. Ale produkty samotnými to nekončí – Agrotým neustále hledá cesty,
jak dále pomoci českému zemědělství posilovat svou ekonomiku a konkurenceschopnost. 

Po několikaletém období intenzivní výstavby bioplynových
stanic, které hrají svou důležitou roli při likvidaci odpadu
z živočišné výroby a rovněž pomáhají stabilizovat sezónní
výkyvy v příjmech zemědělských podniků, je nyní prostor
pro hledání dalších optimalizací jejich provozu. Jako hlavní
se nabízí efektivní využití odpadního tepla. Agrotým již
poskytl financování na výstavbu skleníku, který odpadní
teplo z bioplynové stanice využívá – důraz byl kladen na
ekonomickou návratnost, kvalitní tech no logii
zajišťující mimo jiné minimalizaci tzv.
světelného smogu a odpovídající kapacitu.
Financování je individuálně postaveno na
konkrétních parametrech záměru a klienta
tak, aby jeho příjmy pokrývaly nejen splácení
úvěru, ale rovněž vytvářely volné zdroje pro
další rozvoj podniku.  

Avšak aktivita Agrotýmu u zemědělské
techniky a bioplynových stanic zdaleka
nekončí. Nyní se otevírají nové příleži tosti
pro vývoj lepších služeb díky par tnerství,
které Česká spořitelna v červ nu letošního
roku uzavřela s Čes kou zemědělskou
univerzitou. Aktuálně připravuje již několik
projektů, které ve spolupráci s univerzitou
bude realizovat. Připravuje rovněž zadání několika projektů
pro podnikatelský inkubátor ČZU Point One – ten již
v letošním roce na dvou projektech ukázal, jakými
šikovnými studenty disponuje. Během dvou semes trů
připravili návrh investičního produktu pro studenty včetně
marketingové kampaně. Zároveň spolupráce se studenty
poukázala na to, kolik neotřelých a velmi kvalitních
nápadů na akademické půdě je a i jak velká je ochota se
o tyto nápady podělit. Česká spořitelna pro své klienty
zprostředkovává kontakt jak na podnikatelské inkubátory,
tak přímo na univerzity. Česká spořitelna tak opět
dokazuje, že i přes svou dlouhou tradici dokáže neustále
překvapovat a být inovativní.

Loni oslavila spořitelna 190 let svého působení na trhu
a řadí se tak mezi nejtradičnější tuzemské společnosti.
Výsad, které má tato banka na domácím bankovním trhu,
je však mnohem více. Skutečnost, že má díky 621 po -
bočkám rozmístěným po celé zemi nejrozsáhlejší
distribuční síť mezi bankami v Česku, nebo že je i díky

1589 bankomatům a platbomatům nejdostupnější ban -
kou v zemi, překvapí málokoho. Stejně jako fakt, že díky
největší klientské bázi zahrnující více než 4,7 milionů kli -
entů obhospodařuje nejvíce bankovních účtů v zemi.

Pro mnohé překvapivé ale může být zjištění, že Česká
spořitelna je jedinou univerzální domácí bankou, která
poskytuje služby korporátního bankovnictví pod samo -

statnou značkou. Od podzimu 2012 nabízí spořitelna
korporátní bankovnictví pod značkou Erste Corporate
Banking (ErCB). A pod touto značkou rovněž poskytuje své
služby právě Agrotým.

V mnoha segmentech, konkrétně ve financování země -
dělství, se ErCB stala lídrem trhu. Hlavní důraz se klade
na podporu inovací, které jsou klíčové pro posilování
konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. Spořitelna
navázala spolupráci s největšími tuzemskými univerzitami
a podporuje spolupráci firemního a veřejného sektoru
v oblasti inovací. ErCB připravila k podpoře inovačních
aktivit firem napříč průmyslovou sférou program TOP
Inovace, který patří k vůbec nejúspěšnějším.

V případě zájmu o bližší informace nebo spolupráci
neváhejte kontaktovat agrotym@csas.cz.
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