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Úvodní slova
Letos si připomínáme výročí 50 let vzniku svazu, který byl založen v roce 1968 

pod původním názvem Svaz družstevních rolníků. V souvislosti s tímto vý-
znamným výročím vydáváme na podzim tohoto roku brožuru, která mapuje vznik 
a fungování svazu a změny jeho názvů až do současnosti a také se dotýká histo-
rie družstevnictví na území Československa, respektive České republiky. V uply-
nulém roce svaz pokračoval v aktivitách na podporu zájmů členů, ve vyjedná-
vání podnikatelských podmínek a v prosazování stanovisek svazu na evropské 
i národní úrovni. V tomto roce nejvíce pozornosti věnujeme přípravě Společné 
zemědělské politiky po roce 2020. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že rozměr 
zemědělství ČR se snižuje hlavně z důvodu propadu živočišné výroby. Stále se 
věnujeme prosazování priorit zemědělství také v oblasti pracovního práva se za-
měřením na větší flexibilitu. Podíleli jsme se na přípravě návrhů na změny v zá-
koníku práce. Nadále se věnujeme mj. založení právního rámce ve věci dispozic 
se zemědělskými pozemky. Naše právní oddělení řeší i aktuální právní problé-
my našich členů. Rozvíjíme podnikatelské aktivity jako například společný nákup 
energií, díky němuž mohou naši členové ušetřit finanční prostředky. Stále podpo-
rujeme rozvoj odbytových družstev a integračních vazeb zemědělských podniků, 
jelikož větší část námi vytvořené hodnoty si ve svůj prospěch přetahují jiné články agrobyznysu. Integrace již dnes probíhá, 
ale místo toho, aby ji iniciovali zemědělci, jsou tito zemědělci skupováni podniky, které na zemědělství navazují. Pokračovali 
jsme mj. ve vzdělávání, v rozvoji technologické platformy pro zemědělství, v získávání nových členů svazu a zapojování mla-
dých kvalifikovaných lidí do práce v zemědělství. V rámci svazu funguje Sdružení mladých manažerů a rozvíjíme propagační 
a osvětové činnosti v projektu „Zemědělství žije“. V tomto roce se rovněž věnujeme přípravě celostátní konference svazu. 
Na stránkách našeho výročního Bulletinu Vám děkuji za Vaši práci ve prospěch zemědělství ČR i naší stavovské organizace 
Zemědělského svazu České republiky. Přeji nám, abychom společnými silami uhájili naše pozice ČR, a to i v SZP EU po 
roce 2020, aby do zemědělství přišlo pracovat více mladých lidí a abychom společně přispěli k trvale udržitelnému rozvoji 
zemědělství, osídlení venkova a vyššímu podílu ve zpracovatelských a odbytových článcích.  

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

Dovoľte mi, aspoň v základných rysoch predstaviť činnosť a zameranie Zvä-
zu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, ktorý ako 

nezávislá a samosprávna organizácia združuje právnické osoby pôsobiace v 
oblasti poľnohospodárstva v SR. Činnosť Zväzu je zameraná predovšetkým na 
zabezpečenie – vyrokovanie, čo najprijateľnejších podmienok pre slovenských 
poľnohospodárov, určovaných legislatívou a podpornými nástrojmi spoločnej PP 
EU a tiež domácej štátnej agrárnej politiky v rámci EU. Strategickým záujmom 
SR je zabezpečenie  kvalitných a zdravých potravín, udržateľný rozvoj vidieka a 
zvyšovanie ochrany prírodných zdrojov. Toto sú tiež základné ciele, ktoré sa snaží 
svojou činnosťou presadzovať a zabezpečiť ZPD a OS SR. V nadväznosti na 
rokovanie o rozpočte EU presadzuje SR zachovanie rozpočtu EU na SPP mini-
málne na úrovni rokov 2014 – 2020 aj po tomto období, krátenie rozpočtu nepod-
porí v žiadnom prípade. ZPD a OS SR na základe faktov o historicky nevídanej a 
pre členské štáty EU-15 rozsahom nepredstaviteľnej likvidácii chovov hovädzieho 
dobytka v SR po roku 1990 dôrazne a neodkladne žiada uplatniť požiadavku zvý-
šenia limitu viazaných platieb  (I. pilier) zo súčasných 13% na 25%. Tieto finančné  
zdroje použiť na podporu chovov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, rozvoj 

zeleninárstva a ovocinárstva.Za významné priority budúcej agrárnej politiky SR považuje ZPD a OS SR obnovu sebestač-
nosti v základných potravinách mierneho pásma a udržanie produktívneho obhospodarovania pôdy vidieckeho osídlenia a 
prírodných hodnôt v horských a podhorských oblastiach Slovenska. ZPD a OS SR  dôrazne uplatňuje požiadavku na takú 
úpravu poskytovania podporných platieb, ktorá umožní zvýšiť podiel priamych platieb viazaných na chov hospodárskych zvi-
erat, zeleninu, ovocie a podporných platieb pre udržanie  produkčného poľnohospodárstva , pracovných príležitostí a s nimi 
spojeného vidieckeho osídlenia a pre udržanie kultúrneho vzhľadu krajiny.  
Využívam túto príležitosť na poďakovanie všetkým členom ZPD a OS SR, ktorým leží na srdci ďalší progresívny rozvoj 
jednotlivých odvetví poľnohospodárskej výroby na Slovensku a pre tento cieľ neváhajú obetovať svoj voľný čas a všetku  
energiu. Ďakujem.

Ing. Milan Mišánik, predseda ZPD a OS SR
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Zemědělství v ČR a SR

Počet členů  ZS ČR 979
Z toho:

- zemědělská 
družstva 352

- akciové společnosti 294
- společnosti s ručením 
  omezeným 163

- ostatní členové 
  (odbytová družstva aj.) 170

Obhospodařovaná půda 1,12 mil. ha z.p.
Podíl na užívané z.p. 32 %
Hlavní orgány ZS ČR

- představenstvo 15 členů
- výbor 82 členů
- kontrolní komise 12 členů
- územní organizace 48 ÚO
- krajské rady 12 KR

Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.
Pozn.: Členové svazu obhospodařují více než 30 % 

z obhospodařované zemědělské půdy v ČR. 

Struktura ZS ČR Štruktúra ZPD a OS SR
Počet členov ZPD a OS SR 280
Z toho:

- poľnohospodárske 
  družstvá 280

- akciové spoločnosti -
- spoločnosti s ručením 
  obmedzeným -

- ostatní členové 
  (odbytová družstva aj.) -

Obhospodarovaná pÔda 156 tis. ha p.p.
Podiel na užívanej p.p. 8,16 %
Hlavné orgány ZPD a OS SR

- predstavenstvo 15 členov
- výbor -
- kontrolná komísia 5 členov
- územné organizácie -
- krajské rady -

Zdroj: Interné dokumenty ZPD a OS SR

Podnikatelská struktura zemědělství ČR a SR na zemědělské půdě

Počet podniků Obhospodařovaná ZP Průměrná výměra ZP
ha % ha

ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR
Právnické osoby celkem 4 691 3200 2 450 897 1 493 811 69,6 78,2 556 467
Z toho: 

- zem.  družstva 514 557 658 983 662 880 18,7 34,7 1 292 1 188
- spol. s r.o. 3 066 2 235 882 553 421 975 25,1 22,0 307 188
- akciové spol. 731 407 862 484 408 956 24,5 21,5 1 257 1 005

Fyzické osoby celkem 43 342 15 633 1 070 930 416 843 30,4 21,8 26 27
Z toho zemědělští 
podnikatelé plnící 
podmínky předepsané 
zákonem o zemědělství

23 188 5 935 958 936 258 720 27,2 13,5 41 44

CELKEM 48 033 18 833 3 521 827 1 910 654 100 100 76 106

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR (ÚZEI na základě dat ze-
mědělského registru ČSÚ) a Zelená správa MPRV SR.

Údaje platné pro konec roku 2017.
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Podnikatelská struktura zemědělství ČR a SR na orné půdě

Obhospodařovaná orná půda Průměrná výměra orné 
půdy

ha % ha
ČR SR ČR SR ČR SR

Právnické osoby celkem 1 856 452 1 039 405 74,7 77,4 421 325
Fyzické osoby celkem 629 819 303 480 25,3 22,6 15 19
CELKEM 2 486 272 1 342 885 100 100 54 71

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ) a Zelená správa MPRV SR.
Údaje platné pro konec roku 2017.

Vybrané sociální záležitosti zemědělství
Zemědělství je hlavním garantem pracovních příle-
žitostí na venkově a tak tomu bude i do budoucna. 
Jako největší zaměstnavatelská organizace na ven-
kově se zasazujeme o sociální stránku věci. Zamě-
řujeme se na podnikatelskou a zaměstnavatelskou 
perspektivu, generační obměnu a v té souvislosti 
podporujeme zájem mladých o zemědělské vzdělání 
a následně o práci v zemědělství.

Součástí programového zaměření činnosti svazu je mj. 
působit na vzdělávací systém s ohledem na přípravu 

pracovníků pro sektor zemědělství. Jedním z hlavních 
zaměstnavatelských problémů v ekonomice celé ČR je 
i všeobecný nedostatek pracovníků. Realita je taková, 
že za stárnoucí zemědělce je problém získat náhradu, 
když vhodní lidé chybějí prakticky ve všech odvětvích 
ekonomiky.
Počet pracovníků v zemědělství ČR se dlouhodobě 
snižoval rychleji než zemědělská produkce. Dle Zelené 
zprávy vloni v zemědělství pracovalo 100 tisíc lidí. V 
posledních letech se úbytky pracovníků zmírnily, ale 
opět se to zvýší: na základě šetření se odhaduje, že 
během deseti let v souvislosti s odchody do důchodu ze 
zemědělství odejde až jedna třetina lidí. Z uvedeného 
vyplývá, že zemědělství zvlášť se týká generační 
obměna. V zemědělství je oproti průmyslu vyšší průměrný 
věk pracovníka a podíl pracovníků v zemědělství 
starších šedesáti let se doposud nepřestal zvyšovat. 
Nezanedbatelným faktorem je i to, že v zemědělství je 
jedna z nejnižších průměrných mezd. Na základě šetření 
se dále odhaduje, že zhruba 15% pracovníků nechce 
zůstat v zemědělství a chce odejít za lepšími výdělky 
do jiných sektorů ekonomiky. Situace v ekonomice 
zemědělství s ohledem na růst mzdových nákladů ale 
není jednoduchá – mimocenová úhrada formou podpor 
a dotací se zvyšovat nebude (naopak se sníží) a naše 
hlavní forma úhrady - ceny za řadu rozhodujících komodit 
(s výjimkou řepky) - máme nižší než před deseti či dvaceti 
lety. 

Při posuzování možností zemědělství máme na zřeteli, 
že zemědělství má svá specifika a že to není odvětví 
jako každé jiné. Vyplývá to z jeho vazby s přírodou, 
půdou, živými organismy a s biologickými procesy. Půda 
je součást národního bohatství a neobnovitelný přírodní 
zdroj. Zemědělství podléhá vlivům podnebí a počasí. 
Dlouhodobý předvýrobní a výrobní cyklus se promítá 
do snížené obratovosti vkladů. Např. obratovost vkladů 
v chovu skotu trvá několik let. Z celé řady objektivních 
důvodů je v něm dosahováno vyšší rizikovosti, nižší 
ziskovosti a nižší výnosnosti vloženého kapitálu než v 
průmyslu (tudíž i nižších mezd oproti národním průměrům, 
taková situace je i v jiných zemích unie.

Rok Počet pracovníků v 
zemědělství včetně 

fyzických osob 
a pomáhajících 

rodinných příslušníků

Meziroční poklesy 
pracovníků

ČR SR ČR SR
2004 141 000 86 600 -7 000 -12 800
2010 114 200 54 900 -6 000 -8 100
2011 109 600 52 100 -4 600 -2 800
2013 103 500 51 800 -1 900 -300
2014 102 100 51 500 -1 400 -300
2015 100 900 50 300 -1 200 -200
2016 100 200 50 100 -700 -200
2017 100 000 47 700 -200 -2 400

Vývoj poklesu pracovníků 
v zemědělství v ČR a SR

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR a Zelené správy MPRV SR.
Pozn.: Nejvyšší podíl pracovníků v zemědělské prvovýro-
bě ČR dlouhodobě pracuje v podnicích právnických osob, 

ve střednědobém horizontu to je cca 76 %.



6

Věková struktura pracovníků v zemědělství ČR a SR (%) 
Věkové skupiny 
pracovníků 

Věková struktura v zemědělství v r. 
2013

Věková struktura v zemědělství v 
r. 2017 Trend

ČR SR ČR SR
60 a více let 9,3 8,9 14,2 12,8 nárůst
45 – 59 let 43,8 48,5 42,5 47,5 pokles
30 – 44 let 34,5 30,8 31,6 29,9 pokles
15 – 29 let 12,4 11,8 11,7 9,8 pokles

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR a Zelené správy MPRV SR.

Srovnání věkové struktury pracovníků v ekonomice ČR a SR(%) 

Podíl pracovníků starších 45 let v r. 2013 Podíl pracovníků starších 45 let v r. 2017
ČR SR ČR SR

Zemědělství 53 57 57 60
Průmysl a stavebnictví 40 41 42 41
Ekonomika ČR průměr 41 40 43 44

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR a Zelené správy MPRV SR.

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR a MPRV SR.
Pozn.: Vzdělanostní struktura se v zemědělství mírně zlepšuje, podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v země-

dělství se zvýšil a je podobný průmyslu.

Vzdělanostní struktura pracovníků v zemědělství ČR (%) 

Stupeň vzdělání Věková struktura v zemědělství v r. 2013 Věková struktura v zemědělství v r. 2017
ČR SR ČR SR

Střední vzdělání bez 
maturity 55 % 52 % 52 % 46,6 %

Střední škola s maturitou 24 % 41 % 26 % 41 %
Vysokoškolské vzdělání 10 % 10 % 12 % 12,2 %
Základní a chybějící 
vzdělání 11 % 6 % 10 % 4,9 %

Specifikace profesní struktury v zemědělství (%) 

2013 2017
Kvalifikovaní pracovníci 39 38
Obsluha strojů a zařízení 19 17
Techničtí a odborní pracovníci 12 13
Řemeslníci a opraváři 6 7 
Nekvalifikovaní a pomocníci 10 8 
Úředníci 5 6
Management 4 5
Specialisté 3 4 
Pracovníci ve službách a prodavači 2 2 

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR.
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Vybrané ekonomické záležitosti 
zemědělství
Vývoj salda agrárního zahraničního obchodu je 
koncentrovaným ukazatelem stavu agrární sféry 
– i z něho jsou zřejmé nepříznivé trendy týkající 
se živočišných výrobků, a to zvláště masa. Zlep-
šování poměrů v agrárním zahraničním obchodě 
nastalo jen z krátkodobého hlediska, neudrželo 
se a záporné agrární saldo v r. 2017 opět přesáhlo 
úroveň mínus 30 mld. Kč. Průměrné záporné agrár-
ní saldo ČR za uplynulých dvacet let bylo zhruba 
-25 mld. Kč. 

zují, že v úrovni živočišné produkce připadající na hektar 
či na jednoho obyvatele – jsme v členských zemích unie 
mezi posledními.
Musíme podrobit kritice to, že opět zesílil bruselský tlak 
na jednu z komparativních výhod našeho zemědělství, 
a to na střední a velké podniky. Není pravda, že větším 
kapitálovým podnikům odzvonilo, ale naopak. Působí 
zde ekonomické zákony - tyto podniky uplatňují výhody 
z vyšší koncentrace výroby. Fixní náklady jsou stejné při 
větším či menším objemu výroby. Rozmělněním fixních 
nákladů do většího objemu výroby jsou náklady na jed-
notku produkce nižší. Větší podnik má více možností ve 
využívání inovací, moderní techniky a technologií včetně 
automatizace a robotizace atd. Jednou z výhod americ-
kého zemědělství je právě velikost podniků – v USA v 
průměru 200 ha (v EU to je okolo 20 hektarů). V Americe 
je průměrná výměra 200 ha, ale 55 % rostlinné produkce 
zajišťují podniky větší než 400 ha. 
Podíl podniků právnických osob na zajištění živočišné vý-
roby potažmo soběstačnosti ČR v potravinách živočišné-
ho původu je u nás velký: Ze Zelené zprávy vyplývá, že 
vloni v ČR zemědělské podniky právnických osob chovaly 
75% skotu, 90% dojných krav, 93% prasat a 93% drůbeže.
Produktivita práce v našem zemědělství se zvyšuje z dlou-
hodobého i krátkodobého hlediska. Od vstupu do unie se 
produktivita práce v našem zemědělství zvýšila zhruba o 
polovinu.

Z toho vyplývá, že se situace v agrárním zahraničním ob-
chodě nezlepšuje. Více než 50 % záporného agrárního 

salda ČR je tvořeno vysokým záporným saldem u masa. 
U masa nadále zůstává nejvyšší záporné saldo ze všech 
agrárních komoditních skupin. Během roku 2017 byl do 
ČR dovezen rekordní objem masa za 28 mld. Kč, což je 
čtyřnásobek toho, co k nám bylo dovezeno v roce vstupu 
ČR do EU.
Máme jednu z nejnižších hustot jednotlivých kategorií 
hospodářských zvířat na obhospodařovanou výměru ze-
mědělské půdy v Evropě. Současné stavy skotu a krav, 
prasat i prasnic jsou dokonce nižší než v roce 1926. I stavy 
dojnic (365 tis. kusů) se v ČR dostaly na historické mini-
mum.
Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby se produkční rozměr 
zemědělství v ČR udržel (a to včetně živočišné výroby). 
Nemáme, kam ustupovat. Mezinárodní komparace potvr-

Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR
Rok Vývoz (mil. Kč/€) Dovoz (mil. Kč/ €) Agr. saldo (mil. Kč/ €)

ČR SR ČR SR ČR SR
1993 32 276 435 31 497 568        779  -133
2000 47 729 664 65 011 1 129 -17 282 -465
2004 61 526 1 198 93 822 1 494 -32 295 -296
2008 106 931 1 954 131 048 2 897 -24 117 -943
2011 120 381 2 918 156 674 3 723 -36 293 -805
2012 148 309 3 774 173 026 4 183  -24 717 -409
2016 201 592 2 830 224 676 4 104  -23 084  -1 274
2017 196 741 2 836 227 493 4 240  -30 752  -1 404
I. - IV. 2018 58 007 71 466  -13 459
I.- IV. 2017 65 833 7 3427 - 7 594

Zdroj: Údaje ŠÚ SR a údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1. -24 třídy celního sazebníku. Uváděné hodnoty se časem 
mohou mírně měnit, protože ČSÚ výsledky průběžně zpřesňuje. Ve výsledcích se někdy objevují nevýrazné chyby ze 

zaokrouhlování velmi vysokých čísel. 
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Vývoj agrárního zahraničního obchodu masa
Vývoz masa z ČR Dovoz masa do ČR Zhoršující se saldo

1996 788 1 043 -255
2000 1 239 2 363  -1 124
2004 2 526 7 192 -4 665
2010 4 336 17 009 -12 673
2016 6 040 26 636 -20 596
2017 5 851 28 333 -22 482
Leden až duben 2018 1 517 8 851 -7 334
Leden až duben 2017 1 830 8 766 -6 936

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

Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR a SR (tis. ks)
1926 1989 2004 2017 2018 k 1.4. 2018/1989 (%)
ČR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR

Skot celkem 3 451 3 480 973 1 428 540 1 421 440 1 416 437 41 45
Z toho krávy 1 730 1 248 559 573 232 586 195 587 129 47 37
Dojné krávy . . . 437 201 370 129 365 129
Prasata celkem 1 831 4 685 1 554 3 127 1 149 1 491 614 1 557 628 33 40
Z toho prasnice 197 312 98 251 82 91 37 92 36 29 36

Zdroj: ČSÚ. Soupisy hospodářských zvířat v ČR. 
ŠÚ SR. Súpisy hospodárskych zvierat v SR

Struktura stavů hospodářských zvířat v ČR dle právních forem 
podniků koncem roku 2017 (%)
Podniky Skot celkem Z toho dojné krávy Prasata Drůbež
právnických osob 74,8 89,8 93,5 93,4
fyzických osob 24,2 10,2 6,5 6,6

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR.

Produktivita práce v zemědělství 
Rok Úroveň produkce v běžných cenách na 

pracovníka (tis. Kč)
2000 614
2004 821
2011 1 085
2013 1 239
2015 1 259
2017 1 284

Zdroj: Propočty dle Zelených zpráv MZe ČR a Souhrnné-
ho zemědělského účtu ČSÚ.
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Zemědělství a životní prostředí
I v letošním roce pokračovala činnost odborné ko-
mise se zaměřením na problematiku ochrany půdy. 
Komise zejména generuje argumentační základnu pro 
diskusi a vyjednávání s odpovědnými institucemi v 
daných oblastech ochrany půdy. Právě v době přípra-
vy tohoto Bulletinu se schvaluje novela vládního na-
řízení ke Cross compliance, kde se ukotví nové znění 
protierozního standardu DZES, jež je po dlouhých 
vyjednáváních vstřícnější k zemědělské praxi.

Této úpravě však předcházela plamenná diskuse s ko-
legy s ministerstva životního prostředí, kteří se snažili 

prosadit schválení tzv. obecně platné protierozní vyhlášky, 
aniž řádně respektovali požadavky praktických zeměděl-
ců. Velmi dlouho tedy nebylo ani jasné, jak a zda se bude 

upravovat erozní ochrana v rámci Cross compliance. Je 
však třeba říci, že MŽP nakonec ustoupilo tlaku zástupců 
zemědělské veřejnosti a stáhlo svůj původní návrh, který 
nejenže přinášel velkou míru nové byrokracie, ale vnášel 
do problému i nejistotu z hlediska kontrol a případných 
sankcí.
Nadále se snažíme usměrňovat návrhy směřující k ome-
zování některých emisí – zejména metanu a amoniaku do 
roku 2030, což by mohlo ve svém důsledku vést k útlumu 
ŽV a vysokým investičním (nevýrobním) nákladům. 
Svaz rovněž apeloval na EU úrovni proti nerovným pod-
mínkám používání přípravků na ochranu rostlin v rámci 
EU teritoria a mimo něj. Zejména nedochází ruku v ruce k 
zamezení proudění potravin do EU z regionů, kde tak vy-
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Výhled reformy SZP po roce 2020

|  HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě 
a Bratislavě je s týmem 27 partnerů, více než 100 advo-
kátů a téměř 200 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 nejlepší 
kancelář roku (2015, 2017)

Dlouhodobý právní partner 
českých zemědělců 
a potravinářů

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

(2009–2017)

(2016–2017)

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.havelpartners.cz
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Společná zemědělská politika je jednou z nejstarších 
aktivit Evropské unie. Byla zahájena v roce 1959 na 
podporu růstu zemědělské produkce v období ne-
dostatku.  V reformě komisaře Mc. Sheryho od roku 
1992 reagovala SZP na usměrnění přebytků produk-
ce. Podíl SZP na výdajích ze společného rozpočtu 
EU vlivem zvyšování počtu členů a růstu hrubého 
domácího produktu v těchto zemích trvale klesá. Z 
původních 75 % rozpočtu EU klesá v současnosti na 
zhruba polovinu. 

Do budoucna by mělo, v důsledku řešení nových výzev, 
dojít k dalšímu propadu financování této politiky, na-

vzdory diskusi o navýšení příspěvku ČS.
Rozpočet SZP
Dle návrhu EK z května 2018 by členské státy měly zvýšit 
své národní příspěvky do rozpočtu EU na 1,114 % HNP, 
Evropská komise navrhuje celkový rozpočet ve výši 1 135 
miliard € v závazcích (vyjádřeno v cenách z roku 2018) pro 
období 2021 – 2027. Podle oficiálních údajů Komise by 

mělo dojít k poklesu rozpočtu pro SZP o cca 5 %, rozpočet 
pro přímé platby by pak měl ve většině členských států 
klesnout o 3,9 % (v běžných cenách), což se týká i České 
republiky (nárůst jen u PT, RO (+ 0,4 %); LT (+ 4,2 %); LV 
(+ 4,7 %), EE (+ 4,9 %)). 
Celkový rozpočet pro SZP by měl činit 365 miliardy €, při-
čemž by 286,2 miliardy € mělo být vyčleněno na I. pilíř, a 
78,8 miliardy € na II. pilíř SZP. Výbor Evropského parlamen-
tu pro rozpočet potvrdil varování některých zemědělských 
a ekonomických organizací, neboť i podle něj by měl být 
celkový navrhovaný rozpočet pro SZP krácen o více než 
15 %, přičemž obálka pro přímé platby by měla klesnout 
o 11,65 %, obálka určená pro programy rozvoje venkova 
pak o 27,11 % (při srovnání ve stálých cenách). V rámci II. 
pilíře Komise navrhuje zvýšit míru spolufinancování člen-
skými státy EU, členské státy budou navíc moci přesunout 
až 10 % obálky pro přímé platby do II. pilíře SZP. Komi-
se v návrhu, kromě jiného, podpořila zavedení povinného 
zastropování přímých plateb na hektar na 60 000 € nebo 
povinné redistributivní platby. Zároveň se snižuje obálka 

Ilustrační foto 

soké standardy ochrany nemají a kde jsou běžně používá-
ny látky na bázi neonikotinoidů nebo glyfosátu. EU v tomto 
smyslu však ochranu konkurenceschopnosti evropských 
zemědělců nadále neřeší.
V oblasti bioenergetiky svaz komunikuje s ministerstvem 
zemědělství v otázce nové definice zemědělských zdrojů 
obnovitelné energie, v návaznosti na letošní zrušení princi-
pu posuzování tzv. „aktivního zemědělce“ v rámci SZP. Ač-
koliv pro letošek je situace dostatečně ošetřena, pro příští 
rok je třeba upravit příslušnou legislativu. Dále se, ve spo-
lupráci s CZ BIOM, snažíme usměrňovat debatu nad mož-
nosti produkce biometanu i v rámci zemědělských provozů.
Svazu se podařilo prosadit 
úpravu pravidel pro vyplá-
cení kompenzací v rámci 
hospodaření v ochranných 
pásmech vodních zdrojů. 
Na jedné straně si velmi 
dobře zemědělci uvědo-
mují, že ochrana kvality 
vod je klíčovým cílem spo-
lečnosti, na straně druhé 
však nebyla ze strany stá-
tu poskytována adekvátní 
motivace aktivně hospo-
dařícím zemědělským sub-
jektům (pouze vlastníkům 
pozemků). To se však od 
letošního roku změnilo a o 
kompenzace za ochranu 
vodních zdrojů (omezení 

hospodaření) mohou žádat i nájemci/pachtýři pozemků. 
Nadále je členům poskytováno ad-hoc poradenství v 
oblasti životního prostředí a Cross Compliance, které je 
jednak zabezpečováno organizováním přednášek a se-
minářů, ale také formou řešení individuálních problémů a 
dotazů jednotlivých členů Svazu.
Při řešení environmentálních otázek Svaz primárně oslo-
vuje resortní instituce (Ministerstvo zemědělství, SZIF, 
a resortní dozorové orgány - ÚKZÚZ, SRS, SVS, ČPI, 
SZPI), ale komunikuje i s dalšími institucemi státní správy 
(např. MŽP, MV, ČIŽP) a samosprávy. Samozřejmostí je i 
výměna názorů s vědecko-výzkumnými organizacemi.
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pro podporu citlivých sektorů (couplované platby). U člen-
ských států s platbami nižšími, než je 90 % průměru EU, 
bude v průběhu příštího programovacího období snižován 
rozdíl mezi úrovní přímých plateb z 50 % na 90 %. Vnitřní 
konvergence úrovně přímých plateb by mělo být dosaženo 
nejpozději do roku 2026, a to alespoň na 75 % průměru.
Ačkoliv jsme na samém prvopočátku vyjednání nové refor-
my SZP, je třeba říci, že současné návrhy EK, jež budou 
dále diskutovány v rámci trialogu, jsou v mnoha ohledech 
nevstřícné vůči zájmům českého zemědělství a některé 
aspekty dokonce hraničí s diskriminací našich zemědělců 
na společném trhu EU. 
Postoj svazu k nové podobě SZP
V tomto směru Zemědělský svaz ČR deklaruje následující:
- Nemůžeme souhlasit s navrženým snížením alokace 
na SZP. Sektor zemědělství v současnosti čelí stále vět-
šímu počtu nových výzev a výše příjmu zemědělců je 
na mnohem nižší úrovni, než je tomu v jiných oblastech 
hospodářství. Nepodporujeme převody mezi jednotlivý-
mi pilíři, stejně jako signály o navýšení kofinancování 
II. pilíře SZP (možná i I. pilíře), které má dle Evropské 
komise kompenzovat pokles společného rozpočtu EU.  
To povede k „souboji rozpočtů“ jednotlivých zemí, kde 
ekonomicky silnější země již dnes více dotují své ze-
mědělce.
- Zásadně odmítáme myšlenku zastropování a degresivity 
podpor SZP (v rámci obou pilířů) založených výhradně na 
velikostních charakteristikách farem. Nijak nemůže tento 
postoj zvrátit ani fakt, že Instituce EU vedle toho vymýšlí 
složité nástroje pro změkčení tohoto přístupu. 
- Současný návrh konvergence není v souladu sliby, které 

byly zemím střední a východní Evropy dány při vstupu do 
EU, nicméně návrh/princip podporujeme – jen si jej přeje-
me urychlit.
- Obáváme se přechodu z greeningu na nové „Eko-sché-
ma“ přímých plateb, neboť přinese roztříštěnost nastavení 
tohoto nástroje mezi ČS a opětovně zvýší již tak neúnos-
nou složitost systému a administrativu. Zároveň se zejmé-
na v oblasti environmentálních výzev obáváme zavádění 
tzv. „result-oriented“ opatření v obou pilířích SZP, neboť 
monitoring a hodnocení těchto cílů jsou nejen zatíže-
ny velkou nejistotou (zejména promítnutí váhy externích 
faktorů ovlivňující tyto indikátory), ale skutečné výsledky 
intervence se mohou projevit až v řádu desítek let, což 
přesahuje programové období SZP.  
- Vítáme však některé dílčí aspekty SZP, jako je spouště-
cí práh pro nástroje řízení rizik při propadu produkce nad 
20 % normálu, nebo odstranění principu finanční disciplí-
ny. Příslibem je také větší flexibilita při stanovování strate-
gických plánů a cílů, pokud nebude nakonec princip alibis-
ticky zneužíván v rámci auditních závěrů EK a EU.
V době tvorby tohoto Bulletinu však řada principů v návrhu 
Evropské komise není dostatečně vyjasněna a bude zapo-
třebí intenzivní komunikace jak na národní, tak na meziná-
rodní úrovni (zejména prostřednictvím COPA COGECA) k 
porozumění komplexu nového návrhu reformy a následně 
diskuse pro přípravu trialogových vyjednávání. V sázce je 
mnoho a Zemědělský svaz ČR je připraven aktivně pro-
sazovat národní zájmy zemědělské veřejnosti. Že nejde 
o ojedinělý postoj svědčí podpora našich slovenských 
kolegů, ale také zemědělských stavovských organizací z 
jiných členských zemí EU.

Ilustrační foto Petr Martinec



13

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, strategií a jed-
notlivých politik (včetně SZP). V rámci svého zapojení 
do pracovních skupin COPA/COGECA napomáhá k 
formulaci systémových řešení klíčových oblastí ze-
mědělského podnikání a navazujících odvětví.

Předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha 
vykonává v druhém období funkci viceprezi-

denta COGECA.
V návaznosti na práci zástupců svazu (předseda 
Ing. Martin Pýcha a ředitel Ing. Jan Ulrich) ve výše 
uvedených pracovních skupinách C/C se ZS ČR 
pravidelně účastní jednání tzv. skupin civilního dia-
logu při Evropské komisi, čímž mohou své názo-
ry uplatňovat přímo na půdě exekutivy Evropské 
Unie. Svaz má členy těchto skupin v obou nejdůle-
žitějších oblastech SZP – tzn. v skupině pro rozvoj 
venkova i ve skupině pro Společnou zemědělskou 
politiku (vč. přímých plateb). Ředitel svazu Ing. Ul-
rich je pak členem pracovní skupiny COPA/COGE-
CA pro otázky zemědělství a životního prostředí. 
Zemědělský svaz ČR je také členem Mezinárodní-
ho družstevního svazu (ICA). Zvláště aktivně pra-
cujeme v jeho evropské sekci - Evropská družstva. 

Evropská družstva reprezentují téměř 125 milionovou 
členskou základnu a přes 160 000 družstevních podniků. 
ZS ČR se zde aktivně podílí na podpoře činnosti a aktiv-
ním rozvoji družstev, zejména na zlepšování jejich posta-
vení v rámci potravinového řetězce. 
Podle potřeby a požadavků se také zapojujeme do jed-
nání Mezinárodní organizace práce (ILO), kde se aktivně 
zúčastňujeme diskuze při tvorbě legislativy, která ovlivňuje 
pravidla pracovního trhu a postavení pracovníků v země-
dělské výrobě. 

Právní a zaměstnavatelské záležitosti 
a poradenství
Oblast legislativní a právní patří k základním oblas-
tem působení Zemědělského svazu České republiky, 
kdy se svaz na jedné straně významným způsobem 
účastní legislativních procesů a na druhé straně 
poskytuje svým členům velmi rozsáhlé právní pora-
denství v podobě zajišťování odborných seminářů na 
aktuální právní témata a odpovědí na právní dotazy 
členů, jakož i v neposlední řadě vydává řadu práv-
ních stanovisek s tím, že aktuální dotazy a odpovědi 
jsou pravidelně publikovány každý týden ve svazové 
poště. 

Zemědělský svaz ČR v oblasti legislativní a právní ak-
tivně využívá svého postavení nejvýznamnější za-

městnavatelské organizace rezortu zemědělství, a to jako 
člen RHSD, KZPS, Družstevní asociace České republiky 
apod. s tím, že do legislativního procesu vstupuje jak pro-
střednictvím připomínek k předloženým návrhům právních 
předpisů, tak i vlastními legislativními návrhy na základě 
podnětů a potřeb zemědělských závodů. 

Poradenská služba pro členy
Svaz poskytuje velice rozsáhlou poradenskou službu 
svým členům týkající se právní oblasti s tím, že cenným 
přínosem pro činnost svazu je i působení Právní komi-
se Zemědělského svazu ČR, která byla ustavena v roce 
2013 a jejímiž členy je řada velice renomovaných práv-
ních odborníků. Doporučení právní komise svazu, týkají-
cí se doporučené formulace do nájemních a pachtovních 
smluv umožňující nájemcům a pachtýřům užívat pronajaté 
a propachtované pozemky i po pozemkových úpravách, 
významně přispělo k řešení tohoto problému v řadě ze-
mědělských závodů. V první polovině tohoto roku již bylo 
zodpovězeno 239 právních dotazů.
Jako zaměstnavatelská organizace spolupracujeme s 
OSPZV-ASO na řadě projektů v oblasti zemědělství a i pro 
rok 2018 uzavřel KS VS, jejíž závaznost byla jako v minulých 
letech na základě rozhodnutí MPSV rozšířena i na všechny 
další podnikatelské subjekty v zemědělství, lesnictví a rybář-
ství, toto rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Ilustrační foto Pavel Vlček
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GDPR
V roce 2018 věnoval Zemědělský svaz České republiky 
velkou pozornost výkladu obecného Nařízení evropské-
ho parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/es známého spíše pod anglickou 
zkratkou GDPR , které nabylo účinnosti dnem 25. 5.2018. 
Jde o nejvýznamnější legislativní předpis v oblasti ochra-
ny osobních údajů za posledních 20 let. Na jedné straně 
přináší zvýšenou ochranu osobních údajů fyzických osob, 
na druhé straně přinese značnou nejistotu správců a zpra-
covatelů osobních údajů při jeho aplikaci na jejich každo-
denní činnost tam, kde dochází k jakémukoliv zpracování 
osobních údajů.  
Připravili jsme proto pro své členy základní informaci o 
Nařízení a jeho implementaci pro praxe zemědělských 
závodů, která byla publikována v poště svazu, současně 
jsme připravili pro své členy celou řadu seminářů na toto 
téma, aby se členové svazu mohli seznámit s předmět-
nou problematikou. Hlavním smyslem jak informace, tak 

Ilustrační foto Stanislav Charouz

Velice oceňuji veškeré aktivity Zemědělského svazu 
České republiky týkající se výkladu a implementace 
obecného nařízení Evropské unie o zpracování osob-
ních údajů /GDPR/. Velmi kladně hodnotím jak semi-
nář pořádaný k této problematice a jeho lektory JUDr. 
Truxu a JUDr. Marchala, tak veškeré materiály týkající 
se GDPR, jejichž zpracování Zemědělský svaz zajistil, 
zejména podrobný písemný manuál a také možný vzor 
vnitřního předpisu. Dle mého názoru tak Zemědělský 
svaz České republiky výrazně usnadnil svým členům 
přípravu na novou právní úpravu a současně vyvrátil 
řadu nepřesných informací ve sdělovacích prostřed-
cích. 

Ing. Helena Vlková
ekonomka Agropodniku Košetice a. s.

seminářů je upozornit na nejpodstatnější zásady, pravidla 
a požadavky Nařízení při zpracování osobních údajů a na-
značit možný praktický postup implementace Nařízení do 
praxe jednotlivých zemědělských závodů. Informace svým 
obsahem vychází z aktuálního stavu znalostí o implemen-
taci, tedy nejen z vlastního textu Nařízení, ale zejména z 
oficiálních materiálů k Nařízení a jeho implementaci zve-
řejněných Úřadem pro ochranu osobních údajů na jeho 
oficiálních www stránkách (především ze Základní příruč-
ky ke GDPR) zejména a dále z dostupných relevantních 
komentářů a výkladů Nařízení. Současně poskytl svaz 
svým členům vzory k vypracování jednotlivých dokumentů 
nezbytných při aplikaci GDPR v praxi. V době zpracová-
ní tohoto textu probíhal legislativní proces národní právní 
úpravy, která by měla konkretizovat některé instituty ob-
sažené v GDPR aniž by však mohla nějakým zásadním 
způsobem právní úpravu obsaženou v Nařízení změnit. 
Nicméně přijetí národní právní úpravy nepochybně bude 
vyžadovat další aktivity svazu v této oblasti. 
Problém prodeje zemědělské půdy
Problematika prodeje zemědělské půdy patří k hlavním 
oblastem zájmu svazu s tím, že v podrobnostech lze od-
kázat na podrobný rozbor publikovaný v Bulletinu 2017. 
Přes několikaleté intenzivní úsilí svazu se však zatím tuto 
věc nedaří uspokojivě dořešit, nicméně svaz toto považuje 
za zásadní a významnou a bude v iniciaci řešení tohoto 
pro zemědělství významného problému pokračovat. Jde 
bohužel o typickou ukázku toho, kdy z čistě právní záleži-
tosti se uměle vytváří politický problém a zcela se pomíjí 
skutečnost, že návrh zákona zpracovaný ve spolupráci s 
renomovanou advokátní kanceláře Havel & partners plně 
koresponduje právní úpravě, která řadu let platí v takových 
státech jako je např. Francie nebo Rakousko.
Trestní odpovědnost právnických 
osob
Vzhledem k tomu, že mezi členy svazu výrazně převažují 
osoby právnické, věnuje svaz trvale velkou pozornost vše-
mu, co se zásadním způsobem dotýká právnických osob a 
zde nelze pominout institut trestní odpovědnosti právnických 
osob. Stejně jako v případě GDPR, i zde byla vytvořena me-
todická pomůcka v podobě Kodexu prevence trestní odpo-
vědnosti právnických osob, který je východiskem konkrétní-
ho vnitřního předpisu jednotlivého zemědělského závodu. 
Přijetí takového vnitřního předpisu představuje pro právnic-
kou osobu důležitý nástroj, jehož prostřednictvím by se měl 
zemědělský závod vyvinit z této trestní odpovědnosti.
Návrh novely zákoníku práce a zákona 
o kolektivním vyjednávání
Zemědělský svaz České republiky jako zaměstnavatelská 
organizace se trvale věnuje návrhům na změny právní 
úpravy obsažené jak v zákoníku práce, tak i v zákonu o 
kolektivním vyjednávání. Konkrétní návrhy jsou projedná-
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vány jak se členy KZPS tak i s odbory, jakožto se sociálním 
partnerem svazu ve snaze nalézt všestranně akceptova-
telný konsensus prospívající nejenom zaměstnavatelům, 
ale i zaměstnancům.
Další aktivity 
Z dalších aktivit svazu v oblasti legislativní a právní je tře-
ba ještě zmínit problematiku řidičského oprávnění k řízení 
traktoru cizinci, která se týká především zaměstnancům z 
Ukrajiny. Podstatou problému je zjevná mezera v příslušné 
právní úpravě kdy řidičské oprávnění skupiny T je na roz-
díl od ostatních skupin platné pouze v zemi jejího vydání a 
vzájemně se toto oprávnění neuznává. Konkrétním důsled-
kem je pak skutečnost, že zaměstnanci, typicky z Ukrajiny, 
nemohou u nás, ale ani v celé EU řídit traktor, ale autobus 
s dětmi nebo kamión bez problémů řídit mohou. Z těchto 
důvodů se svaz aktivně zapojil do řešení tohoto problému a 
opakovaně bylo jednáno zejména s Ministerstvem dopravy, 
a to i prostřednictvím KZPS. Tento problém zatím v době 
zpracování tohoto textu nebyl vyřešen a z těchto důvodů 
bude svaz další vývoj aktivně sledovat. Významným způso-
bem se svaz také podílí na řešení problémů, které v minu-

losti působil řadě zemědělských závodů výklad některých 
ustanovení zákona o pohonných hmotách, a to ve vztahu 
k používání provozních nádrží, které slouží pro vlastní po-
třebu zemědělských závodů. V současné době se zástupci 
svazu výrazně podílí na přípravě uvažované novely tohoto 
zákona s tím, že svaz plně podporuje snahu příslušného od-
boru Ministerstva průmyslu a obchodu zajistit takové řešení 
podoby novely zákona, které by při zásobování pohonnými 
hmotami zemědělských, stavebních a lesnických podniků 
a organizací na jedné straně nevytvářely  prostor pro po-
tencionální daňové úniky a na straně druhé nekomplikovaly  
fungování  podniků a organizací z uvedených oblastí.
Svaz se také podílel na projednávání návrhu novely vod-
ního zákona a to ve snaze kompenzovat znevýhodnění 
zemědělců hospodařících v ochranných pásmech vod-
ních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží, 
kdy náhrady za tato omezení dlouhá léta zákon přiznával 
pouze vlastníkům, ačkoliv tato omezení se ve větší části 
případů dotýkají nájemců či pachtýřů. V uplynulém obdo-
bí jsme také připomínkovali celou řadu návrhů právních 
předpisů, které obdržel např. z KZPS, Ministerstva země-
dělství a z dalších míst. 

Podpora družstevnictví
Problematika družstevnictví a všechny otázky s ním 
spojené tvoří dlouhodobě a trvale významnou sou-
část činnosti svazu. Již od jeho vzniku v roce 1968 
(resp. jeho právního předchůdce) patří družstevnictví 
a jeho podpora mezi priority jeho působení. Zásad-
ním způsobem přispívá k udržení a prosazování jeho 
principů a snaží se je i v nových podmínkách rozvíjet. 

Zejména v nedávné době v souvislosti s přípravou a pro-
jednáváním nové soukromoprávní úpravy přispěl svaz k 

zachování těchto principů a specifik družstev. I proto se po-
dařilo, že v současné době jsou družstva i v ČR – shodně s 
převažujícím celosvětovým názorem, vnímána v kontextu s 
novou právní úpravou občanského zákoníku a zákona o ob-
chodních společnostech a družstvech jako nedílná, plnohod-
notná a rovnoprávná součást podnikatelského spektra.
Podpora odbytových družstev
Vzhledem k současné právní a ekonomické konsolidaci ze-
mědělských družstev, která stále představují významnou část 
členské základny Zemědělského svazu ČR, se svaz v posled-
ních 4 – 5 letech zaměřil v oblasti družstevnictví převážně na 
podporu a rozvoj odbytového družstevnictví. Dlouhodobě pro-
sazujeme sdružování zemědělských producentů ke společ-
nému odbytu jejich produkce, neboť jde o jeden z nejvýznam-
nějších nástrojů posílení postavení zemědělců v rámci celé 
výrobní vertikály. Současný vývoj v agrárním sektoru správ-
nost těchto aktivit svazu potvrzuje. Na rozdíl od vyspělých 
zemí v rámci EU je však v ČR organizovanost zemědělských 

producentů v odbytových družstvech velmi nízká. I to je jeden 
z důvodů, proč se čeští zemědělci velmi obtížně prosazují na 
evropském agrárním trhu a je to i důvod nižších realizačních 
cen. Tento nežádoucí stav je zapříčiněn mnoha faktory – po-
čínaje historií, která přerušila přirozený vývoj, přes nerealizo-
vanou privatizaci zpracovatelských a potravinářských pod-
niků až po stále prakticky nulovou podporu ze strany státu. 
Proto se svaz v nedávné době aktivně podílel na zpracování 
nařízení vlády ve věci ustavování organizací producentů (v 
intencích inciativy EP a Rady (EU). Značným přínosem by 
nepochybně byl i vznik vlastních zpracovatelských kapacit 
na zemědělské komodity – proto ZS ČR inicioval a v úzké 
spolupráci s mlékařskými odbytovými družstvy a zahraničními 
subjekty již řadu měsíců vyvíjí konkrétní kroky s cílem vybudo-
vat vlastní mlékárnu. Snahou svazu je i vznik a výrazně širší 
zapojení zemědělců do odbytových organizací širšího spektra 
zemědělských komodit – zatím v ČR působí pouze OD pro 
komoditu mléko, ovoce a zeleninu. Všemi těmito otázkami se 
v rámci svazu zabývá specifický orgán svazu – Družstevní 
rada, složená právě ze zástupců odbytových družstev.
Dlouhodobě působí svaz v oblasti družstevnictví i v rámci své-
ho aktivního členství v Družstevní Asociaci ČR, která sdružuje 
stávající družstevní svazy (výrobní, spotřební a bytové). Jde 
zejména o legislativně-právní aktivity, spoluúčast na akcích s 
družstevní tématikou a mediální prezentaci českého družstev-
nictví. Prostřednictvím Družstevní Asociace ČR realizuje svaz 
i své některé mezinárodní aktivity, především své členství v 
Mezinárodním družstevním svazu a jeho evropské struktuře 
Družstvo Evropa.
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Propagace zemědělství 
Zemědělský svaz ČR realizuje projekt Zemědělství 
žije! již šestým rokem. Od roku 2013 do letošního po-
loletí se projekt účastnil 240 akcí, z nichž bylo 94 dní 
otevřených dveří v zemědělských podnicích a škol-
ních statcích. Výstavami, dožínkami, chovatelskými 
dny a zemědělskými podniky prošlo na 280 tisíc 
návštěvníků, kteří se seznámili se zemědělstvím v 
různých formách. Více než třetinu návštěvníků tvořily 
děti. Přičteme-li i děti, které navštívíme na školách v 
průběhu besed, dostaneme se přes sto tisíc dětí, jež 
se od nás dozvěděly o důležitosti tohoto oboru. 

V průběhu těchto let jsme kromě účasti na akcích s nauč-
ným stánkem, poznávacími soutěžemi a zemědělskou 

stezkou podnítili vznik agroenvironmentálních kroužků, roz-
jeli besedy na středních a hlavně základních školách, reali-
zovali zemědělskou olympiádu a regionální jízdu zručnosti 
traktorem s vlekem, jíž jsme v loňském roce za pomoci ze-
mědělských škol povýšili na celorepublikové finále s pod-
porou regionálních jízd zručnosti či další soutěže se země-
dělskou tematikou. Nezbytnou součástí zemědělské osvěty 
jsou také tiskové články a propagace zemědělského oboru, 
ale také výukové materiály, které jsou určeny především 
laické veřejnosti, vyučujícím, rodičům i samotným dětem. 
Osvěta na školách
V poslední době klademe větší důraz na besedy na zá-
kladních školách, které jsou dvouhodinové a děti se během 

nich dozvídají o důležitosti zemědělského oboru nejen ve 
vztahu k produkci potravin, o tom, že se ubírá směrem k 
modernizaci s ohledem na ochranu životního prostředí a o 
potřebě zachování živočišné výroby, či o tom, jak to vypadá 
ve stájích a na polí v průběhu roku. Na prezentaci navazují 
poznávací soutěže. Za pololetí 2018 jsme zrealizovali 61 
besed na 26 základních školách pro 1850 dětí, což je více 
než loni za celý rok. 
Dny otevřených dveří 
Nadále nejdůležitějším bodem zemědělské osvěty jsou 
dny otevřených dveří v zemědělských podnicích, kde si ná-
vštěvníci mohou prohlédnout areál podniků, stáje a moder-
ní techniku v reálu. Velmi vhodná je kombinace dvou dnů, 
kdy jeden den je určen školám a druhý den laické veřejnos-
ti. Pro letošní rok je prozatím v plánu 13 podobných akcí, ať 
již pro veřejnost či jen pro školy. Cílem je uskutečnit alespoň 
jeden DOD v každém okrese. 
Youtuberská soutěž
U příležitosti veletrhu Techagro jsme také spustili youtuber-
skou soutěž na téma Zemědělství žije moderně! Soutěž má 
za úkol ukázat veřejnosti, že je zemědělství moderním a 
perspektivním oborem, a to jak v rostlinné, tak i živočišné 
výrobě. Děti a studenti mají za úkol natočit krátká videa s 
odkazem na moderní techniku a technologie. Témata jsou 
dvě: Moderní technika a technologie v rostlinné výrobě a 
Moderní technologie a pohoda zvířat.

To je SCHAUMANN! 
Výzkum a vývoj – Inovativní řešení – Poradenství
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Ilustrační foto Tereza Buzková
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Konference Zemědělského svazu 
V roce 2018 uspořádal Zemědělský svaz ČR ve spo-
lupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnika-
telských svazů dvě velmi zajímavé konference, třetí 
bude v rámci celostátní konference Zemědělského 
svazu na začátku listopadu. 

V březnu se konala v Senátu ČR konference o zeměděl-
ském školství s názvem „ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ 

– BUDOUCNOST – VÝZVY - ŘEŠENÍ“. Tato konference 
řešila palčivé problémy zemědělského školství.  Cílem 
konference bylo upozornit na klesající zájem o zeměděl-
ské obory, a jakým způsobem najít řešení tohoto stavu. 
Konferenci uvedl senátor PČR Karel 
Kratochvíle, pokračoval úvodním slo-
vem Martin Pýcha, předseda svazu. 
Dále řečnili Bohumír Dufek, předseda 
odborového svazu pracovníků země-
dělství a výživy asociace svobodných 
odborů České republiky, Pavel Sekáč, 
náměstek ministra zemědělství České 
republiky, Petr Bannert, ředitel odboru 
středního a vyššího vzdělávání a in-
stitucionální výchovy, Jana FIALOVÁ, 
radní pro oblast školství, mládeže a 
sportu Kraje Vysočina, Eva NOVOT-
NÁ, ředitelka Agroškoly, soukromé 
střední zemědělské školy, s. r. o. a Sta-
nislav VALÁŠEK – ředitel Střední ze-
mědělské školy a vyšší odborné školy 
Chrudim. 
V červnu se konala konference s ná-
zvem SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PO-
LITIKA PO ROCE 2020 A JEJÍ DOPA-

DY. Do Top hotelu Praha jsme pozvali jak zástupce České 
republiky, tak hosty z Bruselu. Konferenci řídil předseda 
svazu Martin Pýcha, pokračovali ve společné prezentaci 
Pavel Povolný a Petr Lapka z generálního ředitelství Ev-
ropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova, dále vy-
stoupil Paolo Gouveia, hlavní poradce pro politiku COPA/
COGECA a Luc Vernet z iniciativy Farm Europe. Za Čes-
kou republiku řečnila Kateřina Bělinová, ředitelka odboru 
přímých plateb Mze, Martin Hlaváček, poradce konsorcia 
nevládních organizací a Svatopluk Müller, jednatel spo-
lečnosti Zemagro, spol. s. r. o. Zapojil se také prezident 
Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

Jízda zručnosti 2018
V Oticích u Opavy se v pátek 22. 6. sjelo 24 nejlep-
ších studentů - řidičů traktoru z celé republiky, aby 
se utkalo o mistrovský titul. Republikovému finále 
předcházejí regionální kola, ze kterých vzejdou právě 
účastníci finále. 

Nejlepším řidičem soupravy traktoru Claas Atos a vleč-
ky se stal Martin Midloch ze Střední školy technické a 

řemeslné v Novém Bydžově. 
Na stupních vítězů jej doprovodili Ondřej Šimek z Hote-
lové školy Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí a Pavel 
Bartoš z Integrované střední školy technické ve Vysokém 
Mýtě.
Letos se konal 2. ročník republikového finále, které oprá-
šil Zemědělský svaz ČR. Jedná se především o záludnou 

trasu, kde rozhoduje nejenom rychlost, ale také přesnost. I 
letos na studenty čekala jízda úvozem, zastavení na přes-
nost, osmička, shození správné tyče, couvání či slalom. 
Kluci byli velmi šikovní, tak celá soutěž skončila dřív, než 
byl předpokládaný konec. 
Doprovodný program
Tento ročník doprovodil Den otevřených dveří Zeměděl-
ského družstva Otice, které je známé mimo jiné kysaným 
zelím. V areálu družstva byla bohatá výstava zemědělské 
techniky. Doprovodný program, kterého se zúčastnil i stá-
nek Zemědělství žije! se svými poznávačkami, navštívilo 
na 400 dětí z nedalekých mateřských a základních škol, 
které byly na akci sváženy autobusy. 
Je nutno podotknout, že nemalou měrou se na úspěšnosti 

Ilustrační foto Jindřich Motyka
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akce podíleli také studenti Masarykovy střední školy ze-
mědělské a Vyšší odborné školy Opava. 
Akce se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje Ing. Jaroslav Kania. Pro vítěze soutěže kraj připravil 

dárkové tašky. Náměstek hodnotil akci velmi kladně. 
Finále se koná v domovském regionu vítězného studenta. 
Čili příští rok nás čeká třetí ročník, který se pojede v No-
vém Bydžově.

Soutěž svazu – TOP ZS ČR
Pozitivní hodnocení si zaslouží to, že řada zeměděl-
ských podniků včetně mnoha členů svazu zůstala 
u kombinované výroby, nepřešla jen na rostlinnou 
výrobu (např. na obilí a řepku) a dostala se takřka 
na západoevropskou úroveň, o čemž také vypovídají 
výsledky naší tradiční soutěže TOP ZS ČR. 

Soutěž TOP letos dospěla do svého 15. ročníku a její 
výsledky budou slavnostně vyhlášeny na celostátní 

konferenci, která se koná na začátku listopadu ve Žďáru 
nad Sázavou. Principem této tradiční soutěže je ocenění 
nejlepších zemědělských podniků vedených úspěšnými 
manažery - členy svazu - na základě objektivního výbě-

ru ve třech výrobních 
oblastech (kukuřičná 
a řepařská; brambo-
rářská; bramborář-
sko-ovesná a horská). 
Vítězové dostáva-
jí diplomy a věcné 
ceny od obchodních 
partnerů svazu za 
účasti významných 
představitelů státní 
správy (ceny zpravi-
dla předával minis-
tr zemědělství ČR), 
podnikatelské sféry, 
sdělovacích prostřed-
ků atd.

Ilustrační foto Jana Sixtová

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

Zemědělský svaz ČR a Institut vzdělávání v zeměděl-
ství o.p.s. využívají k financování vzdělávacích aktivit 

prostředky z Operačních programů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních 
věcí a z Programu rozvoje venkova (Ministerstvo země-
dělství). Tyto finanční prostředky slouží jednak k dalšímu 
vzdělávání zemědělců, jednak k proškolení regionálních 
pracovníků Institutu. 
V období od října 2017 do dubna 2018 Institut realizoval 
88 seminářů v rámci operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 
Informační akce z Programu rozvoje venkova na nejaktuál-
nější témata z různých oblastí jak odborných, tak legislativ-
ních. Celkem se vzdělávacích akcí zúčastnilo 2500 osob.
V rámci 6. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venko-
va bylo podáno 8 projektů do operace 1.1.1 Vzdělávací 
akce, 1.2.1 Informační akce. Všechny projekty se dostaly 

mezi doporučené žádosti o dotaci. 
Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. nabízí zeměděl-
ským podnikům poradenskou činnost při tvorbě projektů 
v rámci Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produk-
tů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě (Ze-
mědělské inovace). Projekt realizuje zemědělský podnik 
společně s výzkumnou institucí. Institut touto poradenskou 
pomocí přispívá k vyššímu zavádění inovací v zeměděl-
ství, propojuje zemědělskou praxi a výzkumnou sféru a 
usnadňuje zemědělským podnikům čerpání finančních 
prostředků z tohoto opatření. Celkem ve spolupráci s Insti-
tutem podaly žádost o dotaci v rámci 6. kola příjmu žádostí 
z Programu rozvoje venkova do Zemědělských inovací 4 
zemědělské podniky. Celkem bylo podáno 62 projektů, z 
nichž bylo 17 zařazeno do kategorie doporučen. Všech-
ny 4 projekty, na kterých se zemědělskými podniky Institut 
spolupracoval, se umístily do 10. místa.
Česká technologická platforma pro 
zemědělství 
Zemědělský svaz ve spolupráci s Institutem vzdělávání v 
zemědělství inicioval založení České technologické plat-
formy v zemědělství. Dne 23. září 2016 byla Česká tech-
nologická platforma pro zemědělství uznána jako techno-
logická platforma v působnosti rezortu MZe. Svoji činnost 
zahájila platforma dne 1. 4. 2017. Hlavním cílem činnosti 

Ilustrační foto Josef Kršňák
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platformy je přenos poznatků vědy a výzkumu do země-
dělské a lesnické praxe, aktivní podpora spolupráce mezi 
výzkumnými organizacemi a zemědělskou praxí, vzájem-
né propojení znalostí a personálních kapacit jednotlivých 
segmentů ČTPZ - efektivnější prosazení poznatků a poža-
davků v domácím agrárním sektoru, zvýšení komerčního 
využití výsledků vědy a výzkumu, formulace aktuálních a 
reálných problémů, na které je nutné obrátit pozornost re-
sortního výzkumu. Důležitým výstupem činnosti platformy 
je podklad pro další směřování vědy a výzkumu a jeho 
podporu ze strany MZe.
Plán činnosti ČTPZ v roce 2018
V roce 2018 pokračuje tvorba abstraktů z odborné české a 
zahraniční literatury. Oslovení odborníci studují nejnovější 
výstupy výzkumu a vytváří krátké abstrakty z článků. Tyto 
abstrakty ze zahraničních a českých článků jsou umístěny 
na webu platformy. V roce 2018 bude vytvořeno celkem 
450 abstraktů.  Dále na vybrané aktuální prioritní oblasti 
autoři vytvoří rešerše, včetně doporučení pro praxi. 
ČTPZ prezentovala svoji činnost na vlastním stánku na 
veletrhu TechAgro. Na stánku byli přítomni odborníci z 
různých oborů (z VÚ a univerzit) za účelem poskytování 
informací a poradenství z oblasti nejnovějších inovací a 
navázání další spolupráce se zemědělskou praxí. 
ČTPZ má v plánu od roku 2019 spustit realizaci soutěže 
„Cena Zemědělského svazu ČR za nejlepší zemědělskou 

inovaci“. V roce 2018 je třeba vytvořit podrobnou metodiku 
pro tuto soutěž, zajistit její publicitu a motivovat zeměděl-
ské podniky k zavádění inovací a přihlášení se do soutěže.
V letošním roce bude navázána spolupráce s vybranou 
evropskou technologickou platformou. Výsledkem jednání 
by mělo být členství České technologické platformy pro ze-
mědělství ve vybrané evropské technologické platformě. 
Jedná se o následující platformy, jejichž činnost se 
vztahuje k činnosti ČTPZ:
• Farm Animal Breeding & reproduction Technology 

Platform
• Plants for the Future. V roce 2018 budou uskutečněna 

2 setkání zástupců zemědělské praxe, výzkumné sfé-
ry a firem za účelem podpory aktivit směřujících k roz-
voji oboru, zlepšení inovačního prostředí, odstraňová-
ní identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí 
a informací, další rozpracování/aktualizace strategic-
kých dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových 
projektů klíčových pro budoucí konkurenceschopnost 
a udržitelný rozvoj.

V roce 2018 bude realizováno:
• 18 seminářů s exkurzí,
• 15 seminářů a workshopů,
• 62 článků,
• 9 publikací, 
• 4 konference se zahraniční účastí

Ilustrační foto Jaroslav Rumánek
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MZe Projekt ZEMĚDĚLEC
Zemědělský svaz ČR je jedním ze tří garantů projektu 
v gesci Ministerstva zemědělství ČR. Cílem projektu je 
dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o za-
městnanecké karty pro pracovníky v oblasti zeměděl-
ské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR 
vykonávat práce delší než 6 měsíců, ale nepřesahující 
1 rok. Projekt má pomoci řešit problém s nedostatkem 
českých zaměstnanců do zemědělské výroby a byl 
spuštěn 1. 1. 2018 v omezeném režimu 350 pracovníků 
ročně (místo původních 1.500). V polovině roku byla 
vyčerpána zhruba polovina roční kapacity projektu.

V období od ledna do konce července se do projektu přes 
Zemědělský svaz ČR zapojilo 16 podniků a zájem neu-

stále roste. Do ČR přicestovalo a získalo zaměstnaneckou 
kartu již 25 pracovníků z Ukrajiny v 6 zemědělských podni-
cích. Ostatní žádosti jsou ve schvalovacím procesu na pří-
slušných ministerstvech. 
Do projektu je možné se hlásit pouze s konkrétním ucha-
zečem o pracovní místo z Ukrajiny. Projekt je určen pro 
zaměstnavatele, kteří v posledních 2 letech zaměstnali 
alespoň 3 české osoby. Zaměstnavatel garantovi doloží po-
třebné informace včetně nahlášeného volného pracovního 
místa na příslušné pobočce krajského pracovního úřadu. 
Po jeho neobsazení po dobu 30 dnů může zaměstnavatel 
podat žádost o zařazení do projektu s konkrétními budou-
cími zaměstnanci z Ukrajiny. Garant žádost posoudí a po 
zařazení zaměstnavatele předá žádost na příslušná minis-

terstva. Po prověření žádosti ministerstvy zasílá zastupitel-
ský úřad ČR v Kyjevě termín (datum a čas) podání žádosti 
o zaměstnaneckou kartu přímo budoucímu zaměstnavateli. 
Po podání žádosti uchazeči v Kyjevě se všemi povinnými 
přílohami probíhá jejich prověřování cca 1 až 2 měsíce. Po 
vydání víza pro vycestování do ČR uzavře uchazeč smlou-
vu se svým zaměstnavatelem a odevzdá své biometrické 
údaje na příslušné pobočce cizinecké policie Ministerstva 
vnitra, které za poplatek vydá zaměstnaneckou kartu s plat-
ností dle uzavřené pracovní smlouvy, tj. na 6 až 12 měsíců. 
Zemědělský svaz ČR poskytuje administraci tohoto projektu 
svým členům zdarma. Pro nečleny je služba zpoplatněna.

Z důvodu nedostatku českých zaměstnanců na trhu 
práce jsme se rozhodli využít program Zvláštní postu-
py pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z 
Ukrajiny od Ministerstva zemědělství neboli program 
Zemědělec, kde je jedním z garantů Zemědělský svaz 
ČR. Potřebovali jsme pracovníky do živočišné výroby a 
měli jsme i kontakty na dva Ukrajince, kteří u nás chtě-
li pracovat. Zemědělský svaz nám pomohl vše vyřídit. 
Žádost jsme podávali začátkem dubna a pracovníci k 
nám dorazili na začátku července. Program Zemědělec 
rádi využijeme znovu.

Ing. Jaroslav Vaňous
Předseda ZD Sloupnice

Získejte ZDARMA na měsíc zkušební členství
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 ze-
mědělství 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, proml-
čení apod.

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

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

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

Bližší informace naleznete zde: 
http://www.zscr.cz/ZkusebniClenstvi
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Sdružení mladých manažerů
Od roku 2005 existuje v rámci struktury Zemědělského 
svazu ČR Sdružení mladých manažerů (SMM). Smys-
lem 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. 

Pro mladé manažery jsou organizována 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. 
Členové sdružení s aktivní znalostí ci-
zích jazyků se mohou účastnit jednání 
pracovních skupin COPA/COGECA a 
Evropské komise buď jako zástupci 
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 vedou-
cí pracovníci ve věku do 45 let se zá-
jmem o zemědělství a řízení zeměděl-
ského provozu.

Klub seniorů
Klub sdružuje bývalé členy orgánů svazu se zájmem o 
práci ve prospěch svazu a rozvoje zemědělství v ČR.  
Členská základna má v současné době 33 členů. 

Svaz pro klub mj. organizuje setkávání včetně pozná-
vacích zájezdů. V květnu 2018 Klub seniorů uskuteč-

nil dvoudenní zájezd k členovi představenstva svazu Ing. 
Pavlu Jiranovi, s návštěvou akciové společnosti Zetka 
Strážník, se sídlem ve Studenci, okr. Semily. Senioři na-
vštívili také Pivovar Nová Paka, a.s. a Městské muzeum 
s ukázkami drahých kamenů, které se nachází v regionu.  
Klub se pravidelně účastní společných zasedání výboru a 
kontrolní komise svazu. Předseda Klubu seniorů je členem 
výboru ZS ČR. V letošním roce se konala volba předsedy 
klubu, pro volební období 2018 – 2021 byl opět zvolen pan 
Vladimír Rod.
Zemědělský svaz ČR poskytuje administraci tohoto pro-
jektu svým členům zdarma. Pro nečleny je služba zpoplat-
něna.

Foto archiv ZSČR

Ilustrační foto Gina Brabcová

Osobně spatřuji jako hlavní přínos sdružení ve výměně 
poznatků, zkušeností a ve spolupráci mezi konkrétními 
zemědělskými subjekty. V neposlední řadě nově vznik-
lá přátelství mezi námi, členy sdružení, napříč Českou 
republikou, jednoznačně vede ke vzájemné spolupráci 
a důvěře, která může být i základním kamenem pro 
spolupráci jednotlivých odbytových družstev hájící zá-
jmy nás zemědělců. 

Ing. Luděk Homoláč
Předseda ZAS Mžany
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Společný nákup elektřiny a plynu 
Zemědělský svaz ČR již pátým rokem zastřešuje 
společný nákup energií pro své členy. Členů, kteří 
společný nákup energií úspěšně využívají, rok od roku 
přibývá. Nemusíme proto jen přihlížet tomu, jak v po-
slední době ceny energií rostou, ale společně naopak 
získáváme ceny výhodné. 

Energie pořizujeme přímo na energetickém trhu Česko-
moravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK). Pro při-

blížení a představu o tom, jak je tento trh veliký, lze uvést 
několik zásadních čísel. Burzu využívá k nákupu energií 
6 000 odběratelů. Ti všichni zde od roku 2009 uzavřeli 44 
tisíc smluv na dodávku elektřiny a plynu za 26 miliard korun.
Členové, kteří stále ještě se zapojením se do společného 
nákupu váhají, často kladou otázku, zda je společný ná-
kup na burze z pohledu zajištění bezproblémových dodá-
vek energií bezpečný, a projevují obavu, aby dodavatel, 
který jim pak bude energie dodávat, byl prověřený, zkuše-
ný a poskytoval kvalitní zákaznický servis. 
Na energetickém trhu ČMKBK jsou registrováni všichni 
relevantní dodavatelé energií, na které jsou právě z dů-
vodu ochrany celého burzovního trhu, kladeny ze strany 

členů, např. jejich individuální platební či technické pod-
mínky odběrů. Jinými slovy, odběratel (člen) nebude mít 
žádnou složitou smlouvu ani složité a často nepřehledné 
obchodní podmínky, ale jednoduchou a srozumitelnou 
burzovní smlouvu.  
Jak jsme si již společně vyzkoušeli, členové Země-
dělského svazu ČR se při společném nákupu energií 
nemusí obávat žádného složitého procesu ani časo-
vé zátěže. Přípravu a samotný nákup pro nás zajišťu-
je členská společnost burzy FIN-servis, a.s. (kontaktní 
osoba Veronika Labaštová, tel. 605 717 076, email vla-
bastova@fsk.cz), která má se společnými nákupy odbě-
ratelů energií na burze, jako její licencovaný dohodce, 
největší zkušenosti. 
Předá uvedené kontaktní osobě poslední fakturu s vyúčto-
váním elektřiny a plynu a také smlouvu, kterou má aktuál-
ně s dodavatelem uzavřenou. Z těchto podkladů jsou zís-
kány údaje o jeho spotřebě energie, včetně technických 
(jističe, distribuční sazby) a platebních údajů (stávající 
ceny, výše a četnost záloh). Pokud pracovník FIN-servi-
su zjistí, že stávající smlouvu je nutné ukončit výpovědí s 
danou výpovědní lhůtou, připraví samozřejmě příslušnou 
výpověď tak, aby tím náš člen nebyl zatěžován.
Získané údaje od jednotlivých členů jsou shromážděny 
do společné poptávky. Ta je vložena do burzovního elek-
tronického systému. Dodavatelé pak nabízejí své ceny v 
elektronické aukci a vyhrává ten, který nabídne nejnižší 
cenu. Ihned po nákupu obdrží každý člen svou vlastní bur-
zovní smlouvu s dodavatelem, který v cenové soutěži na 
burze zvítězil.

Ke společnému nákupu energií na burze jsme se popr-
vé přihlásili v roce 2015. A to v tak zvaném velkoodbě-
ru na třech odběrných místech s rozdílnými diagramy 
odběru energie. Družstvo hospodaří na cca 3500 ha 
zemědělské půdy a provozuje společnou rostlinnou a 
živočišnou výrobu. Celková spotřeba ve třech sledova-
ných odběrných místech meziročně činí 1 150 až 1 292 
MWh ročně. Cena MWh před vstupem na burzu činila v 
2890,605 Kč/MWh. V následující letech došlo k snížení 
ceny, v roce 2016 o 20,5 % a v roce 2017 to ve skuteč-
nosti bylo 29,7 %. Celková finanční úspora vyjádřená 
oproti roku 2015 představovala v roce 2017 cca 736 
tisíc Kč.  Celkovou finanční úsporu za oba roky lze hod-
notit kladně a dosáhla hodnoty více než 1,2 milionu Kč. 
Věříme, že i nadále ZS ČR bude pokračovat ve spo-
lečných nákupech energií a v budoucnu i pohonných 
hmot.

Ing. Ladislav Štěpánek
Předseda představenstva Agrodružstva Klas Křičeň

burzy přísné požadavky (bezdlužnost, trestní bezúhon-
nost, odborná a ekonomická způsobilost, úroveň zákaz-
nického servisu, stanovené objemy dodávek energií a 
další). Ochrana odběratelů je zajištěna i tím, že smlouvy 
na dodávky energií jsou burzou unifikovány a dodavatelé 
je musí respektovat. Do nich se pak, kromě povinných 
údajů dle Energetického zákona, zohledňují specifické 
požadavky odběratelů, v našem případě jednotlivých 

Zpočátku jsme váhali, zda se této cenové soutěže 
zúčastnit, protože jsme neměli s touto formou výběru 
dodavatelů žádné zkušenosti. Bylo to pro nás něco 
zcela nového, bez záruky kladného výsledku a netu-
šili jsme, zda se tento postup vyplatí. Věděli jsme ale 
to, že garantem je Zemědělský svaz ČR, což pro nás 
bylo dostatečnou zárukou, a tak jsme do toho šli. První 
rok byl administrativně náročnější, protože jsme museli 
sehnat všechny potřebné dokumenty, ale následující tři 
roky jsme téměř nezaregistrovali, že se aukce účastní-
me. Cíl, pro který jsme do společného nákupu energie 
vstoupili, byl maximálně naplněn. Od roku 2016 se nám 
každoročně cena za kWh snižuje. Už jsme ušetřili přes 
300 tis. korun. U této aukce také oceňujeme to, že po-
kud se na burze nepodaří dosáhnout nákupu energie 
za výhodnější cenu, než jsme předpokládali, můžete od 
společného nákupu odstoupit bez jakýchkoliv postihů a 
v platnosti zůstává původní smlouva.

Vít Hejna
ZOD Bratranců Veverkových Živanice
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Služby a servis pro členy
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 někte-
rých 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 životního 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 zreálňovat 
požadavky odborů především v oblasti nárůstu mezd.

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

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

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

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

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

• Společný nákup plynu a elektrické energie na Komoditní burze Kladno
• Zvýhodněné volání – Zemědělský svaz ČR má uzavřeny smlouvy se třemi významnými operátory (O2, Vodafone, 

T – Mobile)
• Zpravodaj Zemědělského svazu ČR, který je každý měsíc zasílán v elektronické podobě.

Bulletin Zemědělského svazu ČR 2018
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 2018 dle § 320a zákoníku práce
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Foreword 
This year we commemorate the 50th anniversary of the establishment 

of the association, founded in 1968 under the original name - Associ-
ation of United Peasants. In connection with this important anniversary, 
we are publishing a booklet in autumn of this year, which maps the for-
mation and functioning of the association and its name changes to the 
present, as well as the association history of on the territory of Czecho-
slovakia and the Czech Republic respectively.   
But let‘s go back to the present. In the past year, the association con-
tinued its activities to support members‘ interests, negotiate business 
conditions, and promote the Association‘s positions at European and na-
tional level. This year, we pay the most attention to the preparation of the 
Common Agricultural Policy after the year 2020. We have been raising 
concern about the fact that the size of Czech agriculture is decreasing 
mainly due to the decrease of livestock production. Even the represen-
tatives of European NGOs COPA/COGECA are pointing out that the 
current EU CAP is not flexible enough to withstand fluctuations on the 
animal product markets. The vast majority of livestock production in our 
country is produced in enterprises of legal entities. But these enterpris-
es are at risk if the mandatory capping of direct payments draft passes 
the EU CAP reform. That is why we are systematically fighting against 
compulsory capping. For details on this issue, read the following pages.
On our annual Bulletin pages we thank you for your work in favour of 
Czech agriculture of and our professional organization of Agricultural Association of the Czech Republic . I wish we 
jointly defend our positions in the Czech Republic as well as in the EU CAP after 2020, to bring more young people to 
agriculture and to together contribute to the sustainable development of agriculture, rural settlement and a greater share 
in processing and marketing articles.  

Ing. Martin Pýcha, Chairman of the Agricultural Association of the Czech Republic

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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Agriculture in the Czech Republic 

Source: Internal documents of Agricultural Association of 
the Czech Republic.
Note: Members of the association manage more than 30% 
of the farmland in the Czech Republic. 

Structure of AA CR

Number of members of AA CR 979
Of which:

- agricultural cooperatives 352
- joint-stock companies 294
- limited liability companies 163
- other members (market 
cooperatives etc.) 170

Main statutory bodies
- board 15 members
- committee 82 members
- control committee 12 members
- territorial organisations 48
- regional councils 12

Business structure in agriculture of the Czech Republic 

Number of 
businesses Farmland in production Average area

of farmland
ha % ha

Legal entities in total 4 691 2 450 897 69,6 556
of this: 

-agr.  associations 514 658 983 18,7 1 292
-limited liability companies 3 066 882 553 25,1 307
-joint-stock companies 731 862 484 24,5 1 257

Physical persons total 43 342 1 070 930 30,4 26
of which: agr. entrepreneurs 
fulfilling the conditions transcri-
bed by the Agriculture Act

23 188 958 936 27,2 41

TOTAL 48 033 3 521 827 100 76

Source: Green Report of Czech Ministry of Agriculture (IAEI on the basis of data from the agricultural register of the CZSO).
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Selected Social Issues of Agriculture
It is agriculture that is the main guarantor of job op-
portunities in the countryside, this will continue to 
be the case in the future. As the largest employers‘ 
organization in the countryside, we advocate the so-
cial aspect of the matter. We focus on the entrepre-
neurial and employers‘ perspectives, generational 
renewal and in this context we support the interest 
of young people in agricultural education and con-
sequently in work in the agriculture field. 

Part of the program‘s focus on the activities of the 
association is, inter alia, to affect the education system 

with regard to the preparation of workers for the agriculture 
sector. One of the main employers‘ problems in the economy 
of the whole Czech Republic is the general lack of workers. 
The reality is that it is a problem for ageing farmers to get a 
replacement when suitable people are missing virtually in all 
sectors of the economy. 
The number of workers in the Czech agriculture has been 
decreasing faster than agricultural production. According 
to the Green Report, 100,000 people worked in agriculture 
last year. In recent years, reductions in the number of 
workers have slowed down, but they are going to increase 
again: based on the report, it is estimated that up to one-
third of people are going to leave the agriculture sector in 
connection with retirements. It follows that generational 
renewal particularly concerns agriculture. The average age 
of workers is higher in agriculture compared to industry and 
the amount of agriculture workers over the age of 60 has 
not stopped increasing so far. An important factor is also the 
fact that agriculture has one of the lowest average wages. 
Based on the report, it is estimated that around 15 % of 
workers do not want to stay in agriculture and want to leave 
for better earnings in other sectors of the economy. However, 
the situation in the agricultural economy with regard to wage 
costs growth is not simple - non-price payments in the form 
of support and subsidies shall not increase (on the contrary, 
it will decrease) and our main form of payment - prices for a 

number of decisive commodities (except for rapeseed) are 
lower compared to ten or twenty years ago. 
When considering agricultural options, we take into account 
that agriculture has its own specificities and that it is not 
a sector like any other. It stems from its connection with 
nature, soil, living organisms and biological processes. Soil 
is part of national wealth and it is a non-renewable natural 
resource. Agriculture is subject to climate and weather 
conditions. Long-term pre-production and production cycles 
are reflected in reduced deposit turnover. For example, 
cattle breeding deposit turnover takes several years. For a 
number of objective reasons, higher risks, lower profitability 
and lower paid-in capital revenues are achieved, than 
in industry (and therefore lower wages than the national 
average, this is the case in other EU countries as well.

Year Number of workers in 
agriculture, including 
natural persons and 

assisting family members 
according to Green Reports 

of Czech Ministry of 
Agriculture

Year-on-
year drop in 
number of 
workers

2004 141 000 -7 000
2010 114 200 -6 000
2011 109 600 -4 600
2013 103 500 -1 900
2014 102 100 -1 400
2015 100 900 -1 200
2016 100 200 -700
2017 100 000 -200

The decline trend of agricultural 
workers in the Czech Republic

Source:  Green Reports of Czech Ministry of Agriculture

Age structure of workers in agriculture of the Czech Republic (%) 
Age groups of workers Age structure in agriculture 

in 2013
Age structure in agriculture 

in 2017 Trend

60+ 9,3 14,2 nárůst
45 – 59 43,8 42,5 pokles
30 – 44 34,5 31,6 pokles
15 – 29 12,4 11,7 pokles

Zdroj:  Zelené zprávy MZe ČR a Zelené správy MPRV SR.
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Selected economic issues of 
agriculture in the Czech Republic
The balance development of agricultural  foreign 
trade is a concentrated indicator of the state of the 
agricultural sphere - of which unfavourable trends 
concerning animal products, especially meat are 
apparent. Improvements in agricultural foreign tra-
de have only occurred in the short term, and have 
not been maintained, and the negative agricultural 
balance in 2017 once again exceeded the minus 
CZK 30 billion level.  The average negative agri-
cultural balance of the Czech Republic for the past 
twenty years was about CZK -25 billion.  

In our association, we have long advocated for the main-
tenance of the production dimension of agriculture in 
the Czech Republic (including livestock production). We 
have nowhere to retreat. International comparisons con-
firm that we are among the last in the level of livestock 
production per hectare or per capita in the EU. We have 
to criticize the fact that once again the Brussels pressure 
one of the comparative advantages of our agriculture, na-
mely large enterprises (most members of the Agricultural 
Association) has increased. It is not true that the days of 
big capital companies are over. There are economic laws 
here - big companies are benefiting from higher produ-
ction concentration. Fixed costs are the same for bigger 
or smaller production volumes. Diluting fixed costs into 
a larger production volume lowers per unit cost. The big 
business has greater opportunities to use innovations, 
modern technology including automation and robotic au-
tomation, etc. One of the benefits of US agriculture is the 
size of businesses - an average of 200 hectares in the US 
(about 20 hectares in the EU). In America, the average 
farmland area is 200 hectares, but 55 % of plant produ-
ction is provided by farms with more than 400 hectares of 
farmland area. The EU can not be an exception if it wants 
to keep up with overseas competition after removing ex-
port subsidies.

It follows that the situation in agricultural  foreign trade 
is not improving. More than 50 % of the negative agri-

cultural balance of the Czech Republic is made up of a 
high negative balance for meat. Meat remains the highest 
negative balance of all agricultural commodity groups. Du-
ring the year 2017 a record volume of meat in the amount 
of CZK 28 billion was imported to the Czech Republic. 
which is four times what was imported to us in the year of 
accession of Czech Republic to the EU.  
We have one of the lowest farmland densities of indivi-
dual livestock categories in Europe. The current numbers 
of cattle and cows, pigs and sows is lower than in 1926. 
Even dairy cows (365 thousand pieces) have reached the 
historical minimum in the Czech Republic. 

Year Exports (CZK million) Imports (CZK mio) Agrarian balance (CZK mi-
llion)

1993 32 276 31 497        779
2000 47 729 65 011 -17 282
2004 61 526 93 822 -32 295
2008 106 931 131 048 -24 117
2011 120 381 156 674 -36 293
2012 148 309 173 026  -24 717
2016 201 592 224 676  -23 084
2017 196 741 227 493  -30 752
I. - IV. 2018 58 007 71 466  -13 459
I.- IV. 2017 65 833 7 3427 - 7 594

Source: Data of the Czech Statistical Office pursuant to class 1-24 of the customs tariffs. These values may change 
slightly over time, as the CSO is continuously refining the results. Sometimes, insignificant errors caused by the roun-

ding of very high numbers can be found in the results. 

Development of agricultural foreign trade in the Czech Republic
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Development of farm animal rates in CR (in thousand pieces)

1926 1989 2004 2017 2018 s of 
April 1 2018/1989 (%)

Cattle total 3 451 3 480 1 428 1 421 1 416 41
Of which: cows 1 730 1 248 573 586 587 47
Dairy cows . . 437 370 365
Pigs total 1 831 4 685 3 127 1 491 1 557 33
Of which: sows 197 312 251 91 92 29

Source: Czech Statistical Office Lists of livestock in the Czech Republic. 

Productivity in agriculture 
Year Agricultural labour productivity in the 

Czech Republic - measured by the level of 
production of the agricultural branches in 
regular prices per worker in thousands of 

CZK 
2000 614
2004 821
2011 1 085
2013 1 239
2015 1 259
2017 1 284

Source: Calculations based on the Green Reports of the 
Czech Ministry of Agriculture and the Summary Agricultu-

ral Account of the Czech Statistical Office

Outlook for the post-2020 reform
The Common Agricultural Policy is one of the oldest 
activities of the European Union. It was launched in 
1959 to support the growth of agricultural production 
during a shortage.  In the reform of commissioner 
Mc. Shery from 1992, the CAP has responded to 
the regulation of production surpluses. The CAP‘s 
expenditure share from the EU‘s common budget due 
to the increase in the number of members and the 
growth of gross domestic product in these countries 
is steadily decreasing. Of the original 75 % of the EU 
budget, it is currently decreasing to roughly a half. 

In the future, due to the resolution of new challenges, a 
further decline in the funding of this policy should occur, 

despite the discussion on the increase in ČS’s contribution.
Budget of the CAP
According to the European Commission‘s proposal of May 
2018, Member States should increase their national contri-
butions to the EU budget to 1,114 % of GNP, the Europe-
an Commission proposes a total budget of € 1,135 billion 

in liabilities (expressed in 2018 prices) for the  2021-2027 
period. According to the Commission‘s official figures, the 
budget for the CAP should decrease by around 5 %, the 
budget for direct payments should then decrease in the 
majority of Member States by 3.9 % (at current prices), 
which also applies to the Czech Republic (only increase - 
PT, RO (+ 0.4 %), LT (+ 4.2 %), LV (+ 4.7 %), EE (+ 4.9 %)). 
The total budget for the CAP should be € 365 billion, with 
€ 286.2 billion earmarked for the first pillar and € 78.8 billi-
on for the second CAP pillar. The European Parliament‘s 
Committee on Budgets has confirmed warnings from some 
agricultural and economic organizations, as the overall 
CAP budget should be cut by more than 15 %, with the 
envelope for direct payments decreasing by 11.65 %, the 
envelope for rural development programs should be redu-
ced by 27.11 % (when compared at constant prices). Within 
the second pillar, the Commission proposes to increase co-
-financing rates by EU Member States, in addition, Member 
States will be able to move up to 10 % of the envelope for 
direct payments to the second pillar of the CAP. In the pro-
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posal, the Commission also supported the introduction of 
compulsory direct payment capping of € 60,000 per hecta-
re or compulsory redistributive payments. At the same time, 
the envelope for the support of sensitive sectors (coupled 
payments) is reduced. For Member States with payments 
lower than 90 % of the EU average, the difference between 
the level of direct payments will be reduced from 50 % to 
90 % over the next programming period. Internal conver-
gence of the level of direct payments should be achieved 
by 2026 at the latest to at least 75 % of the average.
Although we are at the very beginning of negotiating the 
new CAP reform, it is important to say that the current EC 
proposals, which will be further debated within a trialogue, 
are in many ways unfair towards the interests of Czech agri-
culture and some aspects can be even considered discrimi-
nating against our farmers in the EU common market. 
The association‘s attitude towards the 
new form of the CAP
In this respect the Agricultural Association of the Czech Re-
public declares the following:
- We can not agree with the proposed reduction in the CAP 
allocation. The agricultural sector is currently facing an in-
creasing number of new challenges and farmers‘ income 
levels are much lower than in other areas of the economy. 
We do not support transfers between individual pillars, as 
well as the increases in co-financing of the second CAP 
pillar (possibly even the first pillar), which, according to the 
European Commission, should offset the decline of the 
EU‘s common budget.  This will lead to a „duel of budgets“ 
in individual countries where the economically stronger 
countries are already subsidizing their farmers today.
- We fundamentally reject the idea of capping and CAP 
support degressivity (under both pillars) based solely on 
farm size characteristics. This attitude can not be reversed 

by the fact that EU institutions furthermore invent complica-
ted tools to soften this approach. 
- The current convergence proposal is not in line with the 
promises made to the countries of Central and Eastern Eu-
rope when joining the EU, but we support the proposal / 
principle - we just want to speed it up.
- We are afraid of the transition from greening to the new 
„eco-scheme“ of direct payments, as it will bring settings di-
sunity to this tool between the ČS and re-raise the already 
unbearable complexity of the system and administration. At 
the same time, especially in the environmental challenges 
field, we are worried about the implementation of so-called 
„result-oriented“ measures in both pillars of the CAP, as 
the monitoring and evaluation of these targets are not only 
burdened by great uncertainty (especially the weighting of 
external factors affecting these indicators) but the actual 
outcomes of the intervention may take decades to show 
up, which is longer than the CAP programming period.   
- However, we welcome some of the partial aspects of the 
CAP, such as the trigger threshold for risk management 
tools in the event of a drop in production above 20% of 
normal production, or the elimination of the financial disci-
pline principle. Part of the promise is also greater flexibility 
in setting strategic plans and targets unless the principle is 
alibistically abused within the EC and EUD audit conclusi-
ons.
At the time of the drafting of this Bulletin, however, a num-
ber of principles in the European Commission‘s proposal 
are not sufficiently clarified, and intensive communication 
will be needed, both on a national and international level 
(in particular through COPA COGECA), to understand the 
complex of the new reform proposal and then to prepare 
trialogue negotiations. Much is at stake and the Agricultural 
Association of the Czech Republic is ready to actively pro-
mote the national interests of the agricultural community.

Photo Pavel Vlček



34

International relations of the 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, strategies and individual policies (inclu-
ding the CAP) In the context of its involvement in the 
working groups of COPA/COGECA, it helps formulate 
the systemic solutions to key areas of farming and 
associated branches.

The chairman of the Agricultural Association of the Czech 
Republic, Ing. Martin Pýcha has been Vice President of 

COGECA for a second term now.
In connection with the work of the association‘s represen-
tatives (chairman Ing. Martin Pýcha and director Ing. Jan 
Ulrich) in the aforementioned working groups of C/C, the 
Agricultural Association of the Czech Republic regularly 
participates in the discussions of the so-called civil dialo-
gue groups at the European Commission, whereby they 
can state their opinions directly at the executive of the 

European Union. The association has members of these 
groups in both of the most important areas of the CAP - this 
means in the group for rural development and in the group 
for Common Agricultural Policy (including direct payments). 
The director of the association, Ing. Ulrich, is also a mem-
ber of the working group of COPA COGECA for matters of 
agriculture and the environment. 
The Agricultural Association of the Czech Republic is also 
a member of the International Co-operative Alliance (ICA). 
We work particularly actively in its European section - Eu-
ropean cooperatives. European cooperatives have a base 
of nearly 125 million members and more than 160.000 co-
operative businesses. The Agricultural Association of the 
Czech Republic actively participates in support of activities 
and the active development of cooperatives, in particular in 
the improvement of their status in the food chain. 
Depending on needs and requirements, we also participate 
in the proceedings of the International Labour Organisation 
(ILO), where we actively participate in discussions during 
the drawing up of legislation influencing the rules of the la-
bour market and status of workers in farming.

Agriculture and the environment
Even this year, the work of the expert commission 
focused on soil protection continued. The commissi-
on particularly generates an argumentation base for 
discussion and negotiations with responsible bodies 
on the soil protection issue. 

Just at the time of the drafting of this Bulletin, an amen-
dment to the government regulation on Cross complian-

ce is being approved, where the new version of the DZES 
anti-erosion standard, which is more open to agricultural 
practice after lengthy negotiations, is 
anchored.
Confusing preparations 
However, this was preceded by a fiery 
discussion with colleagues from the Mi-
nistry of the Environment who sought to 
enforce the so-called General Anti-ero-
sion Decree without duly respecting the 
demands of practical farmers. For a long 
time, therefore, it has not been clear 
how and whether the erosion protection 
under Cross Compliance will be regula-
ted. However, it has to be said that the 
ME eventually yielded to the pressure 
of the representatives of the agricultu-
ral community and withdrew its original 
proposal, which not only brought about 
a great deal of new bureaucracy, but 

brought into question the uncertainty regarding controls and 
possible sanctions.
We are continuing to ensure the active steering of pro-
posals heading to the regulation of certain emissions - in 
particular methane and ammonia by the year 2030, which 
could lead to a downturn in animal husbandry and high in-
vestment (non-production) costs. 
Unclear conditions 
The association has also appealed to the EU against 
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unequal conditions for the use of plant protection products 
within and outside the EU. In particular, there is no attempt 
to prevent food from flowing to the EU from regions whe-
re the standards of protection are not as high and whe-
re substances based on neonicotinoids or glyphosate are 
commonly used. The EU does not, however, address the 
protection of the competitiveness of European farmers in 
this respect.
In the bioenergetics field, the association communicates 
with the Ministry of Agriculture on the new definition of agri-
cultural renewable energy resources, following this years‘ 
abolition of the so-called „active farmer“ assessment prin-
ciple within the CAP. Although the situation is sufficiently 
addressed this year, the relevant legislation needs to be 
adapted for the next year. In cooperation with CZ BIOM, 
we have been trying to streamline the debate over the po-
ssibilities of biomethane production within agricultural ope-
rations.
Successful agreements 
The association has succeeded in enforcing a rule change 
for the payment of compensations within farming in protec-
tive zones of water resources. On one hand, farmers are 
very well aware that the protection of water quality is a key 

objective of the society, but on the other hand, adequate 
incentives have not been provided by the state to active-
ly farming entities (only to landowners). However, this has 
changed since this year and land tenants/lessees may ask 
for compensation for the protection of water resources (far-
ming restrictions). 
The association continues to provide ad hoc consultation 
services to members in the area of the environment and 
cross compliance, which is provided either through the or-
ganisation of lectures and seminars, and also by resolving 
individual problems and questions of individual association 
members.
When dealing with environmental questions the associ-
ation primarily contacts ministerial institutions (Ministry 
of Agriculture, SAIF, and ministerial supervisory bodies - 
Agricultural Central Control and Test Institute, State Phy-
tosanitary Administration, State Veterinary Administration, 
Czech Breeding Inspectorate, Czech Agricultural and Food 
Inspection Authority), and it also communicates with other 
institutions of state administration (for example, the Minis-
try of the Environment, Ministry of the Interior, Czech En-
vironmental Inspectorate) and local governments. An ex-
change of views with scientific and research organizations 
is also a matter of course.

Legal and employee matters 
and consultation
The legislative and legal area belongs to the basic 
areas of work of the Agricultural Association of the 
Czech Republic, where the association participates 
in a significant way in legislative processes and also 
provides its members with extensive legal advice in 
the form of providing specialized seminars on current 
legal issues and answers to legal questions from 
members as well as issues a number of legal opini-
ons, with the current queries and responses being 
published on a regular basis weekly in the associati-
on‘s mail. 

The Agricultural Association of the Czech Republic in 
the legislative and legal area actively uses its positi-

on as the most important employers‘ organization of the 
agriculture sector as a member of RHSD, KZPS, Coope-
rative Association of the Czech Republic, etc., by entering 
into the legislative process both through comments on the 
submitted legislative proposals and by its own legislative 
proposals based on incentives and needs of agricultural 
establishments. 
GDPR
In 2018, the Agricultural Association of the Czech Republic 
paid great attention to the interpretation of the General Re-

gulation of the European Parliament and Council 2016/679 
of April 27, 2016 on the protection of individuals with re-
gard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data and repealing Directive 95/46/es 
known under the English abbreviation GDPR, which came 
into effect on May 25, 2018 It is the most important piece 
of legislation in the field of personal data protection for the 
last 20 years. On one hand, it provides increased protecti-
on of individuals’ personal data, on the other hand it brings 
considerable uncertainty to personal data controllers and 
processors when applying it to their day-to-day operations 
where there is any personal data processing.  
We have therefore prepared basic information for our mem-
bers on the Regulation and its implementation for the prac-
tice of agricultural establishments, which was published in 
the association‘s mail. At the same time, we have prepa-
red a number of seminars on this topic for our members 
so that they can get acquainted with the subject matter. 
The main purpose of both information and seminars is to 
highlight the most important principles, rules and require-
ments of the Regulation in the processing of personal data 
and to indicate the possible practical implementation of the 
Regulation into the practice of individual agricultural es-
tablishments. The information is based on the current state 
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of knowledge about implementation, not only from the actu-
al text of the Regulation, but also from the official materials 
to the Regulation and its implementation published by the 
Office for Personal Data Protection on its official web sites 
(mainly from the GDPR Basic Guide) from available rele-
vant comments and interpretations of the Regulation. At 
the same time, the association provided its members with 
templates to develop the individual documents necessary 
for the application of GDPR in practice. At the time of wri-
ting of this text, the legislative process of national legislati-
on was in place, which should specify some of the GDPR 
institutes, but can not change the fundamentals contained 
in the Regulation. Nevertheless, the adoption of national 
legislation will undoubtedly require further association acti-
vities in this area. 
The problem of selling agricultural land
The issue of agricultural land sales is one of the main areas 
of interest of the association, with details on the detailed 
analysis published in Bulletin 2017. Despite the associa-
tion‘s several years of intensive efforts, the issue has not 
been satisfactorily resolved, however the association con-
siders this to be a crucial and significant issue and it will 
continue to do its best in order to find a solution to it. Unfor-
tunately, this is a typical example of a purely legal issue 
that artificially creates a political problem, and the fact that 
the draft law drafted in cooperation with the renowned law 
firm Havel & partners fully corresponds to a legal regulation 
that has been in force for many years in countries such as 
France or Austria is being completely overlooked.
Criminal liability of legal persons
Due to the fact that the members of the association are 
predominantly legal persons, the association always pays 
great attention to everything that affects legal persons and 
the Institute of Criminal Liability of Legal Entities can not be 
overlooked here. As in the case of the GDPR, a methodo-

logical tool in the form of a Code of Criminal Liability Pre-
vention, which is the basis of a specific internal regulation 
of an individual agricultural establishment, was made here. 
Adoption of such an internal regulation is an important legal 
tool for the legal entity through which the agricultural es-
tablishment should escape from this criminal liability.
Draft amendment to the Labour Code 
and the law on collective bargaining 
The Agricultural Association of the Czech Republic, as an 
employers‘ organization, is constantly devoted to propo-
sals for changes in legislation contained in both the Labour 
Code and the law on collective bargaining. Specific pro-
posals are being discussed both with KZPS members and 
with trade unions as well as the social partner of the asso-
ciation in an effort to find a widely accepted consensus that 
benefits not only employers but also employees.
Other activities 
From the other activities of the association in the legislative 
and legal area it is still necessary to mention the issue of 
the driving license for driving a tractor for foreigners, which 
mainly concerns employees from Ukraine. The essence of 
the problem is the obvious gap in the relevant legislation 
where the T group driving license is, unlike other groups, 
valid only in the country of issue and this license is mu-
tually unrecognisable. The concrete consequence is the 
fact that employees, typically from Ukraine, can not drive 
a tractor in the Czech Republic or the whole EU, but they 
can drive a bus with children or a truck without problems. 
For these reasons, the association actively participated in 
the solution of this issue and has repeatedly discussed with 
the Ministry of Transport, even through the KZPS. This is-
sue has not yet been resolved at the time of writing this 
text and, for these reasons, the association will continue to 
actively monitor further development. In a significant way, 
the association also participates in solving issues that have 

caused trouble to several agricultural 
establishments in the past due to inter-
pretations of some of the provisions of 
the Act on Fuel in relation to the use of 
service tanks, which serve for the own 
needs of agricultural establishments. 
At present, the representatives of the 
association are significantly involved in 
the preparation of the proposed amen-
dment to this Act, with the association 
fully supporting the relevant department 
of the Ministry of Industry and Trade to 
ensure the solution of the amendment 
to the Act, which, in the supply of fuels 
for agricultural, construction and forest-
ry businesses and organizations would 
not create room for potential tax evasi-
on and, on the other hand, would not Photo Lada Lukešová
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complicate the operation of businesses and organizations 
in these areas.
The association also participated in discussing the amen-
dment to the Water Act in order to compensate for the 
disadvantages suffered by farmers operating in protective 
zones of water resources and protective zones of water re-
servoirs, whereby the compensation for these restrictions 
for years was granted only to the owners by the law, althou-
gh these restrictions in most cases affect land tenants or 
lessees. In the past period, we also commented on a wide 
range of legislative proposals that have been received, for 
example, from the KZPS, the Ministry of Agriculture and 
other places. 
Advisory service for members
As mentioned in the introduction to this section, the asso-
ciation provides a very extensive advisory service to its 

members in the legal field, with the valuable contribution 
to the association‘s activity being the work of the Legal 
Committee of the Agricultural Association of the Czech Re-
public, which was established in 2013 and whose members 
are a large number renowned legal professionals. The re-
commendations of the Legal Commission of the associati-
on regarding the recommended wording in lease contracts, 
allowing tenants and lessees to use rented and leased land 
even after land adjustments have contributed significantly 
to the solution of this problem in a number of agricultural 
establishments.
As an employers‘ organization we cooperate with OSPZV-
-ASO on a number of projects in the field of agriculture and 
for the year 2018 concluded the KS VS, whose binding for-
ce was extended to all other business entities in agricultu-
re, forestry and fishing as in previous years based on the 
MPSV‘s decision, with effect from April 1 2018.

Support for the cooperative system
Co-operative issues and all questions associated 
with it form a long-term and permanently important 
part of the association‘s activities. Already since its 
establishment in 1968 (or its legal predecessor), co-
operatives and their support has been one of the pri-
orities of its functioning. It essentially contributes to 
maintaining and enforcing its principles and strives 
to develop them under new conditions. Particularly 
recently, in connection with the preparation and ne-
gotiation of a new private law arrangement, the asso-
ciation has contributed to the preservation of these 
principles and the specifics of the cooperatives. 

This is why cooperatives in the Czech Republic have also 
been seen - in line with the prevailing global view - in 

the context of the new legal regulation of the Civil Code and 
the Business Corporations Act and Cooperatives as an in-
tegral, full-fledged and equal part of the business spectrum.
Due to the current legal and economic consolidation of 
agricultural cooperatives, which still represent a significant 
part of the Czech Agricultural Association’s member base, 
the association has concentrated in the field of cooperati-
ves over the last 4 - 5 years mainly on the support and de-
velopment of marketing cooperatives. We have long been 
pushing farmers to join their production together, as it is 
one of the most important tools to strengthen the position 
of farmers throughout the whole production vertical. The 
current development in the agricultural sector confirms the 
correctness of these activities of the association. Unlike 
developed countries within the EU, the organization of agri-
cultural producers in marketing cooperatives is very low in 
the Czech Republic. This is one of the reasons why Czech 
farmers are very difficult to promote on the European agri-
cultural market and it is also the reason for lower exercise 

prices. This undesirable state is caused by many factors 
- including a history which disrupted natural development, 
unimplemented privatisation of processing and food bu-
sinesses, and a practically non-existent support from the 
part of the state. That is why the association has recently 
actively participated in the elaboration of a governmental 
decree on the establishment of producer organizations (in 
line with the intentions of the European Parliament and the 
Council). A significant contribution would undoubtedly be 
the creation of own processing capacities for agricultural 
commodities - that is why the AA of the Czech Republic 
initiated and in close cooperation with dairy market coope-
ratives and foreign entities has been developing concrete 
steps to build its own dairy for several months already. The 
association also seeks to create and significantly broaden 
the involvement of farmers in market organisations of a 
wider range of agricultural commodities - so far only the 
OD for commodity milk, fruit and vegetables is active in 
the Czech Republic. All of these matters are dealt with in 
the association by a specific association body - the Coo-
perative Council, consisting primarily of representatives of 
market cooperatives.
In the long term, the association operates in the coope-
rative field within the context of its active membership in 
the Cooperative Association of the Czech Republic, which 
brings together existing cooperative associations (produ-
ction, retail and housing). This mainly involves legislative-
-legal activities, participation in events with a cooperative 
theme and media presentations of the Czech cooperative 
system. Through the Association of Cooperatives of the 
Czech Republic, the Agricultural Association also imple-
ments certain international activities, such as its member-
ship in the International Cooperative Union and its Europe-
an structure called Cooperative-Europe.
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Promotion of farming 
The Agricultural Association of the Czech Republic 
is implementing the agricultural project Agriculture 
Lives! for the sixth year already. From 2013 to the 
present half of the year, the project participated in 
240 events, of which 94 days were open days of agri-
cultural businesses and school farmhouses. Through 
exhibitions, harvest home days, breeding days and 
agricultural businesses, over 280,000 visitors got 
acquainted with agriculture in various forms. More 
than a third of the visitors were children. If we also 
add the children we visit at schools during discussi-
ons, we get over 100,000 children who have learned 
from us about the importance of this field. 

During these years, besides taking part in events with 
an educational stand, educational competitions and an 

agricultural trail, we have also encouraged the emergence 
of agro-environmental extracurriculars, started discussi-
ons at secondary and mainly primary schools, organized 
agricultural Olympics, and a regional driving skills compe-
tition with a tractor with a tow and last year with the help 
from agricultural schools we promoted to nationwide finals 
with the support of regional driving skills or other agricultu-
ral competitions. An essential part of agricultural education 
is also the press articles and the promotion of the agri-
cultural field, as well as educational materials, which are 
intended mainly for the general public, teachers, parents 
and children themselves. 
Education at schools
Recently, we put more emphasis on the two-hour prima-

ry school discussions and the children learn about the 
importance of the agricultural field not only in relation to 
food production, the fact that it is moving towards moder-
nization with regard to the protection of the environment 
and the need to preserve livestock production, or how 
stables and fields look during the year. The presentation 
is followed by cognitive competitions. In the half-year of 
2018, we have organised 61 discussions at 26 elemen-
tary schools for 1,850 children, which is more than the 
whole last year. 
Open days of agricultural businesses 
Still the most important point of agricultural education 
is open days of agricultural businesses, where visitors 
can explore the premises of businesses, stables and 
modern technology in real life. A combination of two 
days is very good, one day for schools and another day 
for the general public. For the current year, 13 similar 
events are planned, whether for the public or just for 
schools. The goal is to implement at least one OD in 
each district. 
Youtube competition
During the Techagro expo, we also launched a Youtube 
competition on Agriculture Lives Modernly! The competiti-
on aims to show the public that agriculture is a modern and 
promising field, both in plant and livestock production. Chil-
dren and students have the task of filming short videos with 
a reference to modern technology. There are two themes: 
Modern technology and technology in crop production and 
Modern technology and animal welfare.

Photo Soňa Jelínková
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The Agricultural Association Conference 
In 2018, the Agricultural Association of the Czech 
Republic, in cooperation with the Confederation of 
Employers and Entrepreneurs‘ Associations, organi-
zed two very interesting conferences, the third will be 
held at the National Agricultural Association Confe-
rence in early November. 

In March, a conference on agricultural education called 
„AGRICULTURAL EDUCATION - FUTURE - CHALLEN-

GES - SOLUTIONS“ took place in the Czech Senate. This 
conference tackled the pressing issues of agricultural edu-
cation.  The aim of the conference was to highlight the dec-
lining interest in the agricultural field, and to find a solution 
to this situation. 
The conference was introduced by the Senator of the Par-
liament of the Czech Republic, Karel Kratochvíle. Martin 
Pýcha, the President of the Association continued with the 
introductory word. In addition, Bohumír Dufek, Chairman 
of the Trade Union of Agricultural and Food Workers of the 
Association of Free Trade Unions of the Czech Republic, 
Pavel Sekáč, Deputy Minister of Agriculture of the Czech 
Republic, Petr Bannert, Head of Secondary and Higher 
Education and Institutional Education, Jana FIALOVÁ, 

Councillor for Education, Youth and sport for the Vysočina 
region, Eva NOVOTNÁ, director of Agroškola, private se-
condary agricultural school, s.r.o. and Stanislav VALÁŠEK 
- director of the Secondary Agricultural School and Higher 
Technical School Chrudim spoke. 
In June, a conference titled „COMMON AGRICULTURAL 
POLICY AFTER THE YEAR 2020 AND ITS IMPACTS“ 
was held. We invited Czech Republic representatives as 
well as guests from Brussels to Top hotel Praha.  The 
conference was chaired by the President of the associa-
tion, Martin Pýcha. Pavel Povolný and Petr Lapka, Direc-
torate General of the European Commission for Agricul-
ture and Rural Development continued jointly, followed 
by Paolo Gouveia, COPA COGECA General Policy Advi-
ser and Luc Vernet at the initiative of Farm Europe. For 
the Czech Republic Kateřina Bělinová, director of the 
direct Mze payments department, Martin Hlaváček, con-
sultant of a consortium of non-governmental organizati-
ons and Svatopluk Müller, executive director of Zemagro, 
spol. s.r.o. the President of the Agrarian Chamber of the 
Czech Republic Zdeněk Jandejsek was also involved in 
the conference. 

Driving Skills competition 2018
In Otice near Opava, on Friday, June 22,  24 of the best students - tractor drivers from all over the country 
competed for the championship title. The national finals are preceded by the regional rounds from which the 
finalists will be determined. The best driver of the Claas Atos tractor with a tow was Martin Midloch of the 
Secondary Technical and Craft School in Nový Bydžov. 

Photo Jana Sixtová
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The winners were escorted by Ondřej Šimek from the 
Světlá Hotel School and TSS of crafts in Velké Meziříčí 

and Pavel Bartoš from the Integrated Technical Secondary 
School in Vysoké Mýto.
This year‘s second edition of the Czech Republic finals, 
which was polished by the Agricultural Association of the 
Czech Republic, took place this year. This is an especially 
tricky route, where not only speed, but also accuracy is 
deciding. This year sunken lane, accuracy stop, the eight, 
dropping the correct stick, reversing or slalom awaited the 
students. The boys were very skilful, so the whole compe-
tition ended before it was expected. 
Accompanying program
This year was accompanied by the Open Day of the Oti-
ce Agricultural Cooperative, which is known among other 

things for sour cabbage. There was a rich exhibition of 
agricultural technology on the premises of the cooperative. 
Accompanying program attended even by the Agriculture 
lives! stand was visited  by over 400 children from nearby 
kindergartens and primary schools that were transported 
by buses to the event. It should be noted that students of 
the Masaryk Agriculture High School and the Opava Hi-
gher Vocational Technical School also contributed to the 
success of the event. 
The event was attended by Deputy Governor of the Mora-
vian-Silesian Region Ing. Jaroslav Kania. The region has 
prepared gift bags for the winner of the competition. The 
deputy rated the event very positively. 
The finals are held in the home region of the winning stu-
dent. So next year we are waiting for the third season, 
which will be held in Nový Bydžov.

Educational and project activity, 
counselling 
The Agricultural Association of the Czech Republic 
has founded the Institute of Education in Agricultu-
re, 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 educational events, 
it cooperates with other non-governmental, non-pro-
fit-making organisations in the field of education, it 
monitors the educational needs of farmers and cares 
for the further development of the education system 
of the Agricultural Association of the Czech Republic. 

Between October 2017 and April 2018, the Institute ca-
rried out 88 seminars in the framework of operations 

1.1.1 Educational Campaign, 1.2.1 Information campaign 
from the Rural Development Program on the most up-to-
-date themes from different fields of expertise as well as 
legislative. A total of 2,500 people took part in the educa-
tional campaigns.
In the second round of receipt of requests from the Rural 
Development Programme, 8 projects were submitted to 
the operation 1.1.1 Educational Events, 1.2.1 Information 
Events. All the projects were accepted amongst the re-
commended grant requests. 
The Institute of Education in Agriculture, o.p.s. offers 
farming businesses consultation activity when creating 
projects in the context of Operation 16.2.1 Support for 
Development of New Products, Procedures and Tech-
nology in Agricultural Basic Production (Agricultural In-
novation). A farming business implements the project 
along with a research institution. Through its consulta-
tion assistance the institute contributes to the greater 
introduction of innovation in agriculture, it links farming 

practice with the research sphere, and it makes it easier 
for farming businesses to draw funds from this measure. 
In total, in cooperation with the Institute, 4 agricultural 
businesses applied for a subsidy within the 6th round 
of applications from the Agricultural Innovations Rural 
Development Program. A total of 62 projects were sub-
mitted, of which 17 were categorized as recommended. 
All 4 projects where the Institute cooperated with agri-
cultural businesses ranked 10th.
Czech Technology Platform for 
Agriculture 
In cooperation with the Institute for Education in Agri-
culture, the Agricultural Association has initiated the 
foundation of the Czech Technological Association in 
Agriculture. On 23 September 2016 the Czech Tech-
nological Platform for Agriculture was acknowledged 
a technological platform of the Ministry of Agriculture 
of the Czech Republic. The platform commenced its 
activity on 1 April 2017. The main objective of the plat-
form is to transfer science and research knowledge to 
agricultural and forestry practice, to actively promote 
cooperation between research organizations and agri-
cultural practice, to interconnect the knowledge and 
personnel capacities of individual CTTP segments - to 
effectively enforce knowledge and requirements in the 
domestic agriculture sector, to increase the use of sci-
ence and research findings, to formulate the current 
and real issues, which need to be addressed by the 
departmental research. Another important output of the 
platform activity is a document for further orientation of 
science and research and its support by the Ministry of 
Agriculture.
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Competition of the association 
TOP ZS ČR
The fact that a number of agricultural businesses, 
including many of the members of the associati-
on, stayed with combined production, they did not 
simply turn to crop production (e.g. for grain and 
rapeseed) and it was almost at the Western European 
level, as evidenced by the results of our traditional 
TOP ZS Czech Republic competition, deserves positi-
ve evaluation. 

The TOP competition has reached its 15th year this 
year and its results will be announced at the national 

conference. The principle of this traditional competition 
is the award of the best agricultural businesses led by 
successful managers - members of the association - ba-
sed on objective selection in 3 production areas (corn 
and beet; potato; potato-oat and mountain). The winners 
receive diplomas and prizes from the trade partners of 

the association with 
the participation of 
important represen-
tatives of the state 
administration (prices 
were usually handed 
over by the Minister 
of Agriculture of the 
Czech Republic), the 
business sphere, the 
media, etc.
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MZe Project FARMER
The Agricultural Association of the Czech Republic 
has founded the Institute of Education in Agricultu-
re, 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 educational events, 
it cooperates with other non-governmental, non-pro-
fit-making organisations in the field of education, it 
monitors the educational needs of farmers and cares 
for the further development of the education system 
of the Agricultural Association of the Czech Republic. 

The Agricultural Association of the Czech Republic is 
one of three project guarantors under the responsi-

bility of the Ministry of Agriculture of the Czech Repub-
lic. The aim of the project is to achieve time savings in 
accepting applications for staff cards for agricultural and 
food production workers who will work in the Czech Re-
public for longer than 6 months but not longer than 1 
year. The project is designed to help solve the issue of 
the lack of Czech employees in agricultural production 
and was launched on January 1, 2018 in a limited regime 
of 350 workers per year (instead of the original 1,500). In 
the middle of the year, about a half of the annual capacity 
of the project has been reached.

How to get a worker from Ukraine?
It is possible to register in the only with a specific job see-
ker from Ukraine. The project is intended for employers who 
have employed at least 3 Czechs in the last 2 years. The 
employer shall provide the guarantor with the necessary 
information, including the reported vacancy at the relevant 
regional employment office. After being vacant for 30 days, 
the employer may apply for inclusion in the project with spe-
cific future staff from Ukraine. The Guarantor will examine 
the application and, after the employer‘s inclusion, pass 
the request to the relevant ministries. After the inspection 
of the application by the relevant ministries, the Embassy 
of the Czech Republic in Kiev will send a term (time and 
date) of the application for an employee‘s card directly to 
the prospective employer. After submitting the application 
to the candidates in Kiev with all mandatory attachments, 
they will be inspected which will take about 1 to 2 months. 
Upon issuance of a visa for travel to the Czech Republic, 
the applicant will conclude a contract with his employer and 
will submit his biometric data to the relevant Ministry of the 
Inferior Department of Foreign Police, who will, for a fee, 
issue an employee‘s card for a period of 6 to 12 months. 
The Czech Agriculture Association provides its members 
with free administration services of this project. For non-
-members, the service is charged.
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Association of Young Managers
Since 2005 the Association of Young Managers (AYM) 
has existed in the structure of the Agricultural Associ-
ation of the Czech Republic. The aim and intention of 
this association is to seek out young people and orga-
nise 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 organised for the young ma-

nagers to obtain or exchange their 
experience. Various educational and 
other events are also implemented to 
support the gaining and brokering of 
management knowledge and contacts 
in the context of agriculture and asso-
ciated fields. 
Association members who can speak 
foreign languages can participate in 
the proceedings of the working groups 
COPA/COGECA and the European 
Commission, either as representati-
ves of NGOs for the Czech Republic 
or as observers. 

Seniors Club
The club brings together former members of the asso-
ciation‘s bodies who are interested in work in favour 
of the association and the development of agriculture 
in the Czech Republic.  The membership base current-
ly has 33 members. 

Amongst other things, the association organises mee-
tings, including sight-seeing trips. In May 2018, the 

Seniors Club made a two-day trip to a member of the 
Board of Directors of the association Ing. Pavel Jiran, with 
a visit to Zetka Strážník, a joint stock company, based in 
Studenec, Semily. Seniors also visited the Nová Paka a.s. 
Brewery, and the Municipal Museum with precious stones 
exhibits, located in the region.  
The club regularly participates in the meetings of the 
committee and the control commission of the associati-
on. The Chairman of the Seniors Club is a member of the 
Committee of the AA of the Czech Republic. This year, the 
chairman of the club was elected, Vladimír Rod was elec-
ted again for the 2018 - 2021 election period.
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If you would like to participate in similar events, you can 
also register with the Association of Young Managers of 
the Czech Republic. The members of the association can 
become managers within the age of 45 with an interest in 
agriculture and farm management.
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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 asso-
ciation in legal matters.

• Ensuring of brokerage activity between suppliers of inputs and association members in order to reduce costs for 
agricultural production - as a result of membership the association members have a right to discounts and better 
conditions from some suppliers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Joint purchase of gas and electricity at Kladno Commodity Exchange

• Favourable call rates - The Agricultural Association of the Czech Republic has concluded contracts with three 
major operators (O2, Vodafone, T-Mobile)

• The Agricultural Association of the Czech Republic newsletter, sent monthly in electronic form.




