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Dovolte mi vás seznámit na stránkách nového bulletinu se situací v 
zemědělství a o činnosti Zemědělském svazu ČR.  Ve své práci se 

zaměřujeme na vyjednání adekvátních podnikatelských podmínek pro 
naše členy v rámci agrární politiky ČR i EU. Připravujeme se na no-
vou SZP po roce 2020 a prosazujeme naše stanoviska na nejrůznějších 
úrovních včetně oficiálních připomínkových řízení. Svaz se také mnoho 
let věnoval mj. základům právního rámce ve věci dispozic se zeměděl-
skými pozemky. Společně s Agrární komorou jsme předložili návrh zá-
kona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva 
k zemědělským pozemkům. Institut předkupního práva by měl chránit 
využívání zemědělské půdy jakožto nenahraditelného přírodního feno-
ménu, avšak vláda i poslanci tento návrh odmítli. Dlouhodobě prosa-
zujeme mimo jiné rozvoj zemědělských odbytových organizací, protože 
vyšší koncentrace ekonomické síly zemědělských prvovýrobců v jiných 
článcích agrobyznysu (než je prvovýroba), je moderní a nezastupitel-
ný trend. V neposlední řadě jsme se věnovali podnikatelským aktivitám 
např. společnému nákupu energií a elektronickým aukcím. Prokázalo 
se, že takto mohou naši členové ušetřit významnou část svých nákladů.

Pokračovali jsme v získávání nových členů svazu, v generační obměně 
a zapojování mladých kvalifikovaných lidí do práce v zemědělství. Také 
proto již 12 let funguje Sdružení mladých manažerů za účelem společ-
ných odborných i volnočasových akcí. Velkým problémem je získávání 
a udržení vysokoškoláků v zemědělství. Na situaci reagujeme prostřed-
nictvím vzdělávací, propagační a osvětové činnosti včetně projektu „Ze-
mědělství žije!“. 

Rozměr zemědělství ČR se snižuje hlavně z důvodu propadu živočišné výroby. Oproti původním členským ze-
mím EU jsme v živočišné výrobě v přepočtu na hektar zhruba na polovině. Tuzemskou výrobu nám nelikvidují 
jen dlouhodobě nízké ceny placené zemědělským výrobcům, ale i masivní dovozy. Naprostá většina živočišné 
výroby u nás je vyprodukována ve velkých podnicích, které jsou přitom v ohrožení, pokud by se v reformě SZP 
zakotvilo zastropování přímých plateb. 

Žel, mění se tradiční zemědělská struktura – z krajiny ubývá skot, v rostlinné výrobě převládají obiloviny a řepka 
(dohromady obilí s řepkou zajišťují zhruba 85 % tržeb zemědělských podniků v ČR). Oproti období před 20-ti 
lety se méně pěstuje cukrová řepa, brambory, jeteloviny, vojtěška. Kladně proto hodnotím mj. toto opatření Mi-
nisterstva zemědělství v aktuální Zelené zprávě: „Z hlediska ochrany půdy před degradací její kvality podporovat 
živočišnou výrobu, která strukturou spotřeby pícnin a další rostlinné produkce vyvolává rozmanitost pěstova-
ných plodin a následně zajišťuje přísun nepostradatelných statkových hnojiv“.

Studie Evropské komise ukazují, že z hlediska výše příjmů na zaměstnance jsou na tom nejlépe zemědělci o veli-
kosti 150 - 250 ha, kteří se více zaměřují na rostlinnou výrobu, která je ziskovější, jednodušší a potřebuje méně 
pracovních sil. Za stávajícího modelu plošného rozdělování dotací bez zásadního ohledu na živočišnou výrobu se 
ŽV přestává vyplácet. Svaz dlouhodobě apeluje na systémová opatření pro živočišnou výrobu. V loňském roce se 
podařilo prosadit některé národní dotační tituly, ČR dlouhodobě využívá maximální výši (13% národní obálky) 
couplovaných podpor pro citlivé komodity, vč. podpory pěstování víceletých pícnin. To ale nestačí. Do budoucna 
prosazujeme navýšení této obálky na couplované platby až na 30% a také usilujeme o řešení nerovného posta-
vení zemědělců v rámci výrobní vertikály vč. dumpingových dovozů. A také zprůhlednění a regulaci národních/
regionální podpor, které dosud nejsou EK regulovány. Bez těchto opatření nebude možné docílit záměru v dlou-
hodobé strategii MZe, tj. navýšit stavy zvířat a plochy citlivých komodit.

O mnoha vážných problémech českého zemědělství jsme diskutovali na jaře na konferenci Zemědělství 2017 s 
vysoce postavenými představiteli tohoto sektoru, ale také s odborníky přímo ze zemědělské praxe. Konferenci 
organizoval Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a 
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy. Na konferenci vystoupil i ministr zemědělství Marian Ju-
rečka. Aby se českému zemědělství začalo dařit lépe, je nutné se umět domluvit. To byla myšlenka, na které se 
shodli všichni debatující. Na podzim připravujeme konferenci o odbytových organizacích se zahraniční účastí. 

S Vaší pomocí chceme na svazu pokračovat v obhajobě zájmů členů. Na stránkách tohoto Bulletinu 2017 Vám 
děkuji za práci ve prospěch zemědělství ČR i naší stavovské organizace - Zemědělského svazu České republiky. 
Přeji nám všem, abychom uhájili podnikatelské pozice ČR (a to i v SZP EU po r. 2020), aby do zemědělství přišlo 
pracovat více mladých kvalifikovaných pracovníků (bez čehož se rozvoj venkova neobejde) a abychom společně 
přispěli k rozvoji zemědělství, vstupu zemědělských podniků mj. do zpracovatelských a odbytových článků po-
travinové vertikály, k obhájení národních zájmů i k trvalé udržitelnosti zemědělství v České republice.

Ing. Martin Pýcha
předseda Zemědělského svazu ČR

  Úvodní slovo
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Struktura Zemědělského svazu ČR
Počet členů celkem 980
Z toho: - zemědělská družstva 356

- akciové společnosti 295
- společnosti s ručením omezeným 161
- ostatní členové (odbytová družstva, FO aj.) 168

Obhospodařovaná půda 1,14 mil. ha z.p.
Procenta z výměry užívané zemědělské půdy 33 %
Hlavní orgány: - představenstvo 15 členů

- výbor 82 členů
- kontrolní komise 12 členů
- územní organizace 48 ÚO
- krajské rady 12 KR Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.

Ing. Miroslav Blažek Jihočeský kraj ÚO Tábor člen
Zdeněk Burda Pardubický kraj ÚO Ústí nad Orlicí člen
Ing. Pavel Jiran Liberecký kraj ÚO Semily člen
Ing. Martin Moulis Zlínský kraj ÚO Uherské Hradiště člen
Ing. Svatopluk Müller Jihomoravský kraj ÚO Hodonín člen
Ing. Pavel Navrátil Středočeský kraj ÚO Benešov + Praha západ člen
Ing. Martin Pýcha Praha SMM ZS ČR předseda
Ing. Jaromír Řezáč Olomoucký kraj ÚO Prostějov 1. místopředseda
Ing. Petr Semerád Královehradecký kraj ÚO Hradec Králové člen
Ing. Vít Šimon, Ph.D Kraj Vysočina ÚO Havlíčkův Brod člen
Ing. Václav Sochr Ústecký kraj ÚO Litoměřice člen
Ing. Jaroslav Švec Středočeský kraj ÚO Kolín + Praha východ místopředseda
Ing. František Trnka Plzeňský kraj ÚO Klatovy člen
Ing. Jaroslav Vaňous Pardubický kraj ÚO Ústí nad Orlicí člen
Ing. Jiří Vícha Moravskoslezský kraj ÚO Frýdek-Místek člen

Představenstvo Zemědělského svazu ČR

Počet podniků
Obhospodařovaná z.p. Průměrná výměra

ha % v ha z.p.
Právnické osoby

celkem 4 451 2 446 448 69,8 550

Zemědělská
družstva 517 668 740 19,1 1 293

Spol. s r.o. 2 841 865 023 24,7 304
Akciové spol. 728 865 742 24,7 1 189

Fyzické osoby 
celkem 43 153 1 058 006 30,2 24

Zem. podnikatelé 
plnící podmínky 

přepsané zákonem o 
zemědělství

23 188 942 794 26,9 41

CELKEM 47 604 3 504 454 100 74,0

Podnikatelská struktura zemědělství ČR

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ). Stav na konci roku 2016.
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Vybrané trendy rozvoje zemědělství
Jak se stalo tradicí - agrární dovozy se zvyšují rychleji a agrární vývozy to nestačí vykompenzovat. 
Zatímco v r. 1993 nám stačil dovoz za 31 mld. Kč, v r. 2004 to bylo za 94 mld. Kč a v r. 2016 agrární 
dovoz představoval neuvěřitelnou částku ve výši 225 mld. Kč. Dovážíme hlavně maso. Záporné ag-
rární saldo u masa se dlouhodobě zhoršuje a u této komodity zůstává nejvyšší záporné saldo ze všech 
agrárních komoditních skupin (přes -20 mld. Kč). Cca 90% záporného agrárního salda je tvořeno 
vysokým záporným saldem u masa. 

Bulletin 2017

Podnikatelská struktura zemědělství ČR
Počet podniků

Obhospodařovaná o.p. Průměrná výměra
ha % v ha o.p.

Právnické osoby
celkem 4 451 1 861 501 74,7 418

Fyzické osoby 
celkem 43 153 629 521 25,3 15

CELKEM 47 604 2 491 023 100 52

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ). Stav na konci roku 2016.

Z masa dovážíme hlavně vepřové, 
a to hlavně z Německa. Mar-

kantním případem je vedle masa 
také komoditní skupina mléčných 
výrobků. Sice se dlouhodobě zvy-
šuje kladné saldo u nezahuštěného 
mléka (CN 0401), ale saldo zahra-
ničního obchodu mléčnými výrobky 

je každý rok počínaje rokem 2009 
záporné. 
K vlastní újmě ve velkém dovážíme 
to, co jsme schopni kvalitně vyrobit 
doma a k tomu zaměstnávat naše 
pracovníky a realizovat tuzemský 
potenciál. Ministr Jurečka k tomu v 
roce 2016 správně uvedl, že z důvo-

du vysokých agrárních dovozů při-
cházíme o 40 tisíc pracovních míst. 
Tím, že přicházíme o pracovní místa 
v zemědělství, ročně ztrácíme na od-
vodech do státního rozpočtu zhruba 
4 mld. Kč. V saldu zahraničního ob-
chodu ČR masem se zatím nepodaři-
lo ani krátkodobé zlepšení.

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč)
2004 (vstup ČR do EU) 61 526 93 822 -32 295
2011 (nejhorší výsledky v 
historii)

120 381 156 674 -36 293

2013 160 594 184 674  -24 080
2015 201 383 220 686 - 19 303
2016 201 995 224 631 - 22 636

Koncentrovaným ukazatelem stavu celé agrární sféry je vývoj salda agrárního 
zahraničního obchodu

Zdroj: Údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1. -24 třídy celního sazebníku. 

Vývoj salda agrárního zahraničního obchodu ČR masem (mil. Kč)

Maso a droby celkem Vývoz z ČR Dovoz do ČR Dlouhodobě záporné 
saldo

2004 2 526 7 192 -4 665
2013 6 426 23 418 -16 992
2014 6 808 25 205 -18 397
2015 6 470 25 764 -19 294
2016 6 036 26 396 -20 360

Zdroj: ČSÚ. 



Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR (v tis. ks)

Zdroj: Soupisy hospodářských zvířat ČSÚ. 

2004 2014 2015 2016 (k 1.4.) 2017 (k 1.4.)
Skot celkem 1 428 1 374 1 407 1 416 1 421
Z toho krávy 573 564 580 584 586
Dojné krávy 437 373 376 373 370
Prasata celkem 3 127 1 617 1 560 1 610 1 491
Z toho prasnice 251 103 96 97 91
Drůbež celkem 25 494 21 464 22 508 21 314 21 494

K 1. 4. 2017 jsme se ve stavech skotu propadli pod úroveň roku 2004, rovněž tak ve stavech dojnic. Stavy skotu a pra-
sat máme na rekordně nízké úrovni (např. v r. 1921 byl počet skotu 3 043 tis. a krav 1 429 tis.; prasat u nás tehdy bylo 
1 563 tis. kusů a prasnic 239 tis.).

Struktura stavů hospodářských zvířat dle právních forem podniků koncem r. 2016

Skot celkem Dojné krávy Prasata Drůbež
Podniky 
právnických osob

75,7 % 89,9 % 93,3 % 92,7 %

Podniky
fyzických osob

24,3 % 10,1 % 6,7 % 7,3 %

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 %
Zdroj: Zelená zpráva MZe. 

Rychleji než zemědělská produkce se u nás snižuje počet pracovníků, ale v posledních letech se odchody lidí zmírňu-
jí. Produktivita práce v našem zemědělství se zvyšuje z dlouhodobého, střednědobého i krátkodobého hlediska. Od 
vstupu do unie se produktivita práce v našem zemědělství zvýšila o polovinu.

Počet pracovníků v 
zemědělství včetně 

fyzických osob a 
pomáhajících rodinných 
příslušníků dle Zelených 

zpráv MZe ČR

Meziroční 
poklesy 

pracovníků

2004 141 000 -7 000
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
2016 100 200 -700

Vývoj počtu pracovníků v zemědělství v ČR Produktivita práce v zemědělství ČR 

Rok Produktivita práce – 
měřeno úrovní produkce 

zemědělských odvětví 
v běžných cenách na 
pracovníka v tis. Kč 

2000 614
2004 821
2008 948
2011 1 085
2013 1 239
2015 1 259
2016 1 264

Zdroj: Zelené zprávy MZe. 

Zdroj: Propočty dle Zelených zpráv MZe ČR a Souhrn-
ný zemědělský účet ČSÚ.
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Zdroj: Zelené zprávy MZe. 

Komparace rozměru zemědělství
Na 1. místě v zaostávání oproti Evropské unii jsme v zemědělství v úrovni hrubé přidané hodnoty na 
hektar (jsme na cca 42 % průměru EU). Na 2. místě v zaostávání jsme v úrovni živočišné výroby na 
hektar (cca 51% průměru EU). Na 3. místě v zaostávání jsme v úrovni celkové zemědělské výroby na 
hektar (cca 60% průměru EU).

Struktura výdajů SZP EU-27
(průměr let 2009 – 2016)

Struktura výdajů SZP EU-15
(průměr let 2009 – 2016)

Zdroj: Statistika EU na evropském hlavním portálu www.ec.europa.eu 

Přímé platby 69,4%
Tržní opatření 6,3%
Rozvoj venkova 24,3%
Celkem 100%

Přímé platby 73,8%
Tržní opatření 6,7%
Rozvoj venkova 19,5%
Celkem 100%

Struktura výdajů SZP EU-12
(průměr let 2009 – 2016)

Struktura výdajů SZP v ČR
(průměr let 2009 – 2016)

Přímé platby 41,3%
Tržní opatření 5,0%
Rozvoj venkova 53,7%
Celkem 100%

Přímé platby 62,6%
Tržní opatření 2,9%
Rozvoj venkova 34,5%
Celkem 100%

Více než v mimocenové úhradě (formou podpor a dotací) oproti míře evropského standardu zaostáváme v cenové 
úhradě. U řepky je u nás zpeněžování na úrovni zpeněžování v Evropě i ve světě. U dalších komodit vč. mléka tomu 
tak není.

Ilustrační foto Vladimír Pícha
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K reformě SZP od roku 2021….
Společná zemědělská politika EU je jednou z nejdůležitějších politik EU. Nastavuje rámec evropské-
ho zemědělství a tím i podmínky pro produkci kvalitních, zdravých a bezpečných potravin. Zeměděl-
ství v současnosti čelí mnoha výzvám, a aby je mohlo zvládat je nutná jeho modernizace a využívání 
nových technologií, které jsou schopny nejen posílit životaschopnost a konkurenceschopnost evrop-
ského zemědělství ale také naplnit cíle v oblasti životního prostředí. K tomu je však potřeba moder-
nizovaná a silná SZP EU, která bude na jedné straně jednodušší a na druhé straně nebude vytvářet 
nerovné podmínky uvnitř jednotného trhu. 

Nástroje SZP EU musí být v soula-
du s rozvojem konkurenceschop-

nosti zemědělství nikoliv proti němu. 
Orientace budoucích plateb v rámci 
SZP musí být zaměřena na výsledky 
a na podporu takových oblastí, kte-
ré přináší největší hodnotu. Z tohoto 
důvodu Zemědělský svaz ČR odmítá 
jakýkoliv návrh vytváření nerovných 
podmínek uvnitř jednotného trhu jako 
např. zastropování a degresivitu pla-
teb (jak přímých plateb, tak i ostatních 
plateb jako např. ANC) či jakýchkoliv 
jiných překážek pro zemědělské sub-
jekty dle velikostních charakteristik.
Taková opatření vedou k trestání vět-
ších zemědělců, kteří nesou na svých 
bedrech významnou část zemědělské 
produkce a zaměstnanosti. (Např. v 
ČR dopadá současná míra degresivity 
přímých plateb na 2,6 % z celkového 
počtu zemědělců, kteří ale zaměstná-
vají více než 42 % všech zaměstnanců 
a chovají cca 70 % všech dojnic). De-
gresivita a stropy na platby pro tyto 
zemědělce tak nejen podvazují jejich 
konkurenceschopnost, ale i schop-
nost investovat do nových technologií 
a platit mzdy srovnatelné s ostatními 
sektory a tím i získat a udržet kvalifi-
kovanou pracovní sílu na venkově. 
První pilíř SZP
Aplikace jednotné platby na plochu 
SAPS ukazuje, že zemědělci vlivem 
cenového tlaku, nedostatku pra-

covních sil a nadměrné byrokracie 
opouští produkci citlivých komodit, 
především pak živočišnou výrobu. (V 
úrovni živočišné produkce připadají-
cí na jednoho obyvatele, je ČR na 25. 
místě v EU. Propadli jsme na zhruba 
polovinu evropského průměru a po-
kles dále pokračuje).  Proto by měl 
být podíl citlivých sektorů (couplo-
vaných plateb) na celém rozpočtu I. 
pilíře rozšířen na úroveň 20 - 25 %. 
Portfolio plateb na citlivé sektory by 
mělo doznat určité flexibility a být 
připraveno reagovat pružněji na tur-
bulence v celosvětovém či celoevrop-
ském měřítku. Podporujeme stávají-
cí alokaci pro bílkovinné plodiny.
SZP by také měla udržovat směr 
vnitřní i vnější konvergence plateb s 

tím, aby po roce 2020 byla finanční 
hodnota rozpočtu I. pilíře v přepočtu 
na hektar stejná nejen uvnitř člen-
ských států (ČS) (případně jejich re-
gionů) ale i mezi ČS. 
Zemědělský svaz ČR je přesvědčen, 
že by neměl být umožněn převod 
prostředků mezi pilíři SZP (flexi-
bilita), neboť takový prvek zvyšuje 
možnost konkurenční nerovnováhy 
mezi ČS. ČS by měly primárně vyu-
žít možnost vyjednávání o národních 
obálkách obou pilířů a po schválení 
pak s nimi pracovat bez změny dal-
ších 7 let. Jsme také přesvědčeni, že 
by systém přímých plateb měl pod-
porovat zaměstnanost, čímž by došlo 
k zohlednění zemědělců s náročnější 
produkcí a vyšší přidanou hodno-
tou. Jako důležité vnímáme potřebu 
úpravy aktivního zemědělce tak, aby 
podpora byla vyplácena skutečným 
produktivním zemědělcům, nikoliv 
pouze vlastníkům zemědělské půdy.
Program
rozvoje venkova
Zemědělství stále poskytuje nejví-
ce pracovních míst ve venkovských 
oblastech a zemědělci hrají klíčovou 
roli v ochraně životního prostředí 
a údržbě krajiny. Program rozvoje 
venkova má velký podíl na zajištění 
vedlejších statků zemědělského hos-
podaření, jako je ochrana přírodních 
zdrojů napříč evropskou krajinou.
Podporujeme proto udržení principu 
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širokého spektra možných opatření, 
ze kterých si každý členský stát může 
vybrat, která opatření nejlépe plní jeho 
stanovené cíle a priority. Každý členský 
stát se potýká s jinými problémy a jiný-
mi přírodními podmínkami, a proto je 
tato flexibilita nutná. Program rozvoje 
venkova také hraje důležitou roli v roz-
voji investic do „chytrých“ technologií, 
které spolu s udržením produktivity 
přináší menší ekologickou zátěž pro 
krajinu. Podporu rozvoje a zavádění 
inovací je třeba posílit.
Řízení rizik
Zemědělci a zemědělská družstva 
čelí významným výkyvům na trzích 
a přírodním rizikům než jakýkoli jiný 
sektor. Tyto výkyvy v poslední době 
vrostly zejména z důvodu větší vo-
latility trhů. Současný dvoupilířový 
model SZP by měl tak být doplněn o 
efektivní nástroj k řešení krizových 
situací, který by si mohl členský stát 
vytvořit na národní úrovni. Tento ná-
stroj by se primárně vztahoval k ře-
šení krizových situací v důsledku vo-

latility trhů (nikoliv v důsledku krizí 
způsobených abiotickými a biotický-
mi prvky vyšší moci – např. pande-
mie, extrémní vlivy změny klimatu, 
atd.). Měl by vlastní pravidla umož-
ňující vyšší míru operability, což by 
umožnilo členským státům velmi 
rychle tohoto nástroje využívat. 
Národní podpory
Vzhledem k tomu, že výše národ-
ních podpor není limitována a ani 
dostatečně zpřehledněna, hraje 

významnou roli v konkurenčním 
boji na jednotném trhu. Jsme pro-
to přesvědčeni, že by bylo vhodné, 
aby byl dán limit na výši národních 
podpor, např. stanovením určitého 
procenta k výši národních obálek 
za předpokladu, že bude naplně-
na podmínka, že finanční hodno-
ta rozpočtu I. pilíře v přepočtu na 
hektar stejná nejen uvnitř člen-
ských států (ČS) (případně jejich 
regionů) ale i mezi ČS. 

Mezinárodní vztahy ZS ČR
Zemědělský svaz ČR, jako člen COPA/COGECA a propagátor zemědělského družstevnictví v ČR, se 
aktivně podílí na obhajobě zájmů českých zemědělců v procesu tvorby evropské legislativy. V rámci 
svého zapojení do pracovních skupin COPA/COGECA napomáhá k formulaci systémových řešení klí-
čových oblastí zemědělského podnikání a navazujících odvětví.  Předseda Zemědělského svazu ČR 
Ing. Martin Pýcha vykonává již druhé volební období mandát viceprezidenta COGECA.

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 jed-
nání 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. 
Další mezinárodní
organizace 
Zemědělský svaz ČR je také členem 
Mezinárodního družstevního svazu 
(ICA). Zvláště aktivně pracujeme v jeho 
evropské sekci - Evropská družstva. 
Evropská družstva reprezentují téměř 
125 milionovou členskou základnu a 

V tomto roce se rovněž svaz stal 
zakládajícím členem Asociace ino-
vativního zemědělství (AIF) se 
sídlem v Bruselu, jelikož si dobře 
uvědomuje, že zemědělství se musí 
rozvíjet s využitím nejnovějších po-
znatků vědecko-výzkumné sféry a 
nesmí za ostatními sektory zaostá-
vat v oblasti technologické, tak ani 
v oblasti moderních postupů řízení 
a odměňování kvalifikovaných pra-
covníků.

přes 160 000 družstevních podniků. 
ZS ČR se zde aktivně podílí na podpoře 
činnosti a aktivním rozvoji družstev, ze-
jména na zlepšování jejich postavení v 
rámci potravinového 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. 
Nelze rovněž opo-
menout spolupráci s 
World farmer’s orga-
nization, kde svaz ak-
tivně přispívá finanč-
ně i prostřednictvím 
know-how k řešení 
palčivých otázek po-
stavení sektoru ze-
mědělství a potravi-
nářství v současném 
globalizovaném a by-
rokracií spoutaném 
tržním prostředí.
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Právní a zaměstnavatelské záležitosti
Soustavné a dlouhodobé působení a aktivity Zemědělského svazu ČR v oblasti práva je jednou z jeho 
významných a oceňovaných priorit. Tato jeho činnost, sledující obhajobu a prosazování zájmů ze-
mědělství a členů svazu zahrnuje jednak aktivní účast v rámci legislativních procesů – často i pro-
střednictvím vlastní legislativní iniciativy, tak i výkon právní agendy především ve vztahu k členské 
základně – zejména formou poradenství a výkladu právních předpisů a jejich aplikace v každodenní 
praxi členů svazu. 

Aktivní účast na tvorbě právních 
předpisů realizuje svaz jako nej-

významnější zaměstnavatelská orga-
nizace rezortu prostřednictvím svého 
členství v RHSD, v KZPS a svého za-
stoupení v nejrůznějších orgánech a 
komisích státních i nevládních insti-
tucí (Rada vlády pro BOZP, Komise 
Legisl. rady vlády, Monitorovací vý-
bory rezortu atd). V řadě konkrétních 
případů je pak přínosem i průběžná 
spolupráce s orgány Parlamentu ČR i 
osobní kontakt s poslanci a senátory.
Legislativní aktivity
svazu 
Z hlediska legislativních aktivit bylo 
pro Zemědělský svaz ČR uplynulé 
období – druhá polovina roku 2016 
a první půlrok 2017, významné ze-
jména v souvislosti s dokončením 
jeho iniciativ ve věci řešení stále 
se množících nekalých praktik při 
prodeji zemědělské půdy. Svaz na 
tento problém, který je logickým 
důsledkem naprosté absence jaké-
koliv právní úpravy, upozorňuje již 
několik let, inicioval řadu řešení, ale 
vždy bezúspěšně. Využil proto erudi-
ci a zkušenosti renomované AK Ha-
vel+Holásek a partneři, která je jeho 
smluvním partnerem a ve vzájemné 
spolupráci byl na přelomu září a října 
2016 dokončen „návrh zákona o ně-
kterých otázkách spojených s převo-
dem vlastnického práva k zeměděl-
ským pozemkům“.

ovat a prosazovat i po parlamentních 
volbách.
Novela zákoníku
práce 
Stále aktuální pro svaz jsou i jeho ak-
tivity ve věci dlouhodobě připravova-
né a aktuálně již projednávané tzv. 
koncepční novele zákoníku práce. 
Vládní návrh novely je ke škodě jeho 
obsahu a deklarované „koncepčnos-
ti“ poznamenán neshodou sociálních 
partnerů v mnoha původně uvažo-
vaných otázkách. Navíc se předlože-
ný návrh v průběhu jeho projedná-
vání v Poslanecké sněmovně dostal 
do problémů i v důsledku celé řady 
pozměňovacích návrhů, které jsou z 
hlediska sociálního dialogu ale i pro 
některé politické subjekty obtížně 
akceptovatelné. Nelze proto prediko-
vat, zda Poslanecká sněmovna ten-
to návrh v rámci právě probíhající 
schůze ve 3. čtení schválí.
V souvislosti s výše zmíněnou nove-
lou lze konstatovat, že vzhledem k 
tomu, že některé pro svaz důležité 
pracovněprávní otázky se do návrhu 
nedostaly a jakékoliv další změny ZP 
v tomto volebním období již nepřipa-
dají do úvahy, svaz již počátkem roku 
2017 začal vyvíjet vlastní iniciativu – 
konkrétní návrhy byly projednány s 
vedením MPSV a svaz chce v těchto 
snahách pokračovat i v rámci před-
volební kampaně.
Pracovní právo 
Do oblasti pracovního práva nepo-
chybně patří i realizace projektu 
„Zlepšování pracovních podmínek, 
adaptability zaměstnanců a konku-
renceschopnosti podniků v země-
dělství“ prostřednictvím sociálního 
dialogu „AGRODIALOG“ – jehož 
protagonisty jsou Zemědělský svaz 
ČR a Odborový svaz pracovníků 
zemědělství a výživy-Asociace svo-
bodných odborů ČR. Tento projekt 
zahrnuje vedle zpracování právních 
analýz, zahraničních cest účastníků 
z prvovýroby zejména řadu tzv. dis-
kusních fór k pracovněprávní pro-
blematice, organizovaných ve všech 

Podstatou tohoto návrhu je institut 
předkupního práva ve prospěch uži-
vatele nebo státu. Jeho smyslem je 
vytvořit alespoň základní právní rá-
mec ve věci dispozic se zemědělský-
mi pozemky. V tomto směru je ČR 
nežádoucí výjimkou, neboť většina 
států EU i mimo ni si svojí zeměděl-
skou půdu právní úpravou chrání.
Návrh zákona je jakýmsi signálem 
státu, kterým deklaruje svůj zájem 
o osud a využívání zemědělské půdy 
jakožto nenahraditelného přírodního 
fenoménu. Svaz tento kompletní ná-
vrh zákona v paragrafovaném znění 
včetně důvodové zprávy zaslal spolu 
s vysvětlujícím dopisem a žádostí o 
jeho podporu všem předsedům po-
litických stran a hnutí a jejich par-
lamentním klubům. Kromě toho se 
svaz ve spolupráci s AK ČR snažil cíle 
a nutnost navrhované právní úpravy 
vysvětlovat poslancům a senátorům 
prostřednictvím svých orgánů a čle-
nů i v jednotlivých regionech.
Výsledkem těchto snah bylo, že po-
čátkem roku 2017 několik poslanců 
návrh zákona oficiálně předložilo 
Poslanecké sněmovně. Bohužel však 
v důsledku následně vzniklé politic-
ké situace a nepochybně i blížících se 
parlamentních voleb návrh projed-
nán nebyl. Nicméně, svaz považuje 
tento návrh za právně i politicky ak-
ceptovatelný a vzhledem k významu 
daného problému a fatálním důsled-
kům jeho neřešení bude návrh inici-
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krajích ČR. Projekt bude ukončen 
počátkem roku 2019.
Zákon o pohonných
hmotách 
Za uplynulé období je na místě zmí-
nit i podíl svazu na přípravě a koneč-
ném znění např. zákona o pohon-
ných hmotách a čerpacích stanicích a 
zákona o vinohradnictví a vinařství. 
V rámci obou těchto návrhů svaz 
uplatnil a prosadil řadu zásadních 
připomínek a stanovisek. Pravidel-
nou a téměř každodenní součástí ak-
tivit svazu v právních věcech je i jeho 
účast na vzniku celé řady zejména 
resortních předpisů a metodických 
materiálů.
Právně-poradenská
služba svazu 
Dlouhodobě je nedílnou součástí pů-
sobení svazu v právní oblasti zabez-
pečování právně-poradenské služby, 
která trvale patří mezi členy nejlépe 
hodnocené a nejčastěji využívané 
činnosti svazu. Je realizována nej-
častěji prostřednictvím elektronické 
či písemné komunikace, osobních 
návštěv a konzultací a organizova-
ných besed a setkání v okresech. V 
této souvislosti však lze zmínit i účast 
a projednávání právní problematiky 

Podpora družstevnictví 
V intencích relativně nové soukromoprávní úpravy – občanský zákoník a zákon o obchodních kor-
poracích, jsou družstva fakticky i právně nedílnou a plnohodnotnou součástí podnikatelského spek-
tra. Tento stav tedy koresponduje s převažujícím celosvětovým názorem, který vnímá družstva jako 
nezbytnou a progresivní součást společnosti. Stejný přístup zaujímá i EU a její orgány, která rozvoj 
družstevnictví výrazně podporuje. V tomto smyslu má ČR ke škodě věci dosud značné rezervy, což je 
důsledek negativního nazírání na družstva z počátku 90. let.

Tato situace by se mohla v dohled-
né době změnit k lepšímu – usku-

tečnilo se několik politických jednání 
představitelů družstevnictví (DA ČR) 
s cílem posílit prestiž a společenské 
vnímání družstev. Výsledkem kromě 
jiného jsou i reálné úvahy o vytvoření 
Rady vlády pro družstevnictví jakož-
to poradního a iniciativního orgánu 
vlády.
Odbytové
družstevnictví 
V důsledku stávající nesporné právní 
i ekonomické konsolidace zeměděl-
ských družstev (stále tvoří značnou 
část členské základny svazu), se svaz 
v oblasti družstevnictví zaměřuje ze-
jména na podporu a rozvoj odbyto-

11

Bulletin 2017

Ilustrační foto Martin Rosta

na jednáních VH ÚO, krajských rad, 
poradách manažerů zemědělských 
podniků i jednání členských schůzí a 
valných hromad členů svaz.
Právní vzdělávací akce 
Neodmyslitelnou součástí činnos-
ti svazu je organizování a realizace 
vzdělávacích a osvětových akcí k 
právní problematice. Tyto akce svaz 
zabezpečuje zpravidla prostřednic-
tvím své dceřiné společnosti Insti-
tutu vzdělávání v zemědělství anebo 
územní organizace.

Kolektivní smlouva
vyššího stupně 
Zemědělský svaz ČR jako organizace 
zaměstnavatelů  a sociální partner 
uzavřela i pro rok 2017 s Odborovým 
svazem pracovníků zemědělství a vý-
živy – Asociace svobodných odborů 
ČR Kolektivní smlouvu vyššího stup-
ně. Obdobně jako v předcházejících 
letech se i pro rok 2017 podařilo do-
sáhnout rozšíření její závaznosti na 
všechny podnikatele v zemědělství, 
lesnictví a rybářství.

Ilustrační foto Vladimír Pícha



vého družstevnictví. Tato činnost je i 
posláním specifického orgánu svazu 
– Družstevní rady. Ze zahraničních 
zkušeností je evidentní, že právě spo-
lečný odbyt produkce je významnou 
cestou, jak pozitivně ovlivnit vztah 
výrobce se zpracovatelem a obcho-
dem a současně posílit postavení 
zemědělců v rámci celé výrobní ver-
tikály. V tomto směru ČR výrazně 
za vyspělými zeměmi EU zaostává. 
Velmi nízká organizovanost země-
dělských producentů v odbytových 
družstvech má řadu příčin – histo-
rické aspekty (zejména přerušení 
přirozeného vývoje), nerealizovaná 
privatizace zpracovatelských a po-

travinářských podniků, nevyhovující 
právní regulace či nedostatečná pod-
pora ze strany státu. I to je důvod, 
proč se svaz aktivně zapojil do vytvá-
ření právního rámce, upravujícího 
ustavování organizací producentů. 
Snahou svazu je i iniciace a vznik od-
bytových družstev pro širší spektrum 
zemědělských komodit – dosud v ČR 
působí pouze odbytová družstva pro 
komoditu mléko a ovoce a zeleninu.
Výročí založení
prvního družstva
Otázky družstevnictví řeší svaz i v 
rámci svého dlouholetého členství v 
Družstevní Asociaci ČR, která sdru-

V tomto směru je v roce 2017 hlavní 
oblastí diskusí návrh tzv. protie-

rozní vyhlášky ministerstva životního 
prostředí, který sice cílí správně na 
ochranu půdy před vodní erozí, avšak 
volí zcela nevhodné a ekonomicky ne-
udržitelné nastavení tohoto nástroje. 
Redukční cíle 
V kontextu pařížské dohody k rám-
cové úmluvě OSN o změně klimatu 
dlouhodobě vedeme diskusi v rámci 
meziresortní koordinační skupiny 
MŽP na téma redukčních cílů tzv. 
non-ETS sektorů, včetně zeměděl-
ství. Zviditelnění tématu, před od-
povědnými pracovníky státní správy, 
vede v tomto raném stádiu vyjedná-
vání realokací dílčích redukčních cílů 
v ČR  zatím k slibnému kompromisu, 

žuje družstevní svazy i z jiných od-
větví (spotřební, výrobní a bytové). 
V tomto rámci jde především o akti-
vity legislativně – právní (DA ČR je 
oficiálním připomínkovým místem), 
spoluúčast na organizování akcí s 
družstevní tématikou a v neposlední 
řadě i mediální prezentaci českého 
družstevnictví. Např. právě v letoš-
ním roce bude probíhat řada akcí s 
družstevní tématikou v souvislosti s 
výročím 170. let od vzniku družstev.  
Prostřednictvím DA ČR realizuje 
svaz i některé zahraniční aktivity, ze-
jména své členství v Mezinárodním 
družstevním svazu a jeho evropské 
struktuře Družstvo-Evropa.

Zemědělství a životní prostředí
Již třetím rokem svaz zastřešuje činnost odborné komise se zaměřením na problematiku ochrany 
půdy. Tato komise pak generuje argumentační základnu pro diskusi a vyjednávání s odpovědnými 
institucemi v daných oblastech. 

na dusík-vázajících plodinách a me-
ziplodinách zařazených do oblastí 
EFA je zcela kontraproduktivní a ne-
logický krok, neboť v důsledku zaple-
velení těchto částí polí bude nutné v 
letech následujících používat buď 
agresivnější POR, nebo častější apli-
kace stávajících přípravků. 
Voda
Svaz se rovněž zaměřoval/zaměřuje 
na další otázky jako vymezení 
ochranných pásem vodních zdrojů 
a bližších ochranných podmínek a 
v dlouhodobé perspektivě se snaží 
prosadit do této oblasti povinnost 
státu kompenzovat omezení 
podnikatelských aktivit ve jménu 
obecného blaha, podobně jako 
je tomu např. v případě ochrany 

který by neměl významným způso-
bem zatížit zemědělské podnikatele 
a ohrozit citlivý segment živočišné 
výroby. Je však třeba nadále aktivně 
vstupovat do pokračujícího dialogu s 
MŽP a ostatními partnery.
Bioenergetika 
V oblasti bioenergetiky se nepodařilo 
přimět úředníky MPO k razantnější 
obhajobě OZE ze zemědělských ak-
tivit (zejména bioplynových stanic) 
a tudíž se momentálně připravuje 
revize návratnosti některých zařízení 
a s tím spojená i úprava míry provoz-
ních podpor. 
Bohužel jsme nepřesvědčili orgány 
EU (plénum Evropského parlamentu 
a Evropskou komisi) že zákaz pou-
žívání přípravků na ochranu rostlin 
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přírody a krajiny. V tomto ohledu 
se nám podařilo do legislativního 
procesu prosadit novelu vodního 
zákona, která by umožnila využívat 
kompenzací nejen pro vlastníky půdy, 
ale také pro uživatele a v součinnosti 
s MZe byl Ústavu zemědělských 
a ekonomických informací zadán 
úkol pro redesign kalkulací a výše 
jednotlivých kompenzačních plateb, 
které jsou řešeny metodickým 
pokynem MZe. 
Poradenství v oblasti
životního prostředí 
Nadále je členům poskytováno ad-

-hoc poradenství v oblasti životního 
prostředí a Cross Compliance, které 
je jednak zabezpečováno organizová-
ním přednášek a seminářů, ale také 
formou řešení individuálních pro-
blémů a dotazů jednotlivých členů 
svazu.
Svaz je nadále připraven na vyžá-
dání zorganizovat modelové kon-
troly ÚKZÚZ a SVS na podnicích 
(tzv. „audit na nečisto“) – audity 
dlouhodobě pro svaz provádějí 
skuteční inspektoři dozorových or-
gánů. 
Při řešení environmentálních otá-
zek svaz primárně oslovuje resortní 

instituce (Ministerstvo zeměděl-
ství, Státní zemědělský a intervenč-
ní fond, a resortní dozorové orgány 
- ÚKZÚZ, SRS, SVS, ČPI, SZPI), 
ale při prosazování zájmů členské 
základny komunikuje i s dalšími 
institucemi státní správy (např. 
MŽP, MV, ČIŽP) a samosprávy. 
Samozřejmostí je i výměna názorů 
s vědecko-výzkumnými organiza-
cemi při shromažďování podkladů 
pro rozhodovací procesy (Výzkum-
ný ústav rostlinné výroby, Výzkum-
ný ústav meliorací a ochrany půdy, 
Ústav zemědělské ekonomiky a in-
formací, atd.)

Zemědělský svaz ČR na to reaguje, 
a proto již pátým rokem realizuje 

projekt s názvem „Zemědělství žije!“, 
jehož cílem je zvýšení atraktivity ze-
mědělského sektoru především u dětí 
na základních školách, ale i jejich ro-
dičů a široké veřejnosti. V neposlední 
řadě se snažíme motivovat i samot-
né studenty středních zemědělských 
škol, aby v oboru pracovali. 
Zvýšení atraktivity
a informovanosti 
V rámci projektu Zemědělství žije! 
proto realizujeme aktivity, které si 
kladou za cíl zvýšit informovanost o 
zemědělství, o jeho nepostradatel-
nosti a o vztahu mezi zemědělskou 
výrobou, potravinami a životním 
prostředím. Jednou z cest ke zvýše-
ní povědomí o významu zemědělství 
je zajišťování osvětového interak-
tivního programu na zemědělských 
výstavách, chovatelských dnech, či 
dožínkách. Během čtyř let se podaři-
lo navýšit počet navštívených akcí na 
52 s celkovým počtem návštěvníků 
přes 70 tisíc v loňském roce. 
Výstava v Brně 
V letošním roce se podařilo ve spo-
lupráci s VÚŽV, v.v.i. v Praze Uhří-
něvsi a ČMSCH za podpory BVV a ZŠ 
a SŠ Tišnov na Národní výstavě hos-
podářských zvířat v Brně uspořádat 
naučnou stezku a dětský zemědělský 
koutek s mnoha aktivitami a komen-
tovaným povídáním. O akci byl ob-
rovský zájem, proto bychom v rámci 
důležitých výstav chtěli v podobných 

Propagace zemědělství
Zemědělství je v očích veřejnosti stále nedoceněným oborem. Svědčí o tom nejen nezájem o studium, 
počet absolventů vysokých škol a nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale i nízké povědomí o ze-
mědělství jako takovém v myslích široké veřejnosti. 

grafií zvířat či zemědělské techniky. 
Zájem vyučujících i samotných dětí na 
základních školách o nové informace, i 
když se týkají zemědělské výroby, jsou 
překvapivě vysoké. Proto bychom do 
budoucna chtěli zaměřit svoji pozor-
nost především tímto směrem.
Agroenviromentální
kroužky 
Již v roce 2015 jsme také podnítili 
vznik Agroenvironmentálních krouž-
ků, které mají za cíl informovat žáky 
základních škol o teoretických znalos-
tech z oboru, ale také podpořit vědění 
praktickou výukou a exkurzemi pře-
devším na farmách a dalších zeměděl-
ských provozech. Celoroční ukázky a 
informovanost dětí má větší smysl a 
děti tak mají možnost dozvědět se více 

aktivitách pokračovat. Se zeměděl-
ským koutkem proto počítáme také v 
rámci Země živitelky.
Naučné aktivity
Nepostradatelné pro názornou ukáz-
ku jsou dny otevřených dveří v země-
dělských podnicích s komentovaný-
mi prohlídkami stájí a zemědělské 
techniky, kde si návštěvníci mohou 
prohlédnout zemědělskou praxi 
zblízka a odstranit tak mýty, které 
mnohdy panují.  Zapojení členských 
podniků do zemědělské osvěty veřej-
nosti je nezbytnou podmínkou pro 
odstranění tabu naší společnosti.
Další oblíbenou stěžejní aktivitou jsou 
besedy o zemědělství na základních 
školách doplněné o poznávání semí-
nek, sušených plodin, krmiv a foto-
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zajímavých informací. Zájem o krouž-
ky je i nadále. V současnosti probíhá 
po republice šest kroužků. 
Vzdělávací materiály 
Nedílnou součástí projektu jsou také 
vydávané vzdělávací materiály, které 
jsou k dispozici především pro učite-
le základních škol, ale i pro děti. Pro 
tento účel vznikly školní sešity: Ze-
mědělství žije! Učíme se o zeměděl-
ství a životě na venkově, ale i pexesa, 
kvarteto, brožura: Poznáváme země-
dělství a další informační materiály. 
Jízda zručnosti 
V roce 2017 se nám podařilo také 
zorganizovat regionální a celostát-
ní kolo Jízdy zručnosti traktorem s 
vlekem. Letošním spolupořadatelem 
byla SOŠ a SOU Sušice, generálním 
partnerem společnost Agrotec a. s. 
Finále jízdy zručnosti se účastnilo 

Hovořilo se také o spolupráci 
zemědělských neziskových or-

ganizací a o budoucnosti zeměděl-
ství v ČR. Konferenci organizoval 
Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s 
Konfederací zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů a Odborovým 
svazem pracovníků zemědělství a 

zemědělství ing. Marian Jurečka, 
který si taktéž traktor vyzkoušel a se 
studenty si zazávodil.

23 studentů postupujících z jednot-
livých regionálních kol z celé repub-
liky. Akci morálně podpořil i ministr 

Konference
O mnoha vážných problémech českého zemědělství jako je vlastnictví zemědělské půdy či výzkum 
a inovace diskutovali na jaře na konferenci Zemědělství 2017 vysoce postavení představitelé tohoto 
sektoru, ale také odborníci přímo ze zemědělské praxe.

výživy. Na konferenci vystoupil i mi-
nistr zemědělství Marian Jurečka. Z 
konference vzešlo několik závěrů. Na 
poli inovací a výzkumu v zemědělství 
jsme v popředí, což je dobře, ale k 
čemu nám budou nové technologie, 
když nebudeme mít na čem hospo-
dařit, protože si rozprodáváme půdu 

pod nohama? A hlavní myšlenka, 
na které se shodli všichni debatující 
byla, že aby se českému zemědělství 
začalo dařit lépe, je nutné se umět 
domluvit. 
Na podzim se bude konat konference 
o odbytových organizacích se zahra-
niční účastí. 
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Oni prošli celým profilem organi-
zace a teď stojí v jejím čele a to 

již s praktickými zkušenostmi s pro-
vozem i s řízením podniků. 
Problémový vedoucí 
Co je zajímavé pro tento ročník, je to, 
že řada manažerů si uvědomila, že 
pokud, je v organizaci nějaký toxický 
vedoucí, tak organizace bude časem 
v nesnázích. Tento problém vynikne 
zejména tam, kde tito pracovníci bý-
vají na základě prvního dojmu, omy-
lem zaměňováni za schopné osoby se 
zdravým sebevědomím.
Doayeni českého zemědělství, kteří 
opravdu hodně dosáhli, vědí, že ne-
obklopí-li se schopnými lidmi, tak 
nemohou být dobrým manažerem, 
dirigentem orchestru, režisérem 
atd. Mladí šéfové ve věku cca 40-50  
let, jsou vynikající též, protože vědí, 
že největší konkurenční výhoda již 
nebude strategie, produkt a proces-
ní excelence, ale kvalitní manage-
ment sám. V rámci tohoto konceptu 
je důležité postavení manažera jako 
lídra, který tým vede /ne řídí/ pod-
poruje a pomáhá budovat firemní 
kulturu. 
Spolupráce 
mezi lidmi 
Zkušenosti ze soutěže 
ukazují, že utahová-
ním šroubů ve firmě 
se čísla zpočátku daří 
zvednout, ale důsled-
ky na sebe nenechají 
dlouho čekat. Úplně 
se pak rozpadá týmo-
vá spolupráce a ko-
munikace. Lidé si pak 
nepomáhali, nepře-
dávali si zkušenosti, 
vymlouvali se na dru-
hé atd. Vědí, že tlak 
na výkon a pracovní 
vztahy mezi podříze-
nými jsou jako misky 
vah na váze. Čím více 
přitlačíte na jednu 
misku vah - výkon lidí, 
tím více se vám vychý-
lí druhá miska - spolu-
práce mezi lidmi.    

Soutěž manažer roku 2016
Zájem byl ze strany manažerů ze zemědělství a odvětví s tím souvisejících největší za celou 24 letou 
historii. Zajímavé je, že v soutěži tento rok byli guru českého zemědělství ve věku kolem 70 let a též 
nastupující nová generace kolem věku 40 let. 

dnes mění ve prospěch sociální inte-
ligence. Ukazuje se, že kvalita šéfa se 
dnes pozná dle toho, jak se umí ob-
klopit lidmi, kteří ho doplňují. To je 
již dnes věrohodné kritérium kvality. 
ZS ČR proto nadále počítá pokračo-
vat v těchto aktivitách a do jubilej-
ního 25. ročníku, který proběhne 19. 
dubna 2018, počítá s vyhledáváním 
kvalitních manažerů i nadále.

Kdo je úspěšný 
manažer?
Rozpadá se tak týmová spoluprá-
ce, je přehnaná rivalita a výsledkem 
je skupina individualistů a týmový 
výkon jde dolů. To nemůže firma v 
nastávající době diskontinuity, tur-
bulence a chaosu potřebovat. Před-
poklady úspěšného manažera se 

Předseda ZS ČR Ing. Martin Pýcha s generálním ředitelem spol. ČEZ Ing. Danielem 
Benešem, jednatelem spol. Profipress Ing. Martinem Sedláčkem, předsedou ZOD 
Kámen a předsedou ZS ČR Pelhřimov Ing. Josefem Houčkem a hodnotitelem TOP 
manažerů od r. 1993 PhDr. Jaroslavem Šubrtem.       Foto archiv ZS ČR

Zástupci úspěšných členů ZS ČR v soutěži Manažer roku 2016 koncem dubna 2017 v paláci Žo-
fín Praha s absolutními vítězi soutěže Manažer roku z minulých let:  Mgr. Lubošem Stokláskem, 
generálním ředitelem spol. Agrostroj, MUDr. Alešem Hermanem, ředitelem Institutu klinické a 
experimentální medicíny /IKEM/ Praha, Prof. Janem Pirkem, přednostou kardiocentra IKEM, Ing. 
Zbyňkem Frolíkem, zakladatelem světové spol. LINET. V pozadí Doc. Adolf Rybka z ČZU Praha.

 Foto archiv ZS ČR
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zuje zemědělský podnik společně s 
výzkumnou institucí. Institut touto 
poradenskou pomocí přispívá k vyš-
šímu zavádění inovací v zemědělství, 
propojuje zemědělskou praxi a vý-
zkumnou sféru a usnadňuje země-
dělským podnikům čerpání finanč-
ních prostředků z tohoto opatření.
Celkem ve spolupráci s Institutem 
podalo žádost o dotaci v rámci 2. 
kola příjmu žádostí z Programu roz-
voje venkova do Zemědělských ino-
vací 6 zemědělských podniků – 4 na 
inovace v chovu skotu a 2 na inovace 
v rostlinné výrobě. V této činnosti 
Institut pokračoval i v rámci 4. kola 

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

příjmu žádostí o dotaci a realizoval 
sepsání projektů se třemi zeměděl-
skými podniky.
Česká technologická
platforma pro
zemědělství 
Zemědělský svaz ČR ve spolupráci 
s Institutem vzdělávání v zeměděl-
ství inicioval založení České tech-
nologické platformy v zemědělství. 
Dne 23. září 2016 byla Česká tech-
nologická platforma pro zemědělství 
uznána jako technologická platforma 
v působnosti rezortu MZe. Svoji čin-
nost zahájila platforma dne 1. 4. 2017 
dle schváleného Plánu činnosti pro 
rok 2017. Hlavním cílem strategie 
platformy je přenos poznatků vědy 
a výzkumu do zemědělské a lesnic-
ké praxe. Důležitým cílem činnosti 
platformy je analýza potřeb země-
dělských podnikatelů a monitoring 
problematických oblastí jejich pod-
nikání jako základ pro vytváření jed-
notlivých výzkumných cílů. Platfor-
ma organizuje semináře, workshopy, 
konference, polní dny, chovatelské 
dny, návštěvy v zemědělských pod-
nicích atd. za účelem přenosu nej-
novějších poznatků vědy a výzkumu. 
Důležitým výstupem činnosti plat-
formy je podklad pro další směřová-
ní vědy a výzkumu a jeho podporu ze 
strany MZe.

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

využívají k financování vzdělávacích 
aktivit prostředky z Operačních pro-
gramů Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy a Ministerstva práce 
a sociálních věcí a z Programu roz-
voje venkova (Ministerstvo zeměděl-
ství). Tyto finanční prostředky slouží 
k dalšímu vzdělávání zemědělců, ale 
i k proškolení regionálních pracovní-
ků institutu. 
Proběhlé semináře 
V období od ledna 2017 do května 
2017 Institut realizoval 99 seminá-
řů v rámci operací 1.1.1 Vzdělávací 
akce, 1.2.1 Informační akce z Pro-
gramu rozvoje venkova na nejaktu-
álnější témata z různých oblastí jak 
odborných, tak legislativních. Cel-
kem se vzdělávacích akcí zúčastnilo 
2700 osob.
V rámci 4. kola příjmu žádostí z Pro-
gramu rozvoje venkova bylo podáno 
8 projektů do operace 1.1.1 Vzděláva-
cí akce, 1.2.1 Informační akce. Všech-
ny projekty se dostaly mezi doporu-
čené žádosti o dotaci. 
Institut vzdělávání v zemědělství o.
p.s. nabízí zemědělským podnikům 
poradenskou činnost při tvorbě pro-
jektů v rámci Operace 16.2.1 Podpora 
vývoje nových produktů, postupů a 
technologií v zemědělské prvovýrobě 
(Zemědělské inovace). Projekt reali-
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Pro mladé manažery jsou organi-
zována různá setkání a exkurze, 

kde mohou získat či vyměnit jejich 
zkušenosti. Dále jsou realizovány 
vzdělávací a další akce podporující 
získávání a zprostředkování mana-
žerských znalostí a kontaktů v rámci 
zemědělství a navazujících oborů. 
V minulém roce mladí manažeři na-

Sdružení mladých manažerů
Od roku 2005 existuje v rámci struktury Zemědělského svazu ČR Sdružení mladých manažerů 
(SMM). Smyslem a záměrem tohoto sdružení je vyhledávat mladé lidí a organizovat jejich setkávání 
za účelem výměny jejich zkušeností z řídící a odborné činnosti. Hlavním cílem je také poskytování 
nových informací potřebné pro jejich práci v zemědělství. 

nevládních organizací za Českou re-
publiku, nebo jako přísedící. 
Pokud byste se rádi účastnili podob-
ných akcí, můžete se přihlásit i Vy 
do Sdružení mladých manažerů ZS 
ČR. Členy sdružení se mohou stát ve-
doucí pracovníci ve věku do 45 let se 
zájmem o zemědělství a řízení země-
dělského provozu. 

vštívili Norsko, kde se seznámili s 
norským zemědělstvím a zhlédli pří-
rodní krásy Norska.
Zahraniční cesty
Členové sdružení s aktivní znalostí ci-
zích jazyků se mohou účastnit jednání 
pracovních skupin COPA/COGECA a 
Evropské komise buď jako zástupci 

V květnu 2017 Klub seniorů usku-
tečnil výjezd na Slovensko s ná-

vštěvou Poĺnohospodárského podiel-
nického družstva se sídlem v obci 
Liptovská Těplička. Klub se pravidel-
ně účastní společných zasedání výbo-
ru a kontrolní komise svazu. Předseda 
Klubu seniorů je členem výboru ZS 
ČR, což je nejvyšší orgán svazu v ob-
dobí mezi konferencemi. Pro volební 
období 2015 - 2018 je předsedou Klu-
bu seniorů pan Vladimír Rod.

Klub seniorů
Klub sdružuje bývalé členy or-
gánů svazu se zájmem o práci 
ve prospěch svazu a rozvoje ze-
mědělství v ČR. Svaz pro klub 
mj. organizuje setkávání včetně 
poznávacích zájezdů. 
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Rozhovor na závěr 

které se podařilo dotáhnout do 
zdárného konce.
Na druhou stranu jsou i věci, 
které se nepodařily. Nejvíce mě 
mrzí, že stále není zřízen fond 
těžko pojistitelných rizik. Tuto 
myšlenku jsme neopustili, stá-
le na ní pracujeme. Ale jsme si 
vědomi, že nelze vypustit něco, 
co se bude okamžitě opravovat. 
Jde o složitou problematiku a 
musíme si být jistit, že připraví-
me kvalitní produkt, který bude 
pro většinu zemědělců zajímavý 
a užitečný. Proto je nutné věno-
vat přípravě velkou pozornost. 
Jak byste popsal spolupráci 
se zemědělskými nevládní-
mi organizacemi 
Máme několik zemědělských orga-
nizací, které hájí opravdu pestrou 
paletu podniků i výrobních oblastí, 
takže spolupráce není vždy úplně 
jednoduchá. Ale nemůžeme čekat, že 
bude stoprocentní shoda na všech-
ny otázky. Musím ale říct, a toho si 
velice vážím, že ve většině případů 
byla spolupráce slušná a férová. Do-
mnívám se, že se nám společně po-
dařilo nalézt způsob komunikace a 
pravidelně se setkáváme. Dovolím si 
tvrdit, že jsme jedno z mála minister-
stev, které v rámci připomínkového 
řízení poskytuje všechny materiá-
ly nevládním organizacím. V tomto 
směru jsme se vždy snažili být maxi-
málně možně otevření.

Toto je rozhovor pro bulletin 
Zemědělského svazu ČR, čili jak 
byste okomentoval spolupráci 
právě se svazem? 
Již pět, možná šest let čtu pravidel-
né týdenní zprávy zemědělského 
svazu, tedy již od doby, kdy jsem ani 
netušil, že půjdu do politiky. Tehdy 
pod nimi byl podepsán ještě jako ta-
jemník svazu Martin Pýcha. Už ten-
krát bylo vidět, že tato organizace, 
při srovnání zpravodajství od jiných 
nevládních organizací, pracuje na 
vysoké profesionální úrovni. Osob-
ně mohu říct, že s předsedou vašeho 
svazu mám velice korektní vztahy. 
Sice jsme ne ve všem shodli, ale vždy 
jsme spolu dokázali komunikovat a 
spolupracovat.
Co byste vzkázal všem zeměděl-
cům bez ohledu na velikost a za-
měření činnosti? 
Aby si udrželi zdravý selský rozum 
a hlavně aby hospodařili podle zá-
sad správné zemědělské praxe. To je 
dnes bolestivé téma, o kterém se v 
současné době hodně diskutuje, na-
příklad v souvislosti se suchem. Na 
všechny z nás, ať jde o ministerstvo, 
jednotlivé státní úřady a zemědělce 
budou kladeny daleko vyšší poža-
davky z hlediska správného hospo-
daření s půdou a udržením vody v 
ní. Před tím neutečeme. Rád bych, 
aby se každý hospodář zamyslel, co 
může při svém hospodaření na půdě 
zlepšit. Zároveň bych chtěl poděko-
vat všem za trpělivost, protože chá-
pu, že státní správa není vždy nej-
rychlejší.

Končí Vaše funkční období. Jak 
byste jej zhodnotil? Co berete 
jako pozitivum, co se vám po-
vedlo a co naopak považujete za 
své selhání? 
Byly to pestré čtyři roky a jsem rád, 
že se podařilo nastavit pravidla spo-
lečné zemědělské politiky tak, aby-
chom opravdu podporovali a mo-
tivovali zemědělce, kteří vyrábějí 
citlivé komodity, kteří chtějí a mají 
odvahu zpracovávat zemědělské su-
roviny na potraviny a dodávají ji ko-
nečnému spotřebiteli. Že se v rámci 
podpory hospodaření ve znevýhod-
něných oblastech LFA promítla i ur-
čitá intenzita výroby. To vše se po-
dařilo nastavit podle mého názoru 
dobrým směrem. Také musím zdů-
raznit, že nešlo o jednoduché období 
i hlediska vnějších vlivů. Po prvním 
roce vyhlásilo Rusko sankce na po-
travinářské výrobky, začala mléčná 
krize, projevilo se sucho, část plodin 
přes zimu zmrzla, nyní opět řešíme 
následky sucha. Nad rámec všech 
činností, které jsem si vytýčil, tak 
musíme řešit i spoustu mimořád-
ných událostí jak na národní, tak na 
evropské úrovni. Najít v rozpočtu 
prostředky navíc, abychom dokázali 
zemědělcům překlenout těžká obdo-
bí. To se podařilo. Podařilo se také 
najít podpory, které budou pokračo-
vat i v dalším časovém období, jako 
například zelená nafta. Takže celko-
vě si myslím, že je docela dost věcí, 

Ministr zemědělství Marian Jurečka
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Služby pro členy ZS ČR
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 některých 
dodavatelů.

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

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

• Poradenství v oblasti životní prostředí - členové se mohou na svaz obracet s žádostí o informace a rady v 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 od-
bory. Ta je následně rozšiřována na všechny zemědělské podniky v ČR. Svaz se snaží v této roli tlumit a uskuteč-
ňovat 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 
svazu 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, Excel, Po-
werPoint, Outlook).

Bulletin Zemědělského svazu ČR 2017
Zpracoval Zemědělský svaz České republiky, Hybernská 38, Praha 1, 110 00

Tel.: +420 226 211 000
e-mail: info@zscr.cz

www.zscr.cz

Tento bulletin je vydáván na podporu sociálního dialogu a náklady na jeho vydání budou 
hrazeny z prostředků na sociální dialog v roce 2017 dle § 320a zákoníku práce
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Zemědělský svaz ČR nabízí zkušební členství na 1 měsíc a to zcela zdarma.
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.

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, pro-
mlčení apod.

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

• Nabídka a poptávka pracovních míst - Členové svazu mají možnost zdarma nabízet/poptávat pracovní mís-
ta 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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|     Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, 
Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 26 partnerů, 
více než 100 advokátů a celkem 180 právníků 
největší česko-slovenskou nezávislou právnickou 
fi rmou ve střední Evropě

|     Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku 
nejbohatších Čechů a Slováků, 70 největších světo-
vých společností Fortune 500 a téměř 50 společností 
z Czech Top 100

|     Tým vysoce kvalifi kovaných advokátů kanceláře 
poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve všech 
oblastech právní specializace a pro klienty ze všech 
podnikatelských oborů

|     Rozsáhlé know-how v souvislosti s dotačními pro-
gramy pro zemědělství a lesnictví na úrovni České 
republiky i Evropské unie

|     Specializovaný tým odborníků pro oblast zeměděl-
ství, potravinářství a lesnictví; exkluzivní partner 
Zemědělského svazu České republiky

|     Nákup a prodej zemědělských či potravinářských 
podniků; oblast fúzí a akvizic, včetně akvizičního 
fi nancování a smluvního poradenství

|     Právní poradenství při veřejnoprávním povolování 
fúzí a akvizic; spolupráce s ministerstvy a dalšími 
orgány veřejné správy a vládními organizacemi

|      Nejúspěšnější a  nejkomplexnější kancelář v  České 
republice i na Slovensku dle celkového počtu všech 
nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků sou-
těže Právnická fi rma roku, včetně ocenění klientsky 
nejlépe hodnocené kanceláře v  České republice 
(2015, 2016)

PRAHA  |  BRNO  |  OSTRAVA  |  BRATISLAVA

Dlouhodobý právní partner 
českých zemědělců 
a potravinářů

StStrarategické uvažování  |  Individuální přístup  |  Špičkový právní tým  | Dlouhodobé partnerersststttttststs vívívívííííívvívíí

Nejúspěšnější kancelář v ČR
a na Slovensku dle počtu

nominací a titulů dosavadních
ročníků soutěže

1. místo v celkovém počtu
realizovaných fúzí a akvizic

v České republice

(2009–2015)

(2016)

Nejlepší právnická fi rma
pro fúze a akvizice v ČR

a na Slovensku
(2016)

Právnická fi rma roku
v České republice

(2011–2012, 2014–2017)

Klienty nejlépe hodnocená
právnická fi rma

v České republice
(2010, 2013, 2015)

www.havelholasek.cz



Nové technologie jsou implementovány 
v živočišné i rostlinné produkci 
Cesta k úspěchu v současném zemědělství tkví ve snižování nákladů a zvyšování produkce. Následu-
jící výčet obsahuje konkrétní opatření, jež odpovídají konceptu Zemědělství 4.0 a preciznímu země-
dělství, a jež sou již nyní k dispozici na českém trhu.  

I v zemědělství se v současnosti 
zvyšují nároky na správu a zpra-

cování dat, která slouží k řízení, 
kontrole, optimalizaci a automa-
tizaci výrobních procesů a jsou 
podkladem pro rozhodování země-
dělců. Využívání dat vede ke zvy-
šování efektivity a produktivity, k 
podpoře lepších životních podmí-
nek zvířat i větší šetrnosti k život-
nímu prostředí.
Senzory pro dobytek
Pomocí senzorů na těle či přímo v 
těle zvířat je monitorován zdravotní 
stav, pohyb i chování zvířat. Senzory 
vyhodnocují i proces dojení, včetně 
kvality a složení mléka, ale i krmení 
nebo ventilace ve chlévě. Umožňují 
identifikaci, okamžitou detekci čer-
stvě narozených mláďat, určení vr-
cholu říje i vhodné doby inseminace, 
zjištění zdravotních problémů dříve, 
než se projeví nebo rozšíří ve stádě. 
Software je možné nainstalovat i na 
mobil a farmář tak získává informa-
ce o každém kusu dobytka v reálném 
čase. Modernější senzory se umisťují 
přímo do zažívacího traktu dobytka. 
Velkou oblastí živočišné výroby vy-
užívající automatizaci, robotizaci a 
digitalizaci jsou různé dojicí, krmné, 
naváděcí či uklízecí systémy.

Automatické krmné 
boxy 
Automatické krmné boxy pro pras-
nice slouží pro individuální dáv-
kování krmiva pro jalové a březí 
prasnice. Lze je využít při suchém 
i tekutém krmení (v obou provede-
ních lze současně krmit 1 nebo 2 
směsi), další možností je dávková-
ní minerálů a vitamínů. Boxy dáv-
kují krmivo na základě denní dáv-

ky nastavené v počítači. Prasnice 
je identifikována pomocí elektro-
nického čipu, který má implanto-
ván v uchu.
Klimatizační jednotky 
Na systémy řízení klimatu ve stáji 
jsou kladeny velké nároky, protože 
musejí zajistit přesné nastavení tep-
loty, vlhkosti a rychlosti proudění 
vzduchu tak, aby vytvořily optimál-
ní podmínky pro zvířata. Zvláště u 
vysoce šlechtěných plemen drůbeže, 
ustájených ve velkých koncentracích, 
je přesné nastavení klimatu bezpod-
mínečně nutné. Samozřejmostí kli-
matizačních systémů je alarm a nou-
zové otevírání.
Traktory a sklizňová
technika
Na českém trhu jsou k dostání trak-
tory a sklizňové stroje s nejmoder-
nějšími technologiemi. Mají za-
budovanou funkci automatického 
navádění pomocí GPS s přesností na 
+/- 2 centimetry. Strojům nechybí 
ani autonomní řízení a otáčení (bez 
aktivních zásahů do řízení i v místech 
s nekvalitním signálem, díky čemuž 
se šetří palivo) či ovládání prostřed-
nictvím dotykového panelu, který je 
spojen s centrálním systémem, kte-
rý vše řídí (výkon, otáčky, spotřebu, Ilustrační foto Vladimír Pícha

Ilustrační foto Vladimír Pícha



chladiče) a získává data o sklizni a poloze v re-
álném čase. Systém rovněž umožňuje variabilní 
dávkování hnojiv a přípravků, což zase šetří ná-
klady na hnojení a automaticky eliminuje pře-
kryvy při aplikaci osiva, hnojiva či přípravků na 
ochranu rostlin.
Půdní senzory, 
kapacitní čidla
Data o půdě a rostlinách umožňují sbírat rozličné 
typy senzorů. Díky nim je možné získávat data o 
půdě či rostlinách s extrémní přesností, spolehli-
vostí a přenášet je do centrálního systému, zpra-
covávat a získávat z nich podklady pro rozhodo-
vání. Získané informace umožňují rozhodovat o 
úpravě půdy či rostlin v ten nejlepší moment a 
jen v rozsahu, který je skutečně potřeba. 
Nakonec i drony
Drony a bezpilotní letouny lze již dnes využívat 
(v rámci precizního zemědělství) pro monito-
ring půdy, rostlin, monitoring trasy traktorů 
či kombajnů, ale i přímo pro hnojení, ochranu 
pole či rostlin. Konkrétním příkladem může být 
dron určený pro multispektrální snímání země-
dělské půdy. To umožňuje analyzovat stav půdy 
a kondici rostlin a zacílit zemědělskou činnost 
(hnojiva, pesticidy) přesně do těch míst, která 
je potřebují.

Tereza Hrtúsová, Radek Novák, EU Office / 
Knowledge Centre, Ekonomické a strategické 

analýzy, Česká spořitelny
Ilustrační foto Vladimír Pícha



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
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Allow me to welcome you on the pages of the new Bulletin and inform 
you about the situation in agriculture and about the activity of the Ag-

ricultural Association of the Czech Republic. 
Our work focuses on negotiating satisfactory business conditions for our 
members in the context of agricultural policy of the Czech Republic and 
the EU. We prepare for the new State Agricultural Policy after 2020 and 
assert our standpoints of various levels including official comment proce-
edings. For years the Association has dealt in the legislative framework of 
dispositions with agricultural land. Together with the Agrarian Chamber 
we have submitted a draft legislative act on selected issues of agricultural 
land ownership right transfer. The institute of pre-emption right should 
protect use of agricultural land as an irreplaceable natural phenomenon 
but both the Government and the Parliament have refused our proposal. 
We discussed, inter alia, development of agricultural sales organisations, 
for a higher concentration of economic power of agricultural producers in 
other parts of agro business (other than primary production) is a modern 
and unavoidable trend. Last but not least, we focused on business activities, 
such as a joint purchase of energy, and electronic auctions. It was shown 
that this could lead to savings of significant part our costs. 
We continued in recruitment of new Association members, replacement 
of the old generation with younger generations and involvement of young 
qualified individuals into agricultural work. This is one of the reasons why 
there has been the Association of Young Managers for 12 years to organi-
ze common professional and leisure-time events. Obtaining and retaining 
university graduates in agriculture is a big issue. We respond to this situa-
tion by educational, promotional and enlightening activities including the 
project entitled “Agriculture Is Alive!” 
The size of agricultural activities has been decreasing in the Czech Republic, mainly for the reason of the animal pro-
duction drop off. Our animal production recalculated to hectares reaches about half the production in the former EU 
Member States. Local production is killed not only by the long-term low prices paid to agricultural producers but also 
by massive imports. Most animal production is produced by big enterprises, which are threatened if capping of direct 
payments is enacted in the State Agricultural Policy. 
Unfortunately, traditional agricultural structure has been changing - cattle disappears from the landscape, plant 
production is prevailingly based on cereals and rape (together representing about 85% of revenues of agricultural 
establishments in the Czech Republic). Sugar beet, potatoes, clover and alfalfa production has decreased in compa-
rison to 20 years ago. 
The reality is that farmers specialising in plant production are better of for plant production is more profitable, easier 
and required less workforce. 
Not only in our country but also across the Union the need to regulate unfair practices of trace chains has been 
talked about. Another theme for discussion is the imbalance in margins to the detriment of farmers and transfer of 
economic pressure on agriculture. The Agricultural Association has recommended for years to analyse development 
of profit margins of traders in basic food products officially in cooperation of the Ministry of Agriculture of the Czech 
Republic and the Czech Statistical Office.  To be able to struggle against the high margins of the chains - we must 
know the levels of these margins, at least approximately.
 

Martin Pýcha
Chairman of the Agricultural Association of the Czech Republic

Foreword 

Bulletin of the Agricultural Association of the Czech republic
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
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Structure of AA CR
Total number of members 975
Of which:- agricultural cooperatives 356

- joint-stock companies 295
- limited liability companies 161
- other members (market cooperatives etc.) 168

Farmed land 1,14 mil. ha of farmland

Percentage of area of used farmland 33 %
Main bodies: - board 15 members

- committee 82 members
- control committee 12 members
- territorial organisations 48
- regional councils 12

Source: Internal docu-
ments of Agricultural 

Association of the Czech 
Republic.

Number of 
businesses

Farmland in production Average area 
ha % ha

Legal entities
total 4 451 2 446 448 69,8 550

Agricultural 
cooperatives 517 668 740 19,1 1 293

Limited companies 2 841 865 023 24,7 304
Joint-stock companies 728 865 742 24,7 1 189

Natural persons 
total 43 153 1 058 006 30,2 24

agricultural entre-
preneurs complying 

with conditions 
prescribed by the 

Farming Act

23 188 942 794 26,9 41

Total 47 604 3 504 454 100 74,0

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).

29

Bulletin 2017

Photo Jan Vratislav



On selected trends
in the development of agriculture
As has become a tradition - agrarian imports grow more quickly and agrarian exports are unable to 
compensate. While in 1993 we coped with import worth CZK 31 billion, in 2004 it was CZK 94 billi-
on, and in 2016 agrarian import as represented by the incredible CZK 225 billion. We mainly import 
meat. We import pork from Germany. In addition to meat another remarkable example is the dairy 
product commodity class. Although the positive balance in non-thickened milk keeps increasing in 
the long run, the balance of foreign trade with dairy products has been negative since 2009. 

To our own detriment we import 
what we are able to produce in 

high quality at home by domestic 
workforce to employ the domestic 
potential to the full. As Minister Ju-
rečka correctly commented in 2016, 
for the reason of high agrarian im-
ports we are deprived of about 40 
thousand job opportunities. By being 
deprived of job opportunities in agri-
culture we annually lose about CZK 

4 billion on levies to the state bud-
get. The balance in foreign trade of 
the Czech Republic in meat has not 
achieved even short-term improve-
ment yet.
As of 1 April 2017, we dropped below 
the level of 2004 in cattle rates, and 
the same applies to dairy cow rates. 
Our cattle and pig rates have reached 
record bottom (for example in 1921 
the country bred 3,043 pieces of ca-

ttle and 1,429 cows; 1,563 pigs and 
239 sows).
Staff numbers are reduced more 
quickly than agricultural produc-
tion, with a slightly decreasing trend 
recently. Productivity in agricultu-
re keeps increasing from the short-, 
medium- and long-term perspective. 
Since our EU accession our agricul-
tural work productivity has increased 
by half.

Year Exports (CZK mio) Imports (CZK mio) Agrarian balance (CZK mio)
2004 (EU accession of CR) 61,526 93,822 -32,295
2011 (worst results in history) 120,381 156,674 -36,293
2013 160,594 184,674  -24,080
2015 201,383 220,686 -19,303
2016 201,995 224,631 -22,636

Balance of the agrarian foreign trade

Development of agrarian foreign trade in meat balance in the Czech Republic (CZK mio)

Meat and offal total Exports from CR Imports to CR Long-term negative balance
2004 2,526 7,192 -4,665
2013 6,426 23,418 -16,992
2014 6,808 25,205 -18,397
2015 6,470 25,764 -19,294
2016 6,036 26,396 -20,360

Source: Data of the Czech Statistical Office pursuant to class 1-24 of the customs tariffs. 

Source: Czech Statistical Office

Development of farm animal rates in CR (in thousand pieces)

2004 2014 2015 2016 (As of 1 April) 2017 (As of 1 April)
Cattle total 1,428 1,374 1,407 1,416 1,421
Of which  Cows 573 564 580 584 586
Dairy cows 437 373 376 373 370
Pigs total 3,127 1,617 1,560 1,610 1,491
Of which  Sows 251 103 96 97 91
Poultry total 25,494 21,464 22,508 21,314 21,494

Source:  Lists of farm animals maintained by the Czech Statistical Office
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Structure of farm animal rates according to legal status of establishments
(at the end of 2016 in %)

Source: Green Reports of Czech Ministry of Agriculture

Cattle total Of which: dairy 
cows

Pigs Poultry

Businesses of legal 
entities

75.7 89.9 93.3 92.7

Businesses of natural 
persons

24.3 10.1 6.7 7.3

Total 100 100 100 100

Source:  Green Reports of Czech Ministry of Agriculture 

Development of decrease of agricultural 
worker rates in CR 

Number of workers 
in agriculture, inclu-
ding natural persons 
and assisting family 
members according 
to Green Reports of 
Czech Ministry of 

Agriculture

Year-on-year drop in 
number of workers

year 2004 141 000 -7 000
year 2009 120 200 -6 200
year 2010 114 200 -6 000
year 2011 109 600 -4 600
year 2012 105 400 -4 200
year 2013 103 500 -1 900
year 2014 102 100 -1 400
year 2015 100 900 -1 200
year 2016 100,200 -700

Labour productivity in agriculture 
of the Czech Republic

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
2016 1,264
Source: Calculations based on the Green Reports 

of the Czech Ministry of Agriculture and the 
Summary Agricultural Account of the Czech 

Statistical Office

International comparison
of size of agriculture
We lag behind the European Union in agriculture in the first place in the gross added value per hecta-
re indicator (we reach about 42 % of the EU mean). In the second place we lag behind in the level of 
animal production per hectare (about 51 % of the EU mean). In the third place, we lag behind in the 
level of overall agricultural production per hectare (about 60% of the EU mean).

We lag behind the European 
standard in price payments 

more than in non-price payments 

(in the form of subsidies). in the 
case of rape cashing reaches Eu-
ropean and world levels. This is 

not the case in other commodities, 
including milk.

Structure of European expenses in 
agriculture in the Czech Republic, 

mean for the period of interest
Direct payments 62.6%
Market measures 2.9%
Rural development 34.5%
Total 100%

Source: EU statistics on the European main 
portal www.ec.europa.eu

Calculation source: EU statistics on the European 
main portal www.ec.europa.eu
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State agricultural policy reform after 2021
The common agricultural policy of EU is one of the most important EU policies. It sets the framework 
of European agriculture and this the conditions for production of quality, healthy and safe food. The 
instrument of the State Agricultural Policy of the EU must be in harmony ad not against development 
of competitive agriculture. Orientation of future payments in the context of the SAP must focus on 
results and on support of areas bringing the highest added value. 

For that reason, the Agricultural 
Association refuses any proposal 

for creation of unequal conditions 
within the common market such as 
payment capping and digressiveness 
(both in direct payments and other 
payments such as ANC) or any other 
obstacles to agricultural entities ba-
sed on the size characteristics. 
First Pillar of State
Agricultural Policy
Application of unified payment in 
SAP shows that farmers, due to the 
price pressure, lack of workforce and 
excessive bureaucracy, abandon pro-
duction of sensitive commodities, 
especially animal production. 
SAP should also maintain the direc-
tion of inner and outer convergence 
of payments for the financial value of 
the budget for pillar 1 after 2020 to 
be the same in the recalculation of ha 
not only within but also among the 
EU Member States.
The Agricultural Association of the 
Czech Republic believes that mo-
ney transfers between pillars (flexi-
bility) should not be permitted for 
this element increases the risk of 
competitive imbalance among EU 
Member States. They should in the 
first place utilise the option of nego-
tiation on the national envelopes of 
both pillars and work with them af-

and farmers perform a key role in 
environment protection and land-
scape management. Therefore, we 
support retention of the principle 
of a wide spectrum of possible me-
asures to choose from on the Mem-
ber State level according to the 
individual Member State defined 
objectives and priorities. The ru-
ral development programme, ho-
wever, also performs an important 
role in development of investment 
into “smart” technologies which 
together with productivity mainte-
nance reduce ecological burden of 
the landscape. 
Risk management
Farmers and agricultural cooperati-
ves are challenged by major market 
fluctuations and natural risks more 
than any other sector. These fluctua-
tions have increased recently, mainly 
for the reason of increased market 
volatility. The current two-pillar mo-
del of the SAP should thus be exten-
ded with an effective tool for crisis 
management which might be created 
by the individual Member States on 
the national level. 
National subsidies
As the number of national subsidies is 
not limited and not sufficiently trans-
parent either, it plays a significant 
role in the common market compe-
tition. We believe a limit for national 
subsidy amount should be set. 

ter their approval without change for 
another 7 years. We also believe that 
the system of direct payments should 
support employment, which would 
respect to a greater extent farmers 
with more demanding production 
and higher added value. Important 
is the need to define active farmer in 
a way allowing for the subsidy pay-
ment to really productive farmers, 
not only to agricultural land owners.
Rural development
programme - Second
pillar
Agriculture still provides most job 
opportunities in the rural areas 

Photo Pavel Vlček

Photo Aneta Jechová
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International relations of AA CR
The Agricultural Association of the Czech Republic as a member of COPA/COGECA and promoter 
of cooperative farming in the Czech Republic actively contributes to the defence of the interests of 
Czech farmers in the process 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 far-
ming and associated branches.  The chairman of the Agricultural Association of the Czech Republic, 
Ing. Martin Pýcha has been Vice President of COGECA for a second term now.

In connection with the work of 
the association‘s representatives 

(chairman Ing. Martin Pýcha and 
director Ing. Jan Ulrich) in the abo-
ve mentioned work groups C/C the 
Agricultural Association of CR perio-
dically attends meetings of the “civil 
dialogue groups” organised by the 
European Commission. 
Other international
organisations 
The Agricultural Association of the 
Czech Republic is also a member of 
the International Co-operative Alli-

on of the agricultural and food proce-
ssing industry sectors in the current 
globalised and bureaucracy bound 
market environment.
This year the Association has also 
become member of the Association 
of Innovative Farming (AIF) with the 
seat in Brussels as we are well aware 
that agriculture must develop on the 
basis of most recent knowledge from 
the science and research sphere and 
must not lag behind other industries 
in the technological area, in the area 
of modern management procedures 
and remuneration of qualified staff.

ance (ICA). We work particularly 
actively in its European section - Eu-
ropean cooperatives. 
We also participate in the procee-
dings of the International Labour Or-
ganisation (ILO), where we actively 
participate in discussions during the 
drawing up of legislation influencing 
the rules of the labour market and 
status of workers in farming. 
It is also necessary to mention co-
operation with the World farmer’s 
organization, the Association active-
ly contributes finance and know-how 
to solution of hot issues of the positi-

Legal and employee matters
Systematic and long-term activity of the Agricultural Association of CR in the legal area is one of its 
major and most appreciated priorities. This activity, focused on defence and assertion of interests 
of agriculture and Association members, includes both active involvement in legislative processes - 
often including the form of in-house legislative initiatives, and execution of legal agenda, especially 
in relation to the membership base - especially in the form of consultancy and interpretation of legal 
provisions and their application in everyday activities of the Association members. 

Active participation in the legisla-
tive process is implemented by 

the Association as the major employ-
er organisation in agriculture throu-
gh its membership in RHSD, KZPS 
and its representation in various 

bodies and commissions of national 
and non-governmental institutions 
(Governmental Council for OHS, 
Commission of the Governmental 
Legislative Council, the Agricultu-
ral Monitoring Committees etc.). In 

many particular cases, continuous 
cooperation with bodies of the Par-
liament of the Czech Republic and 
personal contacts with deputies and 
senators are important assets.

Photo Martin Zeman
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of the Czech cooperative system. 
For example, this year a number of 
events with the cooperative theme 
will be held in connection with the 
170th anniversary of the first coope-
rative establishment.  Through the 
Association of Cooperatives of CR, 
the Agricultural Association also 
implements certain international 
activities, such as its membership 
in the International Cooperative 
Union and its European structure 
called Cooperative-Europe. 

Support for the cooperative system
In the sense of the relatively new private law amendments - the new Civil Code and the Business Cor-
porations Act, cooperatives are actually and legally made an equal part of the business spectrum. This 
condition corresponds to the prevailing global opinion perceiving cooperatives as a necessary and pro-
gressive part of the society. The same approach is expressed by the EU and its organs, strongly suppor-
ting the cooperative system. In this sense, the Czech Republic still has considerable areas for improve-
ment, to its detriment, which is the consequences of the negative view of cooperatives in 1990s. 

-term membership in the Associ-
ation of Cooperatives of the Czech 
Republic, associating cooperative 
unions of different industries (con-
sumer, manufacturing and resi-
dential). In this context, the main 
activities are performed in the legal 
- legislative area (the Association 
of Cooperatives is the official co-
mment point), through participa-
tion in organisation of events with 
cooperative theme and last but not 
least through media presentation 

As a consequence of the existing 
doubtless legal and economic 

consolidation of agricultural coope-
ratives (they continue to form a ma-
jor part of the Association member-
ship) the Association focuses in this 
area on support and development of 
sales cooperatives. This activity is the 
mission of a specialised committee 
of the Association - the Cooperative 
Council. International experience 
clearly shows that common sales of 
production are an important way to 
positively influence the relationship 
between the manufacturer, the pro-
cessor and the trader and to rein-
force the position of farmers in this 
production vertical at the same time. 
The Association tries to initiate esta-
blishment of new sales cooperatives 
for a wider spectrum of agricultural 
commodities - so far, the Czech Re-
public only has sales cooperatives for 
the commodities of dairy products, 
fruits and vegetables.
Anniversary
of first cooperative 
establishment
The question of the cooperative 
system has been addressed by the 
Association also through its long- Photo Barbora Holá Burešová

Agriculture and the environment
For a third year the Association houses a professional commission focusing on soil protection. This 
commission generates an argumentation base for discussion and negotiations with responsible bo-
dies on this issue. In this connection, the main discussion in 2017 is held about the draft Anti-Erosion 
Decree of the Ministry of the Environment, which, although correctly targeting soil protection against 
water erosion, chooses a completely inappropriate and economically non-feasible setting of this tool.  

of the European Parliament and the 
European Commission) that the ban 
of use of phytosanitary products on 
nitrogen-binding plants and interim 
plants included in EFA is absolutely 
contra-productive and illogical.
The association has also focused/is 
focusing on other questions, such as 
the delineation of protective bands 
of water sources and more detailed 
protection conditions, and in the 

Trade could not be made to more 
vigorously defend renewable energy 
sources from agricultural activities 
(biogas stations and the like) and 
therefore a revision of the rate of 
return of certain technologies and 
the related adjustment of the level 
of operation subsidies is currently 
under preparation. 
We unfortunately did not manage 
to persuade EU organs (the Plenum 

In the context of the Paris agree-
ment on the Framework Conven-

tion of the UNO on Climate Change 
we have organised a discussion wi-
thin the inter-ministerial coordina-
tion group of the Ministry of the En-
vironment on reduction objectives 
of the non-ETS sectors, including 
agriculture. 
In the case of bio energy, the offici-
als of the Ministry of Industry and 
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of state administration and self-go-
verning bodies. Opinion exchange 
with science and research organi-

The Agricultural Association re-
sponds to this with the already 

fifth edition of the project “Agricultu-
re is Alive!“, aimed at improvement 
of attractiveness of the agricultural 
sector especially among elementary 
school children, their parents and 
the broad general public. And last but 
not least we try to motivate students 
of secondary agricultural schools to 
work in the field after finishing their 
studies. The project “Agriculture is 
Alive!” includes activities aimed at 
increased awareness about agricultu-
re, its vital role and the relationship 
between agricultural production, 
food and the environment. 
An important visual example is provi-
ded by the open door days at agricul-
tural plants with commented tours 
around the stables and agricultural 
technology. Another popular major 
activity is represented by discussions 
about agriculture at elementary 
schools combined with competitions 
in recognising seeds, feeds and ani-
mals or agricultural technology from 
their photographs.
Already in 2015, we also initiated 
establishment of Agro-Environmen-
tal Clubs with the aim to inform ele-
mentary school pupils about theore-
tical background of the subject with 
support of the theoretical knowledge 

sation in accumulation of materials 
for decision-making processes goes 
without saying.

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.
Members continues to be provided 
with ad-hoc consultancy in the area 
of environment protection and Cross 
Compliance.
The Association is prepared to orga-
nise model audits on request. 
When addressing environmental 
issues, the Association primarily 
addresses ministerial institutions 
(such as the Ministry of Agricultu-
re) but when asserting interests of 
its membership base is also com-
municates with other institutions 

Promotion of farming
Agriculture is still an underestimated field of human activity in the eyes of the general public. This 
is evidenced not only by the lack of interest in agricultural studies, the insufficient number of uni-
versity graduates in this area and the related lack of qualified staff but also by the low awareness of 
agriculture as such in the minds of general public. 

Photo archive

competition in Dexterity of Tractor 
and Trailer Driving. The finals were 
attended by 23 Students advancing 
to the national round form the indi-
vidual regional competitions across 
the country. The event was provided 
with moral support by the minister 
of agriculture, Marian Jurečka, who 
also tried the tractor and competed 
with the students.

with practice and visits to farms and 
other agricultural operations. At pre-
sent six clubs are active in the Czech 
Republic. 
Another integral part of the project 
is publication of educational materi-
als for elementary school teachers as 
well as their pupils. 
In 2017, we have successfully or-
ganised the regional and national 

Photo Soňa Jelínková
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Another interesting thing mani-
fested by this edition of the com-

petition was that many managers 
realized that presence of a toxic ma-
nager in the organisation is about to 
bring trouble in near future. 
The gurus of Czech agriculture, who 
have really achieved a lot in the cour-
se of their careers, know well that 

Competition Manager of the Year 2016
The interest on the part of agricultural managers and managers of related fields exceeded any other 
year of the 24-year history of the competition. Interestingly enough, the competition was attended 
both by the gurus of Czech agriculture aged around 70 and the new generation of agricultural man-
agers aged around 40. These people have gone through the whole profile of their organisations and 
now manage them with practical experience in the company operation as well as its management. 

torn to pieces by that. People do not 
help each other, do not share expe-
rience, take excuses etc. The gurus 
know that pressure on performance 
and work relations between subordi-
nates are like the two sides of a scale. 
the more you press on one side, the 
more the other side - cooperation 
among people - will deteriorate.

In cooperation with the Institute for 
Education in Agriculture, the Agri-

cultural Association has initiated the 
foundation of the Czech Technologi-
cal Association in Agriculture. On 23 
September 2016, the Czech Techno-
logical Platform for Agriculture was 
acknowledged a technological plat-
form of the Ministry of Agriculture of 
the Czech Republic. The platform co-
mmenced its activity on 1 April 2017 

according to the approved Activity 
Plan for 2017. The main objective of 
the strategy of the platform is trans-
fer of knowledge of science and re-
search into agricultural and forestry 
practice. Another important objecti-
ve of the platform activity is needs 
analysis of entrepreneurs in agri-
culture and monitoring of problem 
areas of their business activity as the 
basis for formulation of individual 

research objectives. The platform 
organises seminars, workshops, con-
ferences, field days, breeder days, 
visits to agricultural plants etc. for 
the purpose of transfer of the latest 
science and research knowledge to 
practice. Another important output 
of the platform activity is a document 
for further orientation of science and 
research and its support by the Mini-
stry of Agriculture.

unless they surround themselves 
with able people they cannot be good 
managers, conductors, directors etc. 
Experience gained by the competiti-
on shows that by tightening the com-
pany screws first achieves increased 
figures but the consequences wait 
just around the corner. The team 
communication and cooperation is 

Educational and project activity
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 edu-
cational events, it cooperates with other non-governmental, non-profit-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 Agricultural Association of the Czech Republic. 

Association of Young Managers
Since 2005 the Association of Young Managers (AYM) has existed in the structure of the Agricultural As-
sociation 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 their experience from managing and professional 
activity. The main aim is the provision of the new information necessary for their work in farming. 

Various meetings and excursions are orga-
nised for the young managers to obtain or 

exchange their experience. Various educational 
and other events are also implemented to supp-
ort the gaining and brokering of management 
knowledge and contacts in the context of agricul-
ture and associated fields. 
In the past year the young managers visited Nor-
way where they were acquainted with Norwegian 
agriculture and natural beauties of Norway.
Association members who can speak foreign lan-
guages can participate in the proceedings of the 
working groups COPA/COGECA and the Euro-
pean Commission, either as representatives of 
NGOs for the Czech Republic or as observers. Photo Jindřich Motyka
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Your term of office approaches 
its end. How would you evalua-
te it? What in your opinion are 
its positives and negatives? 
The four years were really varied and 
I am glad we have managed to define 
the Common Agricultural Policy to 
support and motivate farmers pro-
ducing sensitive commodities, brave 
enough to process food and supp-
ly their products to end customers, 
with a certain intensity reflected in 
LFA. As all these things have been 
successfully set I think this to be a 
fairly positive shift in the State Ag-
ricultural Policy setting. I must also 
admit that those years were not easy, 
in that after one year those Russian 
sanctions were imposed, there was 
the milk crisis, the drought, two fros-
ty winters, and drought again this 
year, so a lot of emergencies in addi-
tion to the defined agenda, both on 
national and on European levels, a 
lot of extra money to be found in the 
budget to be able to hold the farmers 
up in crises. And we have managed. 
We have also managed to find sub-
sidies to be continued, such as green 
diesel etc. So i believe that I have ma-
naged a lot of good things. 
What I regret I did not manage to 
complete is the fund of the risks 
hard to insure. This is still worked 
on, we have not abandoned the idea 
but we are aware that we cannot kick 
off something that we would have to 
correct later. We have to launch a 
product we know is good, interesting 
for most farmers. So we are careful to 
tune everything up well first. 

Seniors Club
The club brings together former members of the associa-

tion‘s bodies who are interested in work in favour of the 
association and the development of agriculture in the Czech 
Republic. Amongst other things, the association organises 
meetings, including sight-seeing trips. In May 2017, the 
club visited Slovakia and there the Agricultural Cooperative 
in Liptovská Teplička. The club regularly participates in the 
meetings of the committee and the control commission of 
the association. The chairman of the seniors club is a mem-
ber 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 Seniors‘ Club is Mr. Vladimír Rod.

Concluding interview 
Marian Jurečka, Minister of Agriculture 

What message do you want to 
send all farmers, regardless 
their activity size and orienta-
tion? 
To keep their common sense and 
work according to the principles of 
good agricultural practice, for that 
is a painful theme today, which we 
keep discussing, due to the draught, 
all of us, whether the ministry, the 
national authorities, or the farmers 
themselves, will face increased requi-
rements for correct soil management 
and water retention, this is some-
thing that cannot simply be escaped. 
So, I would like every farmer to think 
what else he can do with his land. 
And above all I would like to thank 
all of them for patience for I under-
stand that state administration is not 
always quick enough, so I would like 
to thank all farmers for their patien-
ce and cooperation.

How would you describe coope-
ration with non-governmental 
agricultural organisations? 
This cooperation is not always easy 
for there are many different agricultu-
ral organisations defending interests 
of a broad variety of companies and 
manufacturing areas, which makes it 
rather complicated. We cannot expect 
a hundred percent consensus. But I 
must say i appreciated that most of 
the cooperation was always decent 
and fair. I think we have established a 
method of communication and perio-
dic meetings. I think we are one of the 
few ministries providing all materials 
to non-governmental organisations 
for commenting and trying to be rela-
tively transparent in this. 
This is an interview for the 
bulletin of the Agricultural As-
sociation of the Czech Republic, 
so how do you see your coope-
ration with the Association? 
I must say that I read news of the Ag-
ricultural Association, received with 
weekly periodicity, for the first time 5 
- 6 years ago, when i did not yet think 
of going into politics, then Martin 
Pýcha, still as the secretary of the As-
sociation, signed them, and I already 
knew that the Association worked on 
a high professional level, as I could 
compare theirs to reports of other 
NGOs and I must say that I have de-
veloped a very good, correct relation-
ship with Martin Pýcha as the presi-
dent of the Association. We have not 
always agreed on everything but we 
have always managed to closely and 
correctly cooperate. 

Photo Gina Brabcová
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Services for members 
• 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 trai-
ning 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, Excel, 
PowerPoint, Outlook).
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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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