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Úvodní slovo
Rok se s rokem sešel a v rukách držíte další vydání Bulle-

tinu Zemědělského svazu ČR. Před rokem jsem psal o 
probíhajícím jednání o budoucí podobě Společné zemědělské 
politiky EU. V tomto vyjednávání jsme stále v situaci, kdy se 
ani stále neblížíme nějakému závěru. Možná ještě naopak. Za-
tímco před rokem existoval jeden návrh, se kterým jsme mohli 
v jednotlivých bodech jednoduše souhlasit či nesouhlasit, nyní 
existují další varianty a prakticky žádná z nich není ideální. 
To není až tak překvapivé, protože je málokdy něco ideální. 
Nicméně rozptyl možností je tak veliký, že pro zemědělce 
předvídat budoucnost je nereálné a jejich nervozita roste. Už 
nyní je jasné, že nastane přechodné období, v jehož průběhu 
se budou uplatňovat dosud platná pravidla, ale prakticky se 
zastaví některé podpory v rámci programu rozvoje venkova 
a ostatní poběží dle nového, dosud nejasného rozpočtu. Zdá 
se, že v budoucí společné politice bude kladen velký důraz na 
životní prostředí. Teď jen aby šlo opravdu o ochranu životního 
prostředí a ne o bič ne „nevhodné“ formy hospodaření, jako je 
to v případě snahy o zastropování přímých plateb.
Zemědělský svaz ČR pokračoval v uplynulém roce v práci 
pro své členy, ovšem tato činnost ve svém důsledku dalece 
překračuje hranice našeho členství. Velkou část naší činnost 
zaberou jednání o legislativě a podmínkách hospodaření ne-
jen v rámci naší republiky, ale na nadnárodní úrovni. Našima 
rukama prošlo množství návrhů zákonů a vyhlášek, ke kterým 
jsme se vždy snažili zaujmout stanoviska, která reflektují zá-
jmy českého zemědělství. Velký důraz klademe na odbornost 
zemědělců, takže prostřednictvím Institutu pro vzdělávání v zemědělství pořádáme množství seminářů a školení. Na-
ším zájmem je, aby na půdě hospodařili vzdělaní zemědělci, kteří nejen znají odborné postupy, ale uvědomují si i jejich 
vliv na okolní prostředí a dokážou zajistit hospodaření i pro další generace.
S generacemi souvisí další nosná činnost. Zemědělství, nejen české, se v posledních letech potýká s obrovským tla-
kem. Kromě neustále zpřísňujících se předpisů a podmínek hospodaření, jde o tlak různých aktivistických skupin. Ev-
ropské zemědělství je vykreslováno jako obrovský škůdce životního prostředí. Mnohdy jde z odborného pohledu o zjev-
né nesmysly, kterým bohužel mnoho jedinců důvěřuje. Před lety proto vznikl projekt Zemědělství žije! a letos jsme jej 
doplnili o akci Den českého zemědělství. V jednom termínu otevřelo své brány více než 40 členských podniků a ukázalo 
skutečné zemědělství veřejnosti. Akce se setkala s vysokým ohlasem jak u řady škol a školních dětí, tak u dospělých 
návštěvníků. Proto budeme v zemědělské osvětě pokračovat a už nyní chystáme další ročník této akce.
Na závěr mi dovolte vám všem poděkovat za dosavadní činnost. Většina aktivit Zemědělského svazu ČR by nebyla 
možná bez spolupráce aktivní členů, aktivních zaměstnanců v okresech i v centrále a aktivních podporovatelů. Společ-
ným úsilím se nám jistě podaří posunout naši stavovskou organizaci i celé zemědělství na vyšší úroveň.

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

Bulletin Zemědělského svazu ČR 2019
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 2019 dle § 320a zákoníku práce
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Zemědělství v ČR a SR

Počet členů  ZS ČR 984
Z toho: - zemědělská družstva 344
- akciové společnosti 292
- společnosti s ručením 
  omezeným 162

- ostatní členové   (odbytová družstva aj.) 186
Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.

Struktura ZS ČR

Podnikatelská struktura zemědělství ČR a SR na zemědělské půdě

Počet podniků Obhospodařovaná zem. půda Průměrná výměra v ha 
zem. půdy

ha %
Právnické osoby celkem 4 914 2 452 294 69,3 529,3
z toho: -zem.  družstva 520 654 874 18,5 1 269,1
-spol. s r.o. 3 249 885 839 25,0 289,4
-akciové spol. 747 863 443 24,4 1 231,7
Fyzické osoby celkem 43 785 1 084 382 30,7 25,6
z toho: zem. podnikatelé plnící pod-
mínky přepsané zákonem o země-
dělství

25 275 975 724 27,6 39,4

CELKEM 48 699 3 536 676        100,0 75,2

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ).

Ing. Miroslav Blažek Jihočeský kraj ÚO Tábor člen
Ing. Václav Hauser Plzeňský kraj ÚO Domažlice člen
Ing. Luděk Homoláč Ph.D. Královéhradecký k. ÚO Hradec Králové člen
Ing. Pavel Jiran Liberecký kraj ÚO Česká Lípa člen
Ing. Tomáš Jonáš Ústecký kraj ÚO Louny - Žatec člen
Ing. Martin Lev Liberecký kraj ÚO Semily místopředseda
Ing. Václav Majkus Moravskoslezský k. ÚO Nový Jičín člen
Ing. Martin Moulis Zlínský kraj ÚO Uherské Hradiště člen
Ing. Svatopluk Müller Jihomoravský kraj ÚO Hodonín člen
Ing. Pavel Navrátil Středočeský kraj ÚO Benešov a Praha -západ člen
Ing. Martin Pýcha Praha SMM ZS ČR předseda ZS
Ing. Jaromír Řezáč Olomoucký kraj ÚO Prostějov 1. místopředseda
Ing. Vít Šimon Ph.D. Vysočina ÚO Havlíčkův Brod člen
Ing. Jaroslav Vaňous Pardubický ÚO Ústí nad Orlicí místopředseda

Představenstvo Zemědělského svazu ČR (období 2019 – 2022)

Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.
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Vybrané trendy rozvoje zemědělství ČR
Rozměr zemědělství ČR se během uplynulých několik 
desetiletí snížil. Hlavní podíl na tom měl pokles živočiš-
né výroby. Podíl rostlinných výrobků se v zemědělské 
produkci se u nás zvyšuje a podíl živočišných klesá – 
má na to vliv i lepší zpeněžování rostlinných komodit a 
horší zpeněžování komodit živočišných. Tuzemskou vý-
robu nám nelikvidují jen dlouhodobě nízké ceny place-
né zemědělským výrobcům (nejméně se v agrobyznysu 
od vstupu do EU zvyšují ceny placené zemědělcům za 
živočišné výrobky), ale i masivní agrární dovozy.

Pod velkým ekonomickým tlakem, kterému jsou 
zemědělci jakožto nejslabší strana v hospodářské 

soutěži vystaveni, se mění tradiční zemědělská struktura a 
z krajiny ubývá skot. Oproti období před třiceti lety se méně 
pěstují brambory, cukrová řepa, krmné plodiny na orné půdě 
aj. Plochy brambor se u nás v období 1990 - 2018 snížily o 
79 %, plochy víceletých pícnin o 58 %, jednoletých pícnin o 
55 % a cukrovky o 45 %. Rostlinná výroba oproti živočišné 
převažuje, protože je ziskovější, jednodušší a potřebuje 
méně pracovních sil. Svaz dlouhodobě apeluje na systémová 
opatření pro živočišnou výrobu, ale na všechno politikové 
v Bruselu a u nás neslyší. I představitelé evropských 
nevládních organizací COPA/COGECA poukazují na to, 
že nynější model SZP EU není dostatečně flexibilní na to, 
aby ustál výkyvy na trzích s živočišnými výrobky. I německý 
ministr zemědělství konstatoval, že zemědělci v agrobyznysu 

Rok Podíl rostlinné 
výroby v %

Podíl živočišné 
výroby v %

1998 47,3 52,7
1999 47,9 52,1
2000 49,6 50,4
2005 51,2 48,8
2008 54,4 45,6
2010 58,2 41,8
2018 59,2 40,8
Dynamika 
2018/1998 Růst o 25 bodů Pokles o 23 bodů 

Podíly rostlinné a živočišné výroby na 
produkci zemědělských výrobků v ČR

Zdroj:ČSÚ (výpočty ze Souhrnného zemědělského účtu v 
metodice EUROSTATu).
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Rostlinné a živočišné podíly na produkci zem. výrobků v % 

RV ŽV

1926 1989 2004 2010 2018 2019
Skot celkem 3 451 3 480 1 428 1 349 1 416 1 418
Z toho: Krávy 1 730 1 248 573 551 587 590
Dojné krávy 437 383 365 364
Prasata celkem 1 831 4 685 3 127 1 909 1 557 1 554
Prasnice 197 312 251 133 92 91
Drůbež celkem 32 479 25 494 24 838 23 573 22 979

Vývoj stavů hospodářských zvířat v ČR v tis. ks

Zdroj: Soupisy hospodářských zvířat ČSÚ.
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Vývoj počtu skotu v ČR v tis. ks a vyrovnání trendu

nesou největší podnikatelské riziko, což bylo zvlášť zřejmé v 
mléčné krizi, která před pár lety postihla většinu evropských 
zemí a dodnes není úplně zažehnána. V České republice 
se v r. 1989 udržely stavy skotu na podobné úrovni jako v r. 
1926 a stavy prasat se v tomto období zvýšily, ale nepodařilo 
se to udržet. Aktuální stavy skotu a prasat jsou v České 
republice nižší, než byly v r. 1926.
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Vývoj počtu drůbeže v ČR v tis. ks a vyrovnání trendu

V hustotě hospodářských zvířat, resp. dobytčích jednotek 
připadajících na užívanou zemědělskou půdu jsme po-
klesli na cca 60 % oproti unijnímu průměru.
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Hustota hospodářských zvířat (měřeno v DJ/ha z.p.) ve vybraných zemích EU

Z údajů ČSÚ vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2019 výroba masa 
v ČR byla 108 674 tun v jatečné hmotnosti. Jedná se o 
velmi mírný pokles - během 1. čtvrtletí 2018 výroba masa 
byla 108 735 tun v jatečné hmotnosti. Za celý loňský rok 
2018 výroba masa u nás dosáhla na 447 010 tun v jateč-
né hmotnosti a je zřejmé, že ze střednědobého a zvláště 
z dlouhodobého hlediska dochází k výraznému snižování 
produkce. Oproti r. 1989 se u nás zhruba o polovinu snížila 
produkce masa, což je o něco více než nákup mléka. Od 
vstupu ČR do EU až do r. 2018 se produkce masa rovněž 
snížila, zatímco nákup mléka se mírně zvýšil.

Rok Výroba masa Nákup mléka
1989 1 487 4 473 000
2004 1 042 2 496 012
2010 788 2 251 437
2018 739 2 525 256

Vývoj produkce jatečných 
hospodářských zvířat v tis. tun živé 
hmotnosti a vývoj nákupu mléka v tis. l

Zdroj: ČSÚ.
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Vývoj dojivosti na dojnici v litrech za rok

Průměrná roční užitkovost dojnic se v období 1989 až 
2018 zvýšila dvojnásobně. V unii předstihujeme většinu 
členských zemí, lepší jsou pouze skandinávské země.

Zemědělci původní evropské patnáctky vysokou produkci 
zpravidla udržují nebo mírně zvyšují, zatímco produkce ve 
střední a východní Evropě se snižuje, především pak u ži-
vočišné výroby. Živočišná produkce v přepočtu na obhos-
podařovanou zemědělskou půdu v ČR oproti EU byla dle 
EUROSTATu vloni na 59 %. Např. sousední Německo má 
oproti nám téměř třikrát vyšší živočišnou produkci na hek-
tar a po zreformování SZP EU by mohlo celkově dostávat 
více podpor, protože má tu „správnou“, to znamená menší 
velikost zemědělských podniků.
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Živočišná výroba v EUR/ha zemědělské půdy v r. 2018 
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Tuzemskou živočišnou výrobu nám likvidují i masivní do-
vozy. Je známo, že záporné saldo ČR nejvíce zatěžuje 
právě komodita maso. Situace v ekonomice zemědělství 
není jednoduchá – mimocenová úhrada formou dotací je 
v posledních letech spíše stabilní a významně se zvyšo-
vat nebude a naše hlavní forma úhrady – ceny za řadu 
rozhodujících komodit – zemědělci mají nižší než před 
lety a také nižší oproti cenám v zahraničí. Navzdory všem 
problémům se produktivita práce v zemědělství zvyšuje z 
dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Produktivita práce 
v zemědělství po vstupu ČR do EU zvýšila více jak o po-
lovinu. Zvyšuje se i zisk: Před vstupem do unie byla v ze-
mědělství v celé řadě let ztráta, např. v r. 1994 mínus 4,1 
mld. Kč; v r. 2004 to byl zisk ve výši 8,5 mld. Kč a v r. 2018 
zisk v řádu 10 mld. Kč (k vyšší ziskovosti v odvětví země-
dělství po vstupu také přispěly vyšší podpory a dotace ze 
společného rozpočtu unie, i když se asi už nikdy nezvýší 
natolik, co mezi roky 2004 až 2014, kdy řádově vzrostly o 
10 mld. Kč). Situaci v zemědělství také komplikuje trh prá-
ce. Nezaměstnanost je u nás nejnižší v unii, konkurence v 
nabídkách na trhu práce se zvyšuje a lidé požadují vyšší 
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Produktivita práce v zemědělství (měřená produkcí zem. odvětví na pracovníka v tis. Kč) 

mzdu. Situace došla tak daleko, že na trhu práce scházejí 
kvalifikovaní pracovníci i ti nekvalifikovaní. V médiích se 
v souvislosti s uveřejněním loňských mezd objevila řada 
tvrzení, že se kvůli zvyšujícím se mzdovým nákladům u 
nás snížila/snižuje ziskovost firem. Mj. z tohoto důvodu se 
očekává, že se zvyšování mezd bude zpomalovat. Zcela 
zásadní problematikou se vzhledem k okolnostem stalo 
získání a udržení mladých pracovníků v zemědělství a 
také generační obměna.

Společná zemědělská politika – výhled 
reformy po roce 2020
Společná zemědělská politika je jednou z nejstarších 
aktivit Evropské unie. Podíl SZP na výdajích ze spo-
lečného rozpočtu EU však vlivem zvyšování počtu 
členů a růstu hrubého domácího produktu v těchto 
zemích trvale klesá. Do budoucna by mělo, v dů-
sledku řešení nových výzev, dojít k dalšímu propadu 
financování této politiky.

Ačkoliv jsme na samém počátku vyjednání nové reformy 
SZP, je třeba říci, že současné návrhy EK a EP, 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. 
Je třeba si uvědomit, že v mezičase, od zveřejnění návrhů 
ze strany Evropské komise, zaujal výbor pro zemědělství 
a rozvoj venkova formální pozici, která byla vtělena do 
kompromisní zprávy tohoto výboru, po vyjednávání s 
výborem pro životní prostředí. Otázkou zůstává, zda 
nově zvolení europoslanci a tedy nově sestavený výbor 
se přikloní k již dojednaným úpravám svých předchůdců, 
nebo budou chtít tuto kapitolu otevřít od začátku. Mezi 
parametry reformy, které by se dle našeho názoru měly 
znovu prodiskutovat, patří např.:
• Zavedení povinného zastropování ve výši 100 000 EUR. 
• Možnosti odpočtu nákladů na zaměstnance ve výši jen 

max. 50 % způsobilých nákladů (možné jak standardní 

náklady, tak skutečné náklady).
• Částka získaná zastropováním zůstává v ČS - využita 

prioritně na financování opatření spojených s ŽP, 
(redistribucí), případně i na intervence spadající pod 
II. pilíř SZP. 

• ČS nastaví finanční strop, nad který zemědělské 
podniky nebudou mít nárok na redistributivní platby,

• Povinné zavedení redistributivní platby, přičemž pokud 
ČS alokuje na tuto platbu alespoň 10 % z celkového 
rozpočtu přímých plateb, pak se může rozhodnout, že 
nebude aplikovat zastropování.

Foto Anna Heřmanská, ZERA Rájec a.s.
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• Povinné zavedení institutu aktivního/skutečného 
zemědělce, jež je nejen nositelem vlastnické 
propojenosti, ale také přísněji vnímán ve vztahu k 
podílu zemědělských příjmů v porovnání s příjmy z 
ostatních činností.

• Vymezení min. 20 % přímých plateb na tzv. eko-
schémata a omezení některých sektorových intervencí.

• Platby na citlivé sektory + bílkovinné plodiny (známé 
jako VCS) s rozpočtem 10+2 %. 

• Seznam sektorů, které mohou být podpořeny 
prostřednictvím VCS se zúžil.

• Posílení principu Cross compliance – včetně standardů 
DZES jež pocházejí z původního nastavení greeningu.

Pro zelená opatření by měly členské státy vyčlenit 
minimálně 40 % z obálek pro I. a II. pilíř, přičemž jen v II. 

pilíři by tato alokace měla představovat min. 30 % (výdaje 
z ANC /dříve LFA/ se do těchto procent nezapočítávají ze 
100 %, ale jen z 40 %).
Jak ze strany EP, tak ze strany ministrů zemědělství 
(Rady), zaznívají požadavky na přípravu přechodného 
období (cca 2 - 3leté období), které by mělo zajistit 
plynulejší přechod k reformě SZP. Tento apel Zemědělský 
svaz ČR plně podporuje.
Ve světle výše uvedeného bude velmi důležité, aby v 
následujících národních volbách byla sestavena vláda, 
která bude nadále prosazovat oficiální pozici ČR, jež byla 
stanovena v současnosti. 
Zemědělský svaz ČR předal v květnu tohoto roku do 
senátu petici proti zastropování. Tímto chceme poděkovat 
všem, kteří se na sběru více než 16 tisíc podpisů podíleli.

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 
zemědělského podnikání a navazujících odvětví.  
Předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha 
vykonává v druhém období funkci viceprezidenta 
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 dialogu 
při Evropské komisi, čímž mohou své názory uplatňovat 
přímo na půdě exekutivy Evropské Unie. Svaz má členy 
těchto skupin v obou nejdůležitějších oblastech SZP 
– tzn. v  skupině pro rozvoj venkova i ve skupině pro 
Společnou zemědělskou politiku (vč. přímých plateb). 
Ředitel svazu Ing. Ulrich je pak členem pracovní skupiny 
COPA COGECA pro otázky zemědělství a životního 
prostředí. 
Zemědělský svaz ČR je také členem Mezinárodního 
družstevního svazu (ICA). Zvláště aktivně pracujeme 
v jeho evropské sekci - Evropská 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 aktivním rozvoji 
družstev, zejména na zlepšování jejich postavení v rámci 
potravinového řetězce. 
Svaz je rovněž členem organizace FARM EUROPE, 
která rovněž prosazuje zájmy zemědělských podnikatelů 
v EU, avšak proti tradiční COPA/COGECA má subtilnější 
strukturu a lze tedy prostřednictvím této organizace 

komunikovat témata, která obtížněji procházejí přes 
orgány COPA/COGECA konsensuálním souhlasem.
Podle potřeby a požadavků také přispíváme k tématům 
diskutovaným v rámci Mezinárodní organizace práce 
(ILO).

Foto archiv

Foto archiv
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Právní a zaměstnanecké záležitosti a 
poradenství
Dlouhodobé a soustavné působení a aktivity Země-
dělského svazu ČR v oblasti práva je jednou z jeho 
významných a oceňovaných priorit. Tato jeho čin-
nost, sledující obhajobu a prosazování oprávněných 
zájmů zemědělství a členů svazu zahrnuje jednak 
aktivní účast v rámci legislativních procesů – často 
i prostřednictvím vlastní legislativní iniciativy, tak i 
výkon právní agendy především ve vztahu k členské 
základně a to především formou poradenství a výkla-
du právních předpisů a jejich aplikace v každodenní 
praxi členů svazu. Aktivní účast na tvorbě právních 
předpisů realizuje svaz jako nejvýznamnější zaměst-
navatelská organizace rezortu prostřednictvím svého 
členství v RHSD a KZPS a svého zastoupení v nejrůz-
nějších orgánech a komisích státních i nevládních 
institucí – např. Rada vlády pro BOZP, Sbor poradců 
ministra zemědělství, Legislativní komise Mze, Právní 
komise Družstevní Asociace ČR, Monitorovací výbory 
rezortu atd. 

V řadě konkrétních případů je velmi účinná i průběžná 
spolupráce s orgány Parlamentu ČR a osobní kontakt 

s poslanci či senátory. Za uplynulé období, tj. období 
druhé poloviny roku 2018 a první půlrok 2019 lze z 
hlediska legislativních aktivit svazu zmínit alespoň několik 
konkrétních příkladů.
Problém prodeje zemědělské 
půdy
Na problém tzv. spekulativních dispozic se zemědělskou 
půdou a nutnost jeho řešení svaz poukazuje dlouhodobě. 
V podrobnostech lze odkázat na podrobný rozbor v této 
věci publikovaný v Bulletinu 2017 – proto alespoň stručně. 
Absenci jakékoliv právní úpravy prodeje zemědělské půdy 
v soukromoprávní sféře se svaz snaží iniciovat a věcně 

řešit již 5 let. Dokonce ani  návrh zákona, zpracovaný 
svazem ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří 
Havel – partners nenašel dostatečnou politickou podporu. 
Touto absencí alespoň minimální právní regulace tak ČR 
deklaruje nezájem o osud zemědělské půdy a představuje 
tak výjimku v rámci Evropy.  K určitému posunu došlo na 
přelomu 2018 a 2019, kdy vznikl návrh novely zákona o 
zemědělství pod gescí Mze a za účasti ZS ČR a AK ČR, 
který do zákona zapracovává v souvislosti s prodejem 
zemědělské půdy tzv. oznamovací povinnost. Byl by to 
prakticky první krok z hlediska právní ochrany zemědělské 
půdy v rovině soukromoprávních vztahů.  Tento aktuální 
návrh představuje zcela minimální omezení vlastníka 
zemědělského pozemku, které spočívá pouze v naplnění 
oznamovací povinnosti vůči pachtýři o záměru převést 
vlastnictví k pozemku ještě předtím, než zahájí právní 
jednání směřující k získání zájemců o tento převod. Jinak 
návrh neukládá vlastníkům žádnou další povinnost, která 
by jakkoli omezovala jejich dispoziční práva. V intencích 
návrhu by tedy měl pachtýř k dispozici 30 dnů k tomu, aby 
event. vstoupil s vlastníkem do jednání o koupi pozemku. 
Jak je obecně známo, v současnosti se velmi často ten, 
kdo na půdě hospodaří a investuje do ní, dozvídá o prodeji 
jako poslední. Zda bude toto řešení akceptováno ukáže 
čas.
Zákoník práce
Pokud jde o právní úpravu v oblasti pracovněprávních 
vztahů, svaz aktivně působil zejména v rámci tzv. široké 
vládní novely ZP. Počátkem roku 2019 se však z důvodu 
nedohody sociálních partnerů legislativní proces zastavil 
a aktuálně se tato situace prakticky nezměnila. Pokud 
jde o onu nedohodu, šlo a stále jde, kromě několika 
dalších avšak řešitelných problémů, o zásadní nesouhlas 
zaměstnavatelů s navrhovanou výší automatické valorizace 
minimální mzdy. Stále tedy platí rozhodnutí, že obsahem 
připravované novely bude pouze to, na čem se sociální 
partneři dohodnou. Zemědělský svaz své představy 
předložil, byl zpracován společný návrh zaměstnavatelů 
a samostatně i odborů a následně, tj. od dubna se dál 
nepostoupilo. Pokud jde o návrhy či doporučení svazu, 
týkají se např. výpovědi, zkušební doby, pracovního 
poměru na dobu určitou, nepřetržitého odpočinku, 
evidence pracovní doby, doručování písemností atd.  
Opakovaně svaz rovněž doporučuje posílení liberálnosti 
stávající právní úpravy ZP, tj. rozšíření smluvní volnosti 
smluvních stran prostřednictvím kolektivního vyjednávání 
a kolektivní smlouvy.
Počátkem roku 2019 svaz předkládal stanoviska i k dalším 

Foto Pavel Jiran, ZETKA Strážník a.s.
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V řadě konkrétních případů je velmi účinná i průběžná 
spolupráce s orgány Parlamentu ČR a osobní kontakt 

s poslanci či senátory. Za uplynulé období, tj. období 
druhé poloviny roku 2018 a první půlrok 2019 lze z 
hlediska legislativních aktivit svazu zmínit alespoň několik 
konkrétních příkladů.
Problém prodeje zemědělské 
půdy
Na problém tzv. spekulativních dispozic se zemědělskou 
půdou a nutnost jeho řešení svaz poukazuje dlouhodobě. 
V podrobnostech lze odkázat na podrobný rozbor v této 
věci publikovaný v Bulletinu 2017 – proto alespoň stručně. 
Absenci jakékoliv právní úpravy prodeje zemědělské půdy 
v soukromoprávní sféře se svaz snaží iniciovat a věcně 
řešit již 5 let. Dokonce ani  návrh zákona, zpracovaný 
svazem ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří 
Havel – partners nenašel dostatečnou politickou podporu. 
Touto absencí alespoň minimální právní regulace tak ČR 
deklaruje nezájem o osud zemědělské půdy a představuje 
tak výjimku v rámci Evropy.  K určitému posunu došlo na 
přelomu 2018 a 2019, kdy vznikl návrh novely zákona o 
zemědělství pod gescí Mze a za účasti ZS ČR a AK ČR, 
který do zákona zapracovává v souvislosti s prodejem 
zemědělské půdy tzv. oznamovací povinnost. Byl by to 
prakticky první krok z hlediska právní ochrany zemědělské 
půdy v rovině soukromoprávních vztahů.  Tento aktuální 
návrh představuje zcela minimální omezení vlastníka 
zemědělského pozemku, které spočívá pouze v naplnění 
oznamovací povinnosti vůči pachtýři o záměru převést 
vlastnictví k pozemku ještě předtím, než zahájí právní 
jednání směřující k získání zájemců o tento převod. Jinak 
návrh neukládá vlastníkům žádnou další povinnost, která 
by jakkoli omezovala jejich dispoziční práva. V intencích 
návrhu by tedy měl pachtýř k dispozici 30 dnů k tomu, aby 
event. vstoupil s vlastníkem do jednání o koupi pozemku. 
Jak je obecně známo, v současnosti se velmi často ten, 
kdo na půdě hospodaří a investuje do ní, dozvídá o prodeji 
jako poslední. Zda bude toto řešení akceptováno ukáže 

čas.
Zákoník práce
Pokud jde o právní úpravu v oblasti pracovněprávních 
vztahů, svaz aktivně působil zejména v rámci tzv. široké 
vládní novely ZP. Počátkem roku 2019 se však z důvodu 
nedohody sociálních partnerů legislativní proces zastavil 
a aktuálně se tato situace prakticky nezměnila. Pokud 
jde o onu nedohodu, šlo a stále jde, kromě několika 
dalších avšak řešitelných problémů, o zásadní nesouhlas 
zaměstnavatelů s navrhovanou výší automatické valorizace 
minimální mzdy. Stále tedy platí rozhodnutí, že obsahem 
připravované novely bude pouze to, na čem se sociální 
partneři dohodnou. Zemědělský svaz své představy 
předložil, byl zpracován společný návrh zaměstnavatelů 
a samostatně i odborů a následně, tj. od dubna se dál 
nepostoupilo. Pokud jde o návrhy či doporučení svazu, 
týkají se např. výpovědi, zkušební doby, pracovního 
poměru na dobu určitou, nepřetržitého odpočinku, 
evidence pracovní doby, doručování písemností atd.  
Opakovaně svaz rovněž doporučuje posílení liberálnosti 
stávající právní úpravy ZP, tj. rozšíření smluvní volnosti 
smluvních stran prostřednictvím kolektivního vyjednávání 
a kolektivní smlouvy.
Počátkem roku 2019 svaz předkládal stanoviska i k dalším 
návrhům, týkajících se pracovního práva – šlo především 
o návrh na zrušení tzv. karenční doby a poslanecký návrh 
na prodloužení zákonné dovolené na 5 týdnů. V obou 
případech bylo argumentačně zdůvodněné stanovisko 
negativní. 
Do oblasti pracovního práva nepochybně patří i 
realizace projektu „Zlepšování pracovních podmínek, 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 
podniků v zemědělství“ prostřednictvím sociálního dialogu 
„Agrodialog“. Jeho protagonisty jsou Zemědělský svaz 
ČR a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – 
ASO. Tento projekt zahrnuje vedle zpracování právních 
analýz zejména řadu tzv. diskusních fór k pracovněprávní 
problematice organizovaných ve všech krajích ČR. V 

Foto Pavel Vlček, ZD Vysočina Želiv

Foto Josef Vokoun, RYNAGRO a.s.
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únoru 2019 byl ukončen Agrodialog II. a počátkem března 
byl zahájen Agrodialog III.   
Novela zákona č. 90/2012 Sb., 
zákon obchodních společnostech 
a družstvech a novela zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník
Počátkem června t.r. Sněmovna zahájila projednávání 
vládního návrhu novely zákona o obchodních 
společnostech a družstvech a návrhu novely občanského 
zákoníku. Oba návrhy zatím projednával Ústavně právní 
výbor Sněmovny. Již v průběhu připomínkového řízení svaz 
uplatnil konkrétní připomínky, které sledovaly především 
zachování některých tradičních družstevních principů a 
vesměs byly MS akceptovány. V nedávných dnech svaz 
společně s Družstevní Asociací zaslal Ústavně právnímu 
výboru připomínky resp. výhrady k několika vzneseným 
pozměňovacím návrhům poslanců. Šlo např. o návrh na 
nedůvodné rozšíření práva člena na informace o činnosti 
družstva, kdy by měl člen prakticky stejná práva jako 
volené orgány družstva (např. kontrolní komise), návrh 
na právo společníka, akcionáře či člena družstva účastnit 
se valné hromady resp. členské schůze společně se 
svým zástupcem apod. Rovněž jsme opakovaně vznesli 
požadavek na omezení práva členů družstva na získání 
kompletního výpisu seznamu členů a to bez jakéhokoliv 
odůvodnění, prokázání právního zájmu či souhlasu 
členů, kterých se výpis týká. Ke všem těmto problémům 
byl Právní komisí Družstevní Adociace ČR zpracován 
pozměňovací návrh a bylo dojednáno s konkrétními 
poslanci jeho předložení.  
Novela zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči
V rámci aktuální schůze Sněmovny bude rovněž 
projednáván vládní návrh novely zákona č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči. Z iniciativy řady svých členů 
by svaz chtěl v příslušných ustanoveních tohoto zákona 
více akcentovat a posílit ochranu před šířením škodlivých 
organismů – což zahrnuje terminologií EU i plevele a o ně jde 
především. Problém je v tom, že formulace navrhovaného 
ustanovení je dle  poznatků praxe nedostačující. Proto 
svaz inicioval pozměňovací poslanecký návrh a je 
domluveno jeho načtení - doplňuje a zpřesňuje navrhovaný 
text o významnou základní povinnost – zjišťovat a 
omezovat výskyt škodlivých organismů (plevelů) tak, aby 
nedocházelo k jejich šíření do okolního prostředí. Ve své 
podstatě jde o to, promítnout v zákoně to, že zabránění 
šíření plevelů do okolí je veřejným, celospolečenským 
zájmem a zákon by měl poskytovat oporu pro postih 
toho, kdo v tomto smyslu své povinnosti neplní i v rovině 
veřejnoprávní, tj. formou správního řízení. Smyslem tedy 
je, aby kontrolní orgán mohl v konkrétních případech – a 

není jich málo, konstatovat, že pozemek je v nadměrné 
výši zaplevelen, tudíž si vlastník či uživatel neplní své 
základní povinnosti dle tohoto zákona a ohrožuje tak 
životní prostředí, zdraví lidí i zvířat. Jde tedy o přestupek 
a lze ho tak i postihnout. Faktem ale je, že v této věci svaz 
nemá podporu ze strany ÚKZUS a zatím ani Mze. Vznášejí 
řadu protiargumentů, poukazují na to, že šíření plevelů je 
přirozený jev, že nelze prokázat zdroj, že zde musí být 
příčinná souvislost tj. příčina a následek, vyčíslená škoda, 
velmi nejistý výsledek správního řízení atd. Svaz nicméně 
trvá na tom, že ani tyto argumenty nejsou důvodem k 
rezignaci a akceptaci existujícího nežádoucího stavu. Je 
nesporně výsostně celospolečenským zájmem postihovat 
nečinnost, lhostejnost, nedbalost a někdy i úmysl a tak 
omezovat šíření škodlivých organismů, zejména plevelů 
a tím minimalizovat i používání chemických prostředků, 
nutných k jejich likvidaci. Jejich šíření je třeba předcházet 
- kontrolní činností a event. i postihy. V těchto dnech proto 
svaz opakovaně jedná s Mze i ÚKZUS s cílem shodnout 
se na optimálním řešení.
Novela zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích
V souvislosti s touto novelou, kterou rovněž Sněmovna 
aktuálně projednává, je na místě zmínit úspěšný výsledek 
úsilí svazu o řešení problému oprávnění k řízení traktorů 
cizinců, zejména Ukrajinců. Naše dosud platné předpisy 
neumožňují cizinci, který nemá oprávnění skupiny T řídit na 
poli traktor, zatímco řídit kamion či vozit děti do škol může. 
Tyto absurdní důsledky by měly být odstraněny, neboť se 
svazu podařilo tento problém, zpočátku deklarovaný jako 
neřešitelný, po rok trvajícím úsilí a po mnoha jednáních 
dořešit. Řešení je již součástí vládního návrhu a spočívá v 
tom, že by k řízení traktoru mělo stačit oprávnění skupiny C. 
V těchto dnech se svaz z podnětu členů snaží vyřešit další 
problém v této novele a jde opět o záležitost, týkající se 
zaměstnanců – cizinců, především Ukrajinců. Konkrétně 

Foto Ludmila Chuchlíková, DS Agro Libštát, s.r.o.



jde o tzv. „rezidenční dobu“, tj. definici pojmu „obvyklé 
bydliště na území ČR“, který zákon spojuje se splněním 
podmínky „pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce“. 
Tato dikce předmětného ustanovení zákona znamená, 
že cizinci, který přijede do ČR pracovat např. v červenci, 
se zbývajících 5 měsíců daného roku do požadovaného 
počtu dnů pobytu vůbec nezapočítává, počítá se až 
od 1. ledna následujícího roku. O tuto dobu se tedy 
nedůvodně a nelogicky zkracuje doba, kdy by mohl být 
cizinec zapojen do pracovního procesu v ČR v souladu s 

požadavky českých zaměstnavatelů. Proto svaz zpracoval 
pozměňovací návrh, který bude při projednávání novely 
zákona předložen na základě dohody jako poslanecký 
pozměňovací návrh. Návrh představuje pozměněnou 
formulaci stávajícího znění a zní – „pobývá alespoň 185 
dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích“. 
Takto formulované období zákonem požadované délky 
pobytu cizince na území ČR zmiňované negativní důsledky 
stávajícího znění odstraní. 

Podpora družstevnictví   
Podpora družstevnictví je dlouhodobě jednou z pěti 
základních programových priorit Zemědělského 
svazu, což potvrdily i závěry Celostátní konference 
svazu v listopadu 2018. Součástí činnosti svazu v 
této oblasti je zejména důsledná obhajoba tradičních 
družstevních principů a specifik a to zejména, kromě 
jiného, vždy v souvislosti s nejrůznějšími legislativní-
mi návrhy na změny právních předpisů, týkajících se 
družstev (viz např. Právní záležitosti – aktuální návrh 
novely zákona o obchodních společnostech a druž-
stvech). 

Toto úsilí svazu plně koresponduje s převažujícím 
celosvětovým názorem, který vnímá družstva 

jako prospěšnou a progresivní součást společnosti. 
V důsledku stávající právní i ekonomické konsolidace 
zemědělských družstev se svaz v oblasti družstevnictví 
cíleně zaměřuje na podporu a rozvoj odbytového 
družstevnictví. Této činnosti 
se zabývá zejména specifický 
orgán svazu – Družstevní rada. 
Svaz dlouhodobě prosazuje 
sdružování zemědělských 
producentů ke společnému 
odbytu jejich produkce, neboť 
je to jeden z mála účinných 
nástrojů k posílení zemědělce 
– producenta v rámci celé 
výrobní vertikály. Právě v 
tomto směru ČR výrazně za 
vyspělými zeměmi EU zaostává. 
Aktuálně proto svaz napomáhá 
a podporuje sdružování 
fungujících odbytových družstev 
a jedná v této věci i s Úřadem na 
ochranu hospodářské soutěže. 
Snahou svazu je i iniciace a 
vznik odbytových družstev pro 
širší spektrum zemědělských 
komodit, neboť dosud v ČR 
působí pouze odbytová družstva 

pro komoditu mléko a ovoce a zeleninu. Nepochybně 
přínosem pro zemědělce by bylo i vybudování vlastních 
zpracovatelských kapacit. Proto svaz již více než 
rok zjišťuje možnosti a podmínky vybudování vlastní 
mlékárny a to ve spolupráci s mlékařským odbytovými 
družstvy a zahraničními subjekty. 
Otázky družstevnictví řeší svaz i v rámci svého 
dlouholetého členství v Družstevní Asociaci ČR, která 
sdružuje družstevní svazy i z jiných odvětví. V tomto 
rámci jde nejčastěji o aktivity legislativně-právní, 
neboť DA ČR je oficiálním připomínkovým místem, 
ale i spoluorganizování akcí s družstevní tematikou 
a v neposlední řadě i mediální prezentaci českého 
družstevnictví. Kromě toho prostřednictvím DA ČR 
realizuje svaz i některé zahraniční aktivity, zejména 
své členství v Mezinárodním družstevním svazu a jeho 
evropské struktuře Družstvo-Evropa.

1212

Foto Jan Vratislav, ZAS Mžany a.s.
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Zemědělství a životní prostředí
Ačkoliv novela vodního zákona umožňuje uživatelům 
půdy - nikoliv jen vlastníkům - v OPZV žádat o kom-
penzace, nebyla ze strany současného vedení MZe 
vyslyšena žádost o valorizaci plateb za újmu v těchto 
oblastech.  Namísto aktualizace metodiky pro přizná-
ní újmy v OPVZ se MZe rozhodlo zpracovat národní 
dotační titul, který v pilotním režimu bude odzkoušen 
v oblasti nádrže Želivky a pokud se osvědčí, bude 
jeho působnost rozšířena i do ostatních oblastí. Ná-
vrh tohoto titulu byl rozeslán členům k připomínkám.

Stále nedořešenou otázkou je zjednodušení povinnosti 
hlášení použití POR (zvláště) nebezpečných včelám 

do 48 hodin před aplikací včelařům. Po dlouhých jednáních 
s MZe se nakonec odpovědný útvar přiklonil k našemu 
požadavku k realizaci utility pro zjednodušení hlášení přes 
email. Svaz vyjednává alternativní řešení, které by spočívalo 
v možnosti využití stávajícího nástroje, který by však byl 
rozšířen o vícečetný výběr pozemků a zároveň by dokázal 
vygenerovat mailing list včelařů s odstraněním duplicit. 
Vlastní hlášení by pak zemědělec prováděl ze svého emailu.
Vedle hlášení včelařům svaz řeší v rámci novelizace 
rostlinolékařského zákona problematiku zaplevelení 
sousedních pozemků a možné postihy pro ty, kdo svým 
liknavým přístupem způsobují vyšší míru zaplevelení 
těm, kdo řádně hospodaří. Ačkoliv takové ustanovení v 
současném znění bylo, ÚKZÚZ v minulých letech nikdy toto 
ustanovení neaktivoval a neuložil žádnou sankci.

Na dobré cestě je příprava novelizace balíčku daňové 
legislativy, kde by měl být zohledněn i náš požadavek na 
změnu daňového zatížení tzv. ostatních ploch (obvykle 
remízky a jiné krajinné prvky přispívající ke krajinné stabilitě).
S obavami sledujeme vývoj debat ohledně naplňování cílů 
obnovitelných zdrojů energie v ČR. Nejen že se snažíme 
odrážet útoky na pěstování řepky pro účely produkce 
metylesteru pro přimíchávání do nafty, ale stále více velkých 
energetických hráčů hledá možnosti využití biomasy pro 
spalování a výrobu energie. To by mohlo v budoucnu vytvářet 
tlak na nevracení slámy do běžného koloběhu zemědělského 
hospodaření.
Svaz opakovaně apeloval proti nerovným podmínkám 
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 vysoké standardy 
ochrany nemají.
Nadále je členům poskytováno ad-hoc poradenství v oblasti 
životního prostředí a Cross Compliance, které je jednak 
zabezpečováno organizováním přednášek a seminářů, 
ale také formou řešení individuálních problémů a dotazů 
jednotlivých členů Svazu.
Při řešení environmentálních otázek Svaz primárně oslovuje 
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.

TOP Zemědělského svazu ČR
Absolutním vítězem s nejlepším dosaženým dlouho-
dobým hospodářským výsledkem se stala společnost 
ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou. V této soutěži se 
hodnotí členské podniky, z nichž nejlepší získávají 
ocenění podle jednotlivých výrobních oblastí a nově i 
v kategoriích podniků s kombinovanou nebo pouze s 
rostlinnou produkcí. 

V kategorii kukuřičná a řepařská výrobní oblast byly 
hodnotnými cenami od partnerů kategorie České 

spořitelny a.s. a společnosti Schaumann s.r.o. odměněny 
Zemědělské družstvo „Růžový palouček“ Morašice za první 
místo, AG Skořenice a.s. z Běstovic za druhé a MORAS a.s. 
Moravany za třetí místo.
V bramborářské oblasti, kterou si vzaly pod patronát 
společnosti Schaumann s.r.o. a OK Group a.s., zvítězilo 
Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně, následované 
Zemědělským družstvem Dolní Újezd a Zemědělským 
družstvem se sídlem ve Sloupnici. 
Bramborářsko-ovesné a horské výrobní oblasti dominoval 
zemědělský podnik ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou, 
za kterým se v hodnocení umístilo Zemědělské družstvo 

vlastníků Štichovice a Výrobně obchodní družstvo Svatobor 
Hrádek. Tuto kategorii ocenila společnost Schaumann s.r.o. 
spolu se Zemědělským svazem ČR.
V kategorii se specializací na rostlinnou výrobu, partnerem 
se stala společnost Olmia Group, získalo prestižní ocenění 
TOP ZS Zemědělské družstvo Vrchovina Fulnek-Děrné.

Předseda představenstva ZERAS Radostín nad Oslavou 
ing. František Toman. Foto Vladimír Pícha
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Zemědělství žije! a zemědělská osvěta
Projekt Zemědělství žije! podporuje zemědělský obor 
a vzdělává laickou veřejnost již osmým rokem. Za 
tyto leta se podařilo oslovit cílové skupiny napříč 
celou republikou, a to nejen na zajímavých země-
dělských výstavách a akcích, ale také na základních 
školách či v podobě soutěží a jiných aktivit, kterým 
se projekt věnuje. 

Na 326 uskutečněných akcích se podařilo oslovit 
359 tisíc návštěvníků, z nichž bylo 131 tisíc dětí. 

Uskutečnilo se také 243 besed na 102 základních školách 
pro téměř 7000 dětí. 
Dny českého zemědělství
Nosnou myšlenkou číslo jedna jsou pro letošní rok 
Dny českého zemědělství alias dny otevřených dveří v 
zemědělských podnicích, farmách a školních statcích, 
které jsou klíčovým nástrojem, aby veřejnosti ukázal, jak 
skutečně zemědělci hospodaří, jak se starají o zvířata 
a jakou péči o krajinu skutečně realizují. Dny českého 
zemědělství se uskutečnily v jednotném termínu 14. a 15. 
června v 41 zemědělských podnicích. Připojily se však i 
další podniky, které realizují podobné akce již ve svých 
tradičních termínech. Pátek byl určen především pro školy, 
tedy pro děti a mládež, a sobota pro laickou veřejnost. 
Ohlasy na tuto akci byly velmi pozitivní. 
Zemědělské výstavy
Tradicí se již stala účast naučného stánku na významných 
zemědělských akcích a výstavách. Tou letošní 
nejdůležitější byla Národní výstava hospodářských 
zvířat a veletrh Animaltech v Brně, kde se podařilo ve 
spolupráci s chovatelskými svazy a dalšími společnostmi 
rozšířit naučný stánek a vytvořit tak bohatou expozici o 
zemědělství. Součástí této výstavy byla i komentovaná 
naučná stezka mezi hospodářskými zvířaty pro základní 
školy. Další akcí je tradiční výstava Země živitelka, kde 
spolupracujeme na programu pro dětské návštěvníky.

Besedy na základních školách  
Besedy na základních školách jsou určeny pro žáky 
2. až 9. tříd a přináší ucelený přehled o péči o krajinu a 
hospodářská zvířata. V rámci dvou hodin se děti dozvídají 
důležité informace o zemědělství formou prezentace a 
následně i pomocí ukázek a soutěží v poznávání. Besedy 
jsou na školách velmi oblíbené. V roce 2019 se nám do 
pololetí podařilo zrealizovat 40 besed na 15 základních 
školách pro 1068 dětí. Na podzimní část již máme 
domluvené další školy. 
Agroenvironmentální kroužky
Agroenvironmentální kroužky pro žáky základních škol se 
konají ve čtyřech společnostech a školách a jsou vázané 
nejen na teorii, ale i na praxi. Děti tak mají možnost 
nejen se dozvědět zajímavosti z oboru, ale také se s nimi 
seznámit na vlastní kůži díky exkurzím do podniků apod.
Regionální a národní jízda 
zručnosti
Od roku 2017 se obnovila národní jízda zručnosti traktorem 
s vlekem, která je soutěží nejlepších studentů z regionů. 

Foto Vladimír Pícha, ZSČRFoto Soňa Jelínková, ZSČR

Foto Jaroslav Vaňous ml., ZD se sídlem ve Sloupnici
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Foto Martina Boková, ÚO ZSČR Brno venkov a Znojmo

Zemědělský svaz v rámci projektu převzal záštitu nad osmi 
regionálními koly a realizuje národní finále, které se letos 
konalo u Městce Králové. Pro letošní rok jsme zařadili na 
pořad dne novinku a tou je samostatná jízda zručnosti 
dívek. Ve finále se utkalo 23 chlapců a 7 dívek. Prvenství 
za dívky putuje do Sušice a za chlapce letos do Poděbrad, 
kde se uskuteční národní finále napřesrok.
Zemědělská olympiáda
Po dvouleté odmlce jsme se rozhodli v rámci výstavy v 
Brně uspořádat zemědělskou olympiádu pro studenty 
středních zemědělských škol. Soutěže se zúčastnilo 

21 soutěžících z 11 škol. Čekala na ně nejen zkouška 
teoretických znalostí a výpočet ekonomického příkladu, 
ale také poznávání, dojení, jízda zručnosti s modelem či 
odhad hmotnosti. Prvenství letos putovalo do Rožnova 
pod Radhoštěm.
Osvětová videa
V letošním roce vznikají také nová krátká videa, jejichž 
cílem je odstranění mýtů o zemědělství, které kolují na 
veřejnosti. Jsou jimi témata nejen z chovu hospodářských 
zvířat, ale také péči o krajinu a hospodaření zemědělců v 
přírodě. 

Dny českého zemědělství
Dny českého zemědělství v zemědělských podnicích, 
na farmách a školních statcích po celé republice 
startují poutavou tradici. Zemědělský svaz ČR totiž 
usiluje o to, aby veřejnost vnímala zemědělství tako-
vé, jaké ve skutečnosti je, ne podle toho, jak jej líčí 
mnohá média a jak koluje internetem. 

Proto se rozhodl dát podnět k otevření bran zemědělských 
podniků nejen pro školy, ale také pro širokou veřejnost, 

hosty i politiky. Většina zemědělců otevřela dveře do svých 
areálů v termínu 14. a 15. června 2019 a podle svých 
možností pozvala děti z mateřských a základních škol na 
poutavý program.
Ke Dnům českého zemědělství se připojilo celkem 60 
zemědělských podniků, farem a školních statků napříč celou 
vlastí. Dvě třetiny z nich otevřely brány právě v červnovém 
termínu. Další se ještě připojí v průběhu roku. Doposud 
navštívilo Dny českého zemědělství 18 tisíc návštěvníků, z 
nichž byla cca polovina dětí. Pátek dopoledne patřil školám, 
odpoledne či v sobotu již byly brány otevřené veřejnosti. 
Nosné Dny českého zemědělství byly hned dva. Pátek, který 
hostil školy, laickou i odbornou veřejnost, kromě tradičního 
dne otevřených dveří přinesl bohatý program především v 

podobě chovatelské soutěže českého strakatého skotu, byl 
Zemědělský den ZAS Mžany na Královéhradecku na farmě 
v Sověticích. Stovky dětí absolvovaly naučný program, jehož 
tématem nebylo jen zemědělství, ale také produkce potravin 
a související obor lesnictví a myslivost. Kromě teoretických 
znalostí získaly děti i dovednosti, kdy si mohly zkusit umlít 
mouku z obilí. Prezentaci pro děti dovršily také střední 
zemědělské školy, které nabídly možnost studií v tomto 
perspektivním oboru, který rozhodně má budoucnost i smysl.
Sobotní Den českého zemědělství se přesunul do ZD Čechtice 
u Vlašimi. Tato akce byla určena jen pro laickou veřejnost, 
která vzala bránu podniku útokem od samého rána. Kromě 
výrobků z vlastní masné výrobny lákala většinu návštěvníků 
prohlídka areálu zemědělského družstva. Někteří tak měli 
možnost poprvé vstoupit do moderní stáje, kde je překvapilo 
příjemné prostředí a pracující přihrnující automat, a dokonce 
i do dojírny, aby se přesvědčili, že dojení krav je zodpovědná 
práce s velkým důrazem na hygienu.
Odměnou za příjemně strávený, ač horký den bylo nejen 
občerstvení, ale právě spousta nových informací, k nimž 
se jen tak běžný člověk nedostane. Proto Dny českého 
zemědělství rozhodně letos nepatří k posledním. Ba naopak. 
Na další se můžete těšit i v dalším roce.

Foto Vladimír Pícha, ZSČR
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Vzdělávací a projektová činnost
Pro realizaci vzdělávací a poradenské činnosti založil 
Zemědělský svaz ČR Institut vzdělávání v zeměděl-
ství o.p.s.. Institut zajišťuje nejen vzdělávání, ale i 
projektovou činnost, získává prostředky na vzdělává-
ní z fondů EU a dalších zdrojů, organizuje vzdělávací 
akce, spolupracuje s dalšími nevládními neziskovými 
organizacemi v oblasti vzdělávání, monitoruje vzdě-
lávací potřeby zemědělců a pečuje o další rozvoj 
vzdělávacího systému Zemědělského svazu ČR. 

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

prostředky z Programu rozvoje venkova (Ministerstvo 
zemědělství), z Operačních programů Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a 
sociálních věcí. 
V období od října 2018 do dubna 2019 Institut realizoval 
88 seminářů v rámci operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 
1.2.1 Informační akce z Programu rozvoje venkova na 
nejaktuálnější témata z různých oblastí jak odborných, 
tak legislativních. Celkem se vzdělávacích akcí zúčastnilo 
1 925 osob převážně z řad zaměstnanců zemědělských 
podniků, vlastníků zemědělské půdy a osob podílejících 
se na hospodaření zemědělských podnikatelů (výzkumné 
instituce, poradenské firmy apod.).
V rámci 6. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 
bylo podáno 8 projektů do operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 
1.2.1 Informační akce. Realizace těchto seminářů bude 
probíhat do října 2019 do března 2020.
Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. nabízel v uplynulých 
třech letech zemědělským podnikům poradenskou činnost 
při tvorbě projektů v rámci Operace 16.2.1 Podpora vývoje 
nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě (Zemědělské inovace). Celkem ve spolupráci 
s Institutem podalo žádost o tuto dotaci 14 zemědělských 
podniků. Všechny tyto projekty byly úspěšné a podpořeny 

dotací. Poslední výzva pro tuto Operaci byla na jaře 2018.
Zemědělský svaz ve spolupráci s Institutem vzdělávání 
v zemědělství inicioval založení České technologické 
platformy v zemědělství. Dne 23. září 2016 byla Česká 
technologická platforma pro zemědělství uznána jako 
technologická platforma v působnosti rezortu MZe. Svoji 
činnost zahájila platforma dne 1.4.2017. Hlavním cílem 
činnosti platformy je přenos poznatků vědy a výzkumu do 
zemědělské a lesnické praxe, aktivní podpora spolupráce 
mezi výzkumnými organizacemi a zemědělskou praxí, 
efektivnější prosazení poznatků a požadavků v domácím 
agrárním sektoru, zvýšení komerčního využití výsledků 
vědy a výzkumu, formulace aktuálních a reálných problémů, 
na které je nutné obrátit pozornost resortního výzkumu. 
Důležitým výstupem činnosti platformy je podklad pro další 
směřování vědy a výzkumu a jeho podporu ze strany MZe.
Plán činnosti ČTPZ v roce 2019 zahrnuje následující 
aktivity:
1. V roce 2019 pokračuje tvorba abstraktů a rešerší z 

odborné české a zahraniční literatury. Byli osloveni 
odborníci v daných oblastech, aby prostudovali 
nejnovější výstupy výzkumu a shrnuli je do krátkých 
abstraktů. V roce 2019 bude vypracováno celkem 
114 abstraktů. Dále bude vypracováno 13 rešerší na 
konkrétní úzká témata. Délka rešerše je cca 5 stran 
vlastního textu. Součástí rešerše je literární přehled, 
dále doporučení pro praxi a seznam použité literatury. 
Abstrakty a rešerše jsou umístěny na webu https://
www.ctpz.cz/, lze v nich vyhledávat podle klíčových 
slov.

2. ČTPZ prezentovala svoji činnost na vlastním stánku 
na Národní výstavě hospodářských zvířat konané 
ve dnech 12. – 15.5.2019 na Výstavišti Brno. Na 
stánku byli přítomni odborníci z různých oborů (z 
VÚ a univerzit) za účelem poskytování informací a 
poradenství z oblasti nejnovějších inovací a navázání 

Foto Vladimír Pícha, ZSČRFoto Veronika Hlaváčková, ČTPZ
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další spolupráce se zemědělskou praxí. Svůj stánek 
bude mít ČTPZ také na Mezinárodním agrosalónu 
Země živitelka 2019.

3. Česká technologická platforma pro zemědělství 
získala dne 4. září 2018 statut pozorovatele v 
European Technology Platform “Plants for the Future”. 
V budoucnu bychom se rádi stali jejími řádnými členy. 
Zástupci ČTPZ se účastní akcí organizovaných ETP 
Plants for the Future. Např. 17.4.2019 v Bruselu 
workshop seznamující s možným vývojem odrůd plodin 
do roku 2050, ve dnech 27. - 28.6.2019 Workshop on 
Application of Novel Breeding Techniques in Crops 
the context of Food Security and Climate Change v 
Madridu.

4. V roce 2019 budou uskutečněna 4 setkání zástupců 
zemědělské praxe, výzkumné sféry a firem za účelem 

podpory aktivit směřujících k rozvoji oboru, zlepšení 
inovačního prostředí, sdílení znalostí a informací a 
iniciace výzkumných a vývojových projektů klíčových 
pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. 
V první polovině roku 2019 byly uskutečněny 2 kulaté 
stoly na téma Přenos a sdílení dat a Ochrana rostlin.

5. V roce 2019 bude realizováno 6 zahraničních pobytů, 
kde účastníci navštíví přímo zemědělské podniky, kde 
mají zavedené nejnovější výsledky vědy a výzkumu, 
ale také výzkumná pracoviště.

6. V roce 2019 bude realizováno:
• 15 seminářů s exkurzí nebo praktickou částí,
• 6 seminářů a workshopů,
• 7 konferencí s mezinárodní účastí,
• 30 článků,
• 5 publikací.
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Sdružení mladých manažerů
Od roku 2005 existuje v rámci struktury Zeměděl-
ského svazu ČR Sdružení mladých manažerů (SMM). 
Smyslem a záměrem tohoto sdružení je vyhledávat 
mladé lidí a organizovat jejich setkávání za účelem 
výměny jejich zkušeností z řídící a odborné činnosti. 
Hlavním cílem je také poskytování nových informací 
potřebné pro jejich práci v zemědělství. 

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 manažerských znalostí a 
kontaktů v rámci zemědělství a navazujících oborů. 
Členové sdružení s aktivní znalostí cizích jazyků se mohou 
účastnit jednání pracovních skupin COPA/COGECA a 
Evropské komise buď jako zástupci nevládních organizací 
za Českou republiku, nebo jako přísedící. 
Pokud byste se rádi účastnili podobných akcí, můžete 
se přihlásit i Vy do Sdružení mladých manažerů ZS ČR. 

Foto archiv
Členy sdružení se mohou stát vedoucí pracovníci ve věku 
do 45 let se zájmem o zemědělství a řízení zemědělského 
provozu. 

Klub seniorů
Klub sdružuje bývalé členy orgánů svazu se zá-
jmem o práci ve prospěch svazu a rozvoje zeměděl-
ství v ČR. Členská základna má v současné době 
32 členů.

Svaz pro klub mj. organizuje setkávání členů včetně 
poznávacích zájezdů. V květnu 2019 Klub seniorů 

uskutečnil dvoudenní zájezd k členu představenstva 
svazu Ing. Svatopluku Müllerovi,  s  návštěvou  podniku 

Foto archiv

Zemagro, spol. s r.o. v Archlebově, který je zaměřen 
na pěstování obilovin, kukuřice a řepky ozimé. Senioři 
navštívili také farmu Želetice (chov daňků), ZP Mikulčice 
(ovocnářství a pěstování zeleniny) a vinařství Spielberg.
Klub se pravidelně účastní společných zasedání výboru 
a kontrolní komise svazu. Předseda klubu je členem 
výboru ZS ČR. 
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Výhodnější inzerce práce pro členy
Hledáte nové zaměstnance a nemůžete je najít? Chtěli byste inzerovat na internetových pracovních portálech a ty 
nejpoužívanější Vám přijdou zbytečně drahé?  Využijte naši nabídku! 
Nyní mohu členové Zemědělského svazu ČR inzerovat za výhodnějších podmínek na serverech www.prace.cz 
(2.800 Kč + DPH/měsíc) nebo www.profesia.cz (990 Kč + DPH/měsíc). Údaje pro inzerát můžete jednoduše zadat 
přes odkaz: https://goo.gl/forms/33bmZxalU6dxXLee2
Vždy vás bude před zveřejněním inzerátu kontaktovat odpovědný zaměstnanec svazu a domluví s vámi finální po-
dobu inzerátu. Můžete tedy vepsat i vaše poznámky. Pomůžeme i inzerát naformulovat, a pokud budete potřebovat, 
pomůžeme Vám i v průběhu náboru.

Bližší informace naleznete zde: 
http://www.zscr.cz

Režim ZEMĚDĚLEC 
Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů projek-
tu. Cílem tohoto projektu je dosáhnout časových 
úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty 
pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinář-
ské výroby. V období od začátku roku 2019 do kon-
ce června se do projektu přes Zemědělský svaz ČR 
zapojilo již 38 podniků (některé opakovaně) se 154 
pracovníky z Ukrajiny (54 z nich žádali o vízum s 
délkou do 180 dnů – sezónní práce). Pro porovnání, 
za celý rok 2018 se zapojilo 28 podniků s žádostmi 
na 91 pracovníků. Zájem neustále roste.

Pro rok 2019 byla stanovena kvóta 500 zaměstnanců 
na zaměstnanecké karty a 1500 zaměstnanců na 

dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání 
(s délkou do 180 dnů). Garantů v projektu působí 5 (ZS 
ČR, AK ČR, PK ČR, LDK ČR, od 1. 6. 2019 ASZ ČR). 
Od září 2019 dochází ke změnám, kdy Režim Zemědělec 
jako takový zanikne a nahradí jej programy nové a tzv. 
mimořádná pracovní víza.  
Do projektu je možné se hlásit pouze s konkrétním 
uchazečem o pracovní místo z Ukrajiny. Projekt je 
určen pro zaměstnavatele, kteří v posledních 2 letech 
zaměstnali na území ČR alespoň 3 osoby. Zaměstnavatel 
garantovi doloží potřebné 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 budoucími zaměstnanci z Ukrajiny. Garant 
žádost posoudí a po zařazení zaměstnavatele předá 
žádost na příslušná ministerstva. Po prověření žádosti 
ministerstvy zasílá zastupitelský 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 smlouvu se svým 
zaměstnavatelem a odevzdá své biometrické údaje na 
příslušné pobočce cizinecké policie Ministerstva vnitra, 
které za poplatek vydá zaměstnaneckou kartu s platností 
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.
V dubnu 2019 Ministerstvo zemědělství ČR vydalo 
doporučení, jak urychlit proces získávání pracovníků 
z Ukrajiny. Po prostudování materiálu doporučujeme 
souběžné podávání žádostí o krátkodobé schengenské 
vízum a o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu 
Zemědělec. Zajistí se tak urychlený příjezd zaměstnance do 
ČR a současně poběží lhůta pro vyřízení zaměstnanecké 
karty (60 dnů).

Foto Ondřej Mucha, HOD Dolní Heřmanice
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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

Celá problematika zaměstnávání 
cizinců na trhu práce ČR není 
jednoduchá 
Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměst-
náván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty 
nebo má-li platné povolení k zaměstnání vydané 
krajskou pobočkou Úřadu práce a platné oprávnění 
k pobytu na území ČR. Zaměstnavatelem tohoto 
cizince musí být v tomto případě agentura práce.

Agentura práce může svého zaměstnance dočasně 
přidělit k výkonu práce pro uživatele pouze a výlučně 

na základě písemné dohody o dočasném přidělení 
zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního 
předpisu – tím je myšlen Zákoník práce a to § 307, 308 
a 309. 
Uživatel pak platí agentuře odměnu, která zahrnuje 
mzdy, odvody, pojištění agentury a její zisk. Jde tedy 
o zákonem dovolené podnikání s pracovní silou.  Z 
uvedeného vyplývá, že zahraniční zaměstnanci 
jsou zaměstnanci agentury a k uživateli jsou pouze 
přidělováni. Toto přidělování musí být podloženo již 
zmiňovanou smlouvou podle § 308 Zákoníku práce, 
která se v praxi dle našich poznatků často zaměňuje za 
„smlouvu o dílo“.

Pokud vy, jako uživatel jste věděl nebo mohl při 
vynaložení náležité péče vědět, že pracovníci nemají 
potřebná povolení k výkonu práce na území ČR, můžete 
se dostat do problémů.
Co by měl zemědělský podnik udělat, než naváže 
spolupráci s agenturou práce? 
Ověřit si, že agentura práce je řádnou agenturou práce. 
MPSV vede evidenci agentur práce, viz tento odkaz: 
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Můžete se 
rovněž informovat na krajské pobočce Úřadu práce, zda 
jde o legální agenturu práce (ukrajinské firmy, které jsou 
oprávněny ke zprostředkování zaměstnání ukrajinských 
občanů v ČR).
Uzavřít s agenturou řádnou písemnou dohodu o 
dočasném přidělení zaměstnanců a specifikovat v ní 
pokuty a odpovědnost agentury.
Požadovat seznam zaměstnanců, kteří k vám budou v 
daný čas přiděleni a zkontrolovat si jejich zaměstnanecké 
karty nebo povolení k zaměstnání vydaná Úřadem 
práce.
V ostatních případech se může jednat o pochybnou a 
podezřelou akci a pro zemědělský podnik nebezpečnou.



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 
svazu o připravovaných změnách legislativy s možností se k uvedeným návrhům vyjádřit.

• Režimy ekonomické migrace – svaz je jedním z garantů v programech ekonomické migrace ze států mimo EU 
(Ukrajina, Bělorusko, Černá Hora, Srbsko, Filipíny, atd.).

• Pomoc členům při vyhledávání nových zaměstnanců – svaz nabízí výhodnější inzerci práce pro členy a zveřej-
ňuje poptávku členů po nových zaměstnancích na svých webových stránkách.

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

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

Kdo se může stát členem Zemědělského svazu ČR?

Členem svazu může být každá fyzická nebo právnická osoba – zaměstnavatel, podnikající v oblasti země-
dělské výroby na území České republiky. Členem svazu může být fyzická osoba, která vykonává činnost ve 
prospěch zemědělství nebo venkova. 

Bližší informace naleznete: 
http://www.zscr.cz



Staňte se i vy součástí
naší zemědělské rodiny ještě dnes!

Vyzkoušejte zkušební členství 
na 1 měsíc a potom se rozhodněte.

Stačí se přihlásit zde:
www.zscr.cz/ZkusebniClenstvi

Spojujeme české zemědělce
Přidejte se k nám!

Zemědělský svaz ČR
Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 211 000
E-mail: info@zscr.cz
www.zscr.cz
www.facebook.com/zscrCZ

Předseda Zemědělského svazu ČR: 
Ing. Martin Pýcha
e-mail: pycha@zscr.cz.

Územní organizace Zemědělského 
svazu jsou pro vás k dispozici po celé 
České republice. Kontakty na regionální 
pracovníky naleznete na webových 
stránkách www.zscr.cz

Zemědělský svaz ČR sdružuje 
zemědělské podniky, usiluje o 
rozvoj zemědělství a venkova, 

pomáhá členům v jejich 
rozvoji, věnuje se propagačně-

vzdělávacím aktivitám a své úsilí 
zaměřuje na posilování respektu 

veřejnosti k zemědělství.

• je zakladatelem Institutu pro 
vzdělávání v zemědělství, 
který organizuje semináře pro 
zemědělce. 

• je zakladatelem České tech-
nologické platformy pro země-
dělství. 

• je spolupořadatelem výstav 
Techagro, Národní výstava 
hospodářských zvířat a Země 
živitelka.

• je členem evropských nevlád-
ních organizací COPA/CO-
GECA, jejichž prostřednictvím 
se účastní důležitých jednání 
ohledně společné zeměděl-
ské politiky a snaží se vyjed-
návat rovné podmínky pro 
české zemědělce.

• je silnou neziskovou nevládní 
organizací, která hájí zájmy 
českých zemědělců doma i ve 
světě.

• zastupuje zemědělské za-
městnavatele v Radě hos-
podářské a sociální dohody 
(tripartitě).

• podporuje společný prodej 
prostřednictvím odbytových 
organizací.

• má 48 územních organizacích 
po celé České republice.

• má celkem 982 členů a čle-
nové svazu obhospodařují 
celkem cca 1.147 000 ha 
zemědělské půdy.

Pro naše členy 
zajišťujeme:

TÝDENNÍ INFORMAČNÍ SERVIS 
Pravidelné zprávy s aktuálními 
informacemi z oblasti legislativy, 
dotací, cenových statistik každý 
pátek v e-mailu.

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Naši právníci se specializují na 
problematiku družstevních forem 
podnikání, nájemních smluv, pra-
covního a obchodního práva. Po-
radí po telefonu, připraví vyjádření 
nebo přijedou přímo do podniku. 

VZDĚLÁVÁNÍ
Odborné semináře a školení pro 
vedoucí pracovníky zeměděl-
ských podniků, agronomy, zoo-
techniky a ekonomy. Naši lektoři 
objasní dotační pravidla, sezná-
mí s novinkami v oblasti chovu 
hospodářských zvířat a pěsteb-
ních technologií. 

HROMADNÝ NÁKUP  
ELEKTŘINY, PLYNU A PHM
Cílem hromadného nákupu na 
komoditní burze je dosažení úspor 
při nákupu elektřiny, plynu a po-
honných hmot. Hlavní výhody: 
nejlepší ceny na trhu, prověření 
a bezpeční dodavatelé, přesně 
definované obchodní podmínky a 
rychlá realizace.

LEVNĚJŠÍ VOLÁNÍ A DATOVÉ SLUŽBY
Prostřednictvím rámcových 
smluv s telefonními operátory 
mají naši členové možnost přihlá-
sit se k výhodnějším tarifům.
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Foreword 
Another year has passed and another issue of the Bulletin of the Agricul-
tural Association of the Czech Republic is here. A year ago, I wrote about 
the ongoing negotiations on the future form of the EU’s Common Agri-
cultural Policy. These negotiations are still not close to any conclusion. It 
might be the other way round. While a year ago, there was one proposal 
with which we could easily agree or disagree on individual points, there 
are now other variants and virtually none of them is ideal. This does not 
come as a surprise because usually, nothing is perfect. However, the 
number of possibilities is so big that it is unrealistic for farmers to antici-
pate the future and their nervousness is growing. It is already clear that 
there will be a transitional period during which the rules in force will still 
apply, but some features of the Rural Development Programme will no 
longer be working while others will run under new, unclear budget. In the 
future common policy, there seems to be a great deal of emphasis on 
the environment. The important thing now is that we truly focus on pro-
tecting the environment and not on ostracising “inappropriate” forms of 
agriculture, as is the case with attempts at capping the direct payments.
The Agricultural Association of the Czech Republic has continued to 
work for the benefit of its members, but this activity goes far beyond our 
membership. Not only do we negotiate legislation and economic condi-
tions within the Czech Republic, but also on a transnational level which 
takes up a large part of our time. We have analysed a number of bills 
and decrees, to which we have always sought to take positions that re-
flect the interests of Czech agriculture. We place great emphasis on the 
expertise of farmers, which is why we organise a number of seminars and trainings through the Institute of Education in 
Agriculture. It is our interest to have our land cultivated by educated farmers, who know not only the professional prac-
tices but also realise their influence on the environment and are able to provide for future generations.
Another core activity is related to generations. Agriculture, not only in the Czech Republic, has been under enormous 
pressure in recent years. In addition to constantly tightening regulations and conditions, it is the pressure of various 
activist groups. European agriculture is depicted as a huge environmental pest. From a professional point of view, this is 
often obvious nonsense, which, unfortunately, many people trust. That is why, a few years ago, we initiated the Agricul-
ture lives! (Zemědělství žije!) project and why we started the Czech Agriculture Day (Den českého zemědělství) event 
this year. More than 40 member companies opened their doors at one time and showed real agriculture to the public. 
The event produced encouraging response in many schools and school children as well as adult visitors. That is why we 
will continue in agricultural education and we are already preparing another edition of this event.
Finally, let me thank you all for your work so far. Most of the activities of the Agricultural Association of the Czech Repub-
lic would not be possible without the active cooperation of our members, employees in district offices and headquarters 
as well as our supporters. By working together, we will surely manage to move our professional organisation and agri-
culture to a higher level.

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

Number of members of AS Czech Republic 984
Of which: - agricultural cooperatives 344
                - joint-stock companies 292
                - limited liability companies 162
                - other members (market 
                  coope ratives, CTTP etc.) 186

Source: Internal documents of the Agricultural Association of the Czech Republic.

Structure of the AA CR

Business structure in agriculture of the Czech Republic 

Number of 
businesses Farmland in production Average area

in ha of farmland
ha %

Legal entities in total 4 914 2 452 294 69,3 529,3
of which: -agr.  associations 520 654 874 18,5 1 269,1
               -limited liability companies 3 249 885 839 25,0 289,4
               -joint-stock companies 747 863 443 24,4 1 231,7
Physical persons total 43 785 1 084 382 30,7 25,6
of which: agr. entrepreneurs fulfilling 
the conditions prescribed by the 
Agriculture Act

25 275 975 724 27,6 39,4

TOTAL 48 699 3 536 676        100,0 75,2

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

Ing. Miroslav Blažek South Bohemia region Territorial organisation Tábor Member
Ing. Václav Hauser Plzeň region Territorial organisation Domažlice Member
Ing. Luděk Homoláč Ph.D. Hradec Králové region Territorial organisation Hradec Králové Member
Ing. Pavel Jiran Liberec region Territorial organisation Česká Lípa Member
Ing. Tomáš Jonáš Ústí nad Labem region Territorial organisation Louny - Žatec Member
Ing. Martin Lev Liberec region Territorial organisation Semily Vice-Chairman
Ing. Václav Majkus Moravskoslezský region Territorial organisation Nový Jičín Member
Ing. Martin Moulis Zlín region Territorial organisation Uherské Hradiště Member
Ing. Svatopluk Müller South Moravia region Territorial organisation Hodonín Member
Ing. Pavel Navrátil Central Bohemia region Territorial org. Benešov and Prague-west Member
Ing. Martin Pýcha Prague Association of Young Managers of AACR Chairman 
Ing. Jaromír Řezáč Olomouc region Territorial organisation Prostějov 1. Vice-Chairman
Ing. Vít Šimon Ph.D. Vysočina region Territorial organisation Havlíčkův Brod Member
Ing. Jaroslav Vaňous Pardubice region Territorial organisation Ústí nad Orlicí Vice-Chairman

Board of Agricultural Association of the Czech Republic (2019–2022)

Source: Internal documents of the Agricultural Associati-
on of the Czech Republic.
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The CSO data show that in the first quarter of 2019, meat 
production in the Czech Republic amounted to 108,674 to-
nnes in dressed weight. This represents a very slight decre-
ase - during the first quarter of 2018, meat production was 
108,735 tonnes in dressed weight. For the whole of 2018, 
meat production in our country reached 447,010 tonnes in 

dressed weight, which means a significant medium-term 
and especially long-term production decrease. Compared to 
1989, meat production decreased by about half, which is a li-
ttle more than in the case of milk purchases. From the Czech 
Republic’s accession to the EU until 2018, meat production 
also decreased, while milk purchases increased slightly.

Selected trends in the development of 
agriculture in the Czech Republic
The volume of agriculture in the Czech Republic has 
decreased over the past few decades. This is mainly 
due to the decline in livestock production. The share of 
plant products in agricultural production is increasing 
and the share of animal products is decreasing – this is 
also influenced by better monetisation of plant commo-
dities and worse monetisation of animal commodities. 
Domestic production is not only liquidated by the con-
stantly low prices paid to agricultural producers (the 
prices paid to farmers for animal products have incre-
ased the least since EU accession), but also massive 
imports of agricultural products.

Under the great economic pressure faced by farmers 
as the weakest party in competition, the traditional 

agricultural structure is changing, and the number of livestock 
is decreasing. Compared to thirty years ago, there are less 
potatoes, sugar beets, feed crops etc. cultivated on arable 
land. Between 1990 and 2018, potato areas decreased by 
79 %, perennial fodder crops areas by 58 %, annual fodder 
crops areas by 55 % and sugar beet areas by 45 %. Plant 
production outweighs livestock because it is more profitable, 
simpler and requires less labour. The Association has long 
been calling for systemic measures for livestock production, 
but politicians in Brussels and in the Czech Republic do 
not seem to listen. Even the representatives of European 
NGOs COPA/COGECA are pointing out that the current EU 
CAP model is not flexible enough to withstand fluctuations 
on the livestock product markets. The German Minister 

Rok Plant production 
share in %

Livestock produ-
ction share in %

1998 47,3 52,7
1999 47,9 52,1
2000 49,6 50,4
2005 51,2 48,8
2008 54,4 45,6
2010 58,2 41,8
2018 59,2 40,8
2018/1998 
dynamics 25 points up 23 points down 

Shares of plant and livestock 
production in the production of 
agricultural products in the Czech 
Republic

Source: CSO (calculations from the Economic Accounts 
for Agriculture in EUROSTAT methodology).

1926 1989 2004 2010 2018 2019
Cattle total 3 451 3 480 1 428 1 349 1 416 1 418
Of which: Cows 1 730 1 248 573 551 587 590
Dairy cows 437 383 365 364
Pigs total 1 831 4 685 3 127 1 909 1 557 1 554
Sows 197 312 251 133 92 91
Poultry total 32 479 25 494 24 838 23 573 22 979

Development of farm animal rates in CR in thousand pieces

Source:  Lists of farm animals maintained by the Czech Statistical Office 

of Agriculture also noted that farmers bear the greatest 
business risk, which was particularly evident during the milk 
crisis, which hit most European countries a few years ago 
and has not yet been fully warded off. In the Czech Republic, 
the number of cattle remained at a similar level in 1989 as in 
1926, and the number of pigs had increased in that period, 
but it was not maintained. The current numbers of cattle and 
pigs in the Czech Republic are lower than they were in 1926: 
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Year Meat production Milk purchases
1989 1 487 4 473 000
2004 1 042 2 496 012
2010 788 2 251 437
2018 739 2 525 256

Development of production of 
slaughter livestock in thousands 
of tonnes of live weight and 
development of milk purchases in 
thousands of litres

Source: Czech Statistical Office

In the livestock density or livestock units per agricultural 
land used, we have fallen to about 60 % compared to the 
EU average.
The average annual yield of dairy cows increased twice 
in the period between 1989 and 2018. In the EU, we are 
ahead of most of the member states, only Scandinavian 
countries are better. 
As a rule, farmers in the original EU-15 keep their produ-
ction high or even increase it, while Central and Eastern 
European production is declining, especially in terms of 
livestock. According to EUROSTAT, last year’s livestock 
production in the Czech Republic was at 59 % of the EU 
average. The neighbouring Germany, for instance, has 
almost 3 times higher livestock production per hectare 
compared to the Czech Republic, and after reforming the 
EU CAP, it could get more support because its agricultural 
business have the “right” (i.e. smaller) size.
Massive imports are also destroying domestic livestock 
production. It is known that meat is the most serious bur-
den on the Czech Republic’s negative balance. The situa-
tion in the agricultural economics is not simple – non-price 
payments in the form of subsidies has been rather stable 
in recent years and will not increase significantly and our 
main form of payment – prices for a number of decisive 
commodities – are lower compared to some years ago 
and also lower than abroad. Despite all these problems, 
productivity in agriculture is increasing in the long and 
short term. After the Czech Republic’s accession to the 
EU, labour productivity in agriculture increased by more 
than half. Profit increases too: before joining the EU, agri-
culture experienced frequent losses, e.g. CZK 4.1 billion 
in 1994 while in 2004, there was a profit of CZK 8.5 billion 

and in 2018, a profit of CZK 10 billion. (better support and 
subsidies from the EU common budget also contributed to 
higher profitability in the agriculture sector after accession, 
although most likely, it will never again increase as much 
as it did between 2004 and 2014 when it increased by 
approx. CZK 10 billion). The labour market also makes the 
situation in agriculture more difficult. Unemployment is the 
lowest in the EU, competition in the labour market offers 
increases and people demand higher wages. The situa-
tion has gone so far that both skilled and unskilled wor-
kers are missing in the labour market. A number of claims 
were made in the media in connection with the publication 
of last year’s wages saying the profitability of companies 
decreased/is decreasing due to rising labour costs. It is 
also for this reason that wage increases are expected to 
slow down. Given the circumstances, the acquisition and 
retention of young workers in agriculture, as well as gene-
rational renewal, have become a crucial issue.

Common Agricultural Policy - Outlook 
for the post-2020 reform
The Common Agricultural Policy is one of the oldest 
activities of the European Union. The CAP’s expendi-
ture 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. In the future, due to the resolution of new 
challenges, a further decline in the funding of this poli-
cy should occur.

Although we are at the very beginning of negotiating the 
new CAP reform, it is important to say that the current 

EC and EP proposals, which will be further debated within 
a trialogue, are in many ways unfair towards the interests 
of Czech agriculture and some aspects can be even 
considered discriminating against our farmers in the EU 
common market. 

Foto Aneta Nosková, ZD Telč
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It should be noted that, in the meantime, since the European 
Commission’s proposals were published, the Committee 
on Agriculture and Rural Development has taken a 
formal position, which has been incorporated into that 
Committee’s compromise report, following negotiations 
with the Environment Committee. The question is whether 
the newly elected MEPs, and thus the newly formed 
Committee, will turn to the arrangements already made by 
their predecessors, or whether they will prefer to give this 
chapter a new beginning. The parameters of the reform 
that we believe should be discussed again include:
• The introduction of a mandatory capping of EUR 

10,000. 
• The possibility of deducting only a maximum of 50 

% staff costs of the eligible costs (both standard and 
actual costs possible).

• The amount earned by the capping remains in 
the member state – used primarily to finance 
environmental-related measures (redistribution), or 
even interventions falling under the second pillar of 
the CAP. 

• The member state will set a financial cap above 
which agricultural businesses will not be eligible for 
redistributive payments.

• Compulsory introduction of redistributive payments 
– if a MS allocates at least 10 % of the total direct 
payments, it may decide not to apply capping.

• Mandatory introduction of an “active farmer”, who is 
not only the owner of the land, but also more strictly 

perceived in relation to the share of agricultural income 
compared to other activities,

• At least 20 % of direct payments to eco-schemes and 
restrictions on some sectoral interventions.

• Payments on sensitive sectors + protein bearing crops 
(known as VCS) with a budget of 10+2 % 

• The list of sectors that can be supported through VCS 
has narrowed.

• Strengthening the cross-compliance mechanism – 
including GAEC standards from the original greening 
setting.

For greening measures, Member States should allocate 
at least 40 % of the overall financial envelope for Pillars 
1 and 2, while in Pillar 2, this allocation should be at least 
30 % (only 40 %, instead of 100 %, of ANC /formerly LFA/ 
expenditures are taken into account).
Both the EP and the ministers of agriculture (Council) 
have called for a transitional period (about 2–3 years), 
which should ensure a smoother transition to the CAP 
reform. This appeal is fully supported by the Agricultural 
Association of the Czech Republic.
In the light of the above, it will be very important that a 
government is set up after the following national elections, 
which will continue to promote the Czech Republic’s official 
position. 
In May of this year, the Agricultural Association of the Czech 
Republic sent an anti-capping petition to the Senate. We 
would like to thank all those who participated in collecting 
more than 16 thousand signatures.

International relations of the AACR
The Agricultural Association of the Czech Republic as 
a member of COPA/COGECA and promoter of coopera-
tive 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 (including the CAP). In the con-
text 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 occupying the 
position of Vice President of COGECA for a second 
term now.

In connection with the work of the association‘s 
representatives (chairman Ing. Martin Pýcha and director 

Ing. Jan Ulrich) in the aforementioned working groups of 
C/C, the Agricultural Association of the Czech Republic 
regularly participates in the discussions of the so-called 
civil dialogue 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 member of the working 

Foto archiv
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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 
- European cooperatives. European cooperatives have a 
base of nearly 125 million members and more than 160,000 
cooperative 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. 
The Association is also a member of the FARM EUROPE 
organisation, which promotes the interests of agricultural 
entrepreneurs in the EU, but has a more subtle structure 
as compared to the traditional COPA COGECA and can 
therefore communicate topics that are more difficult to 
pass through COPA COGECA by consensus.
We also contribute to the topics discussed within the 
International Labour Organization (ILO), as required and 
if necessary. 

Legal and employee matters and 
consultation
Long-term and systematic activity of the Agricultural 
Association o CR in the legal area is one of its major 
and most appreciated priorities. This activity, focused 
on defence and assertion of legitimate interests of agri-
culture and Association members, includes both active 
involvement in legislative processes - often including 
the form of in-house legislative initiatives, and execu-
tion of legal agenda, especially in relation to the mem-
bership base - especially in the form of consultancy 
and interpretation of legal provisions and their applica-
tion in everyday activities of the Association members. 

As the most important employer organisation in 
agriculture, the Association takes an active part in the 

creation of legal regulations through its membership in 
RHSD and KZPS and its representation in various bodies 
and commissions of state as well as non-governmental 
institutions - e.g. Governmental Council for OHS, Corps 
of Advisers to the Minister of Agriculture, Legal Committee 
of the Association of Cooperatives of the Czech Republic, 
Monitoring Committees of the Ministry etc. In a number of 
specific cases, ongoing cooperation with the bodies of the 
Parliament of the Czech Republic and personal contact 
with deputies or senators has been very effective. For the 
past period, i.e. the second half of 2018 and the first half of 
2019, at least a few examples can be mentioned from the 
perspective of the Association’s legislative activities:
The problem of selling 
agricultural land
The Association has long pointed to the issue of so-
called speculative dispositions with agricultural land and 
the necessity to solve it. We will only mention this issue 
briefly, for a detailed analysis, please refer to the 2017 
Bulletin. For 5 years, the Association has been trying to 
initiate and solve the absence of any legal regulation of 
the sale of agricultural land in the private sphere. Not even 
the bill, drawn up by the Association in cooperation with 

the renowned law firm Havel – partners, found sufficient 
political support. By this absence of at least some legal 
regulation, the Czech Republic declares a lack of interest 
in the fate of agricultural land and thus represents an 
exception within Europe.  A certain shift took place at the 
turn of 2018 and 2019, when a draft amendment to the Act 
on Agriculture was created within the Ministry of Agriculture 
with the participation of the Agriculture Association and 
the Czech Agrarian Chamber, which incorporates the 
so-called reporting obligation in connection with the sale 
of agricultural land. It would be the first step in terms of 
legal protection of agricultural land at the private law level.  
This proposal constitutes a minimal restriction on the 
landowner, which merely consists of fulfilling the obligation 
to notify the tenant of the intention to transfer ownership 
of the land before initiating legal proceedings aimed at 
finding suitable candidates for this transfer. Otherwise, 
the proposal does not impose any additional obligation 
on landowners, which would limit their disposal rights in 
any way. Thus, in line with the proposal, the tenant should 
have 30 days to decide whether they wish to enter into the 
land purchase negotiations with the owner. As is generally 
known, the person who cultivates the land and invests in it 
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is often the last to know about the sale. Only time will tell 
whether this proposal will be accepted.
Labour Code
As regards legislation in the area of labour-law relations, 
the Association has been active in the framework of the so-
called broad governmental amendment of the Labour Code. 
However, at the beginning of 2019, due to a disagreement, 
the legislative process was stopped and the situation has 
not changed so far. As far as the disagreement is concerned, 
there was and still is a complete lack of consensus between 
employers on the proposed level of automatic valorisation of 
the minimum wage. Therefore, the decision that the content 
of the upcoming amendment will only be what the involved 
parties agree on is still valid. The Agricultural Association 
presented its ideas, a joint proposal of employers and a 
separate one by trade unions, and since then, i.e. since 
April, there has been no development. Regarding proposals 
or recommendations of the Association, they concern e.g. 
dismissal, probationary period, fixed-term employment, 
uninterrupted rest period, registration of working hours, 
delivery of documents, etc. The Association has also 
repeatedly recommended strengthening the liberalisation 
of the existing Labour Code legislation, i.e. extending 
the contractual freedom of parties through collective 
negotiations and collective agreements.
At the beginning of 2019, the Association also submitted 
opinions on other proposals concerning labour law, in 
particular the proposal to abolish the so-called waiting 
period and the parliamentary proposal to extend the 
statutory leave to 5 weeks. In both cases, the reasoned 
opinion was negative. 
The area of labour law undoubtedly covers the 
implementation of the project called “Improving working 
conditions, adaptability of employees and competitiveness 
of enterprises in agriculture” through the “Agrodialog” 
social dialogue. Its protagonists include the Agricultural 
Association of the Czech Republic and the Trade Union of 
Agricultural and Food Workers of the Association of Free 

Trade Unions. This project includes not only the preparation 
of legal analyses, but also a number of discussion forums 
on labour law issues organised in all regions of the Czech 
Republic. In February 2019, Agrodialog II was terminated 
and, at the beginning of March, Agrodialog III was launched.   
Amendment to Act No. 326/2004 
Coll., on Phytosanitary Care
At the current session of the Chamber of Deputies, the 
Government’s amendment to Act No. 326/2004 Coll., on 
Phytosanitary Care will also be discussed. At the initiative 
of a number of its members, the Association would like to 
accentuate and strengthen protection against the spread 
of harmful organisms in the relevant provisions of this act 
– which also includes, to use the EU terminology, weeds. 
The problem is that the wording of the proposed provision 
is inadequate, according to practice. That is why the 
Association initiated an amendment to the parliamentary 
proposal, adding and clarifying the proposed text with an 
important obligation: to detect and reduce the occurrence 
of harmful organisms (weeds) so that they do not spread 
to the environment. In essence, it is a matter of reflecting 
the fact that preventing weeds from spreading to the 
environment is a public, society-wide interest, and the act 
should provide support for the punishment of those who do 
not fulfil their obligations even on the public law level, i.e. 
through administrative proceedings. The idea is that the 
inspection body can, in specific cases, and there are quite 
a few of them, state that the land is excessively weedy, 
so the owner or user does not fulfil their obligations under 
this law and thus threatens the environment, human and 
animal health. This thus constitutes a punishable offence. 
However, the Association has no support from the Central 
Institute for Supervising and Testing in Agriculture (CISTA) 
nor the Ministry in this matter. They raise a number 
of counter-arguments, pointing out that the spread of 
weeds is a natural phenomenon, that its origin cannot be 
proven, that there must be a causal link, i.e. cause and 
effect, quantified damage, very uncertain outcome of Foto Lucie Kounická, Vinné sklepy Kutná Hora

Foto Petr Martinec, ZD Velké Svatoňovice
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administrative proceedings, etc. However, the Association 
insists that these arguments do not justify the acceptance 
of the current undesirable state. It is undoubtedly a truly 
society-wide interest to impose inactivity, indifference, 
negligence and sometimes intent, and thus to limit 
the spread of harmful organisms, especially weeds, 
thereby minimising the use of chemicals needed for their 
elimination. Their dissemination must be prevented - by 
control activities and, if needed, by sanctions. These days, 
the Association continues to negotiate with the Ministry 
and CISTA with the aim of agreeing on an optimal solution.
The Fuel Act
Between 2018 an 2019, the Association has played a 
significant role and is still involved in solving the problems 
faced by a number of agricultural business in interpreting 
and applying some of the provisions of the Fuel Act – 
particularly in relation to using the service tanks for the 
business’s own use. Therefore, the Association initiated 
some of these matters and is involved in the preparation of 
an amendment to this Act. The aim of these activities is to 
ensure that fuel supply does not create room for potential 
tax evasion, but does not complicate business at the same 
time. The Ministry of Industry and Trade accepted virtually 
all of the Association’s comments in the draft amendment 
to the Act.

GDPR/Personal Data Processing 
Act 
During the above-mentioned period, the Association 
paid considerable attention to the issue of the protection 
of personal data (Regulation of the EP and the Council 
of the EU 2016/679) - for a more detailed list of the 
Association’s activities in regard, please refer to the 2018 
Bulletin. A series of seminars on this topic was organised, 
the Association prepared a methodological material for 
its members (well-arranged information on the issue) 
and provided them with specimens for the preparation of 
individual documents necessary for the compliance with 
GDPR in practice. At present (June 2019), the Association 
is completing another methodological tool intended for its 
members, which responds to the new national regulation, 
Act No. 110/2019 Coll., on the processing of personal data, 
which came into force on 24 April 2019.
Legal counselling and 
educational activities
An essential part of the Association’s activities in the legal 
field is the provision of counselling services. This is mostly 
done by means of electronic or telephone communication, 
as well as personal consultations, organised seminars and 
discussions in individual regions. Legal issues are also often 
discussed during the meetings of territorial organisation’s 
bodies, regional councils, included on the agenda of 
meetings of agricultural business managers as well as of 
member or general meetings of the Association’s members. 
The activities of the Legal Committee of the Agricultural 
Association of the Czech Republic (it has been made up 
of renowned lawyers in the field of agriculture since 2013) 
are also beneficial for the Association’s legal counselling, 
especially in terms of interpreting the current legislation.
As far as legal and educational events are concerned, they 
are usually carried out by the Association lawyers through 
a subsidiary of the Association, the Institute of Education 
in Agriculture., o.p.s, or directly by the particular territorial 
organisation. 
Higher level collective 
agreement
As an employer organisation and social partner, the 
Agricultural Association of the Czech Republic also 
concluded a higher level collective agreement with the Trade 
Union of Agricultural and Food Workers of the Association of 
Free Trade Unions (on the employer’s side, the agreement 
was also signed by the Czech-Moravian Union of Agricultural 
Entrepreneurs). These days (June 2019), based on our 
joint application, the binding force of this agreement was 
extended to all other business entities in agriculture, forestry 
and fishing by decision of the Ministry of Labour and Social 
Affairs - as was the case in previous years.

Foto Ivona Plešingrová, DV Libeň-Vtelno
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Support for the cooperative system   
Support for the system of cooperatives has long 
been one of the five basic programme priorities of the 
Agricultural Association, as confirmed by the conclu-
sions of the National Conference in November 2018. 
The Association’s activities in this area include, in 
particular, the consistent defence of traditional coope-
rative principles and specifics, especially, among other 
things, always in connection with various legislative 
proposals for changes in legislation concerning coope-
ratives (see e.g. legal affairs - current draft amendment 
to the Act on business companies and cooperatives). 
This effort of the Association corresponds to the 
prevailing global opinion perceiving cooperatives as a 
beneficial and progressive part of the society. 

As a result of the existing legal and economic consolidation 
of agricultural cooperatives, the Association 

focuses specifically on supporting and developing sales 
cooperatives in the field of cooperative farming. This activity 
is mainly dealt with by a specific body of the association, 
the Cooperative Council. The Association has long been 
pushing farmers to join their production together, as it is one 
of the few useful tools to strengthen the position of farmers-
producers throughout the whole production vertical. It is 
in this aspect that the Czech Republic falls significantly 
behind the developed EU countries. For this reason, the 
Association is currently assisting and supporting the pooling 

of functioning sales cooperatives and is also negotiating 
with the Office for the Protection of Competition in this 
matter. The Association tries to initiate establishment of 
new sales cooperatives for a wider spectrum of agricultural 
commodities - so far the Czech Republic only has sales 
cooperatives for the commodities of dairy products, fruits 
and vegetables. Undoubtedly, it would also be beneficial 
for farmers to build their own processing capacities. That 
is why, for more than a year, the Association has been 
investigating the possibilities and conditions for building its 
own dairy in cooperation with dairy sales cooperatives and 
foreign entities. 
The question of the cooperative system has been addressed 
by the Association also through its long-term membership 
in the Association of Cooperatives of the Czech Republic, 
associating cooperative unions of different industries. In 
this context, the activities mostly concern the legal and 
legislative area since the Association of Cooperatives 
is the official point of comments, but also through co-
organising events with cooperative topics and, last but not 
least, through media presentation of the Czech cooperative 
system. Through the Association of Cooperatives of 
the Czech Republic, the Agricultural Association also 
implements certain international activities, such as its 
membership in the International Cooperative Union and its 
European structure called Cooperative-Europe.

Agriculture and the environment
Although the amendment to the Water Act allows land 
users – not just owners – to apply for compensation 
in the water resources protection zones, the request 
for the valorisation of payments for damage in these 
areas has not yet been answered by the Ministry of 
Agriculture.  Instead of updating the methodology for 
the compensation of damage in the water resources 
protection zons, the Ministry of Agriculture decided to 
prepare a national subsidy title, which will be piloted in 
the Želivka reservoir and, if successful, its scope will 
be extended to other areas. The draft of this title was 
sent to members for comments.

Another issue that has not been resolved yet simplifying 
the obligation to inform beekeepers at least 48 hours 

prior to application of plant protection products (especially) 
dangerous to bees. After long negotiations with the MoA, 
the responsible department eventually opted for our 
request to implement a utility to simplify reporting via email. 
The Association is negotiating an alternative solution that 
would include the possibility of using an existing tool, 
which would be expanded to include selection of multiple 

plots and, at the same time, generate a mailing list of 
beekeepers without duplicates. The farmer would then 
submit the report from their email.
In addition to reporting to beekeepers and as part of the 
amendment to the Phytosanitary Act, the Association is 
addressing the issue of weed infestation of neighbouring 
lands and possible sanctions for those whose lax behaviour 

Foto Lada Lukešová, ZD Roprachtice
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causes higher weed infestation to those who cultivate their 
land properly. Although such a provision has already been 
a part of the current version, CISTA has never used this 
provision nor imposed any sanction.
The preparation of an amendment to the tax legislation 
package is on the right track. It should also take into 
account our requirement to change the tax burden on so-
called other areas (usually hedges and other landscape 
elements contributing to landscape stability).
We are worried about the development of the debates on 
the fulfilment of renewable energy targets in the Czech 
Republic. Not only do we try to resist the attacks on the 
growing of rape for the purpose of producing methyl 
ester for diesel fuel, but there are more and more large 
energy players looking for opportunities to use biomass 
for combustion and energy production. In the future, this 
could put pressure on the non-return of straw to the normal 
cycle of farming.
The Association has also repeatedly appealed against 
unequal conditions for the use of plant protection products 
within and outside the EU. In particular, there is no 

prevention of food products flow into the EU from regions 
where such high standards of protection are not in place.
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 organisation of lectures and seminars, and also by 
resolving individual problems and questions of individual 
association members.
When dealing with environmental questions the 
association primarily contacts ministerial institutions 
(Ministry of Agriculture, SAIF, and ministerial supervisory 
bodies - Agricultural Central Control and Test Institute, 
State Phytosanitary 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 Ministry of the Environment, Ministry of 
the Interior, Czech Environmental Inspectorate) and local 
governments. An exchange of views with scientific and 
research organizations is also a matter of course.

Agriculture lives! 
and agricultural education
The Agriculture lives! project has supported the whole 
field of agriculture and educated the general public for 
eight years. Over the years, we have managed to reach 
out to target groups across the country, not only at in-
teresting agricultural exhibitions and events, but also at 
elementary schools or in the form of competitions and 
other activities that the project includes. 

326 events attracted a total of 359 thousand visitors, of 
whom 131 thousand were children. There were also 243 
discussions at 102 elementary schools for nearly 7,000 
children. 

Days of Czech Agriculture
This year’s most important event is the Days of Czech 
Agriculture, i.e. open days in agricultural businesses, 
farms and school farms, a key tool to show the 
public how farmers actually work, how they care for 
animals and what kind of landscape care they actually 
implement. The Days of Czech Agriculture took place in 
41 agricultural businesses on 14 and 15 June. However, 
other companies joined in as well, organising similar 
events on their own dates. Friday was intended primarily 
for schools, i.e. for children and youth, and Saturday for 

Foto Vladimír Pícha, ZSČRFoto Soňa Jelínková, ZSČR
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the general public. The response to this event was very 
positive. 
Agricultural exhibitions
Having educational display stand at important agricultural 
events and exhibitions has become a tradition. This 
year’s most important event was the National Livestock 
Exhibition in Brno, where we managed, in cooperation with 
breeders associations and other companies, to expand 
our educational stand and create a rich exhibition on 
agriculture. Part of this exhibition was also a commented 
nature trail among farm animals for elementary schools. 
Discussions at elementary 
schools  
Discussions at elementary schools are intended for pupils 
of the 2nd to 9th classes and provide a comprehensive 
overview of landscape care and livestock. Within two 
hours, children learn important information about 
agriculture through presentation as well as demonstrations 
and competitions. These discussions are very popular at 
schools. In 2019, we managed to organise 40 discussions 
at 15 elementary schools for a total of 1,068 children. We 
have already arranged other schools for autumn. 
Agro-environmental clubs
Agro-environmental clubs for elementary school pupils 
take place in four companies and schools and apart 
from theory, they also include some practical work. Thus, 
children have the opportunity to learn interesting things 
from the field of agriculture and also to get to experience 
them thanks to excursions to businesses, etc.

Regional and national driving 
skill competitions
Renewed in 2017, the national driving skill competition on 
tractors with trailer is a competition of the best students 
from all regions. As part of the project, the Agricultural 
Association took over the patronage of eight regional 
rounds and organised the national finals held this year near 
Městec Králové. For this year, we added a new feature, a 
separate competition for girls. There were 23 boys and 7 
girls in the finals. The winning girl came from Sušice and 
the best of the boys from Poděbrady, where the national 
finals will take place next year. 
Agricultural Olympics
After a two-year pause, we decided to organise the 
Agricultural Olympics for students of secondary agricultural 
schools at the Brno exhibition. The competition was 
attended by 21 competitors from 11 schools. They took a 
theoretical knowledge test and had to solve an economic 
problem, but the competition also tested their skills in 
the areas of cognition, milking, model driving and weight 
estimation. The gold medal this year went to Rožnov pod 
Radhoštěm.
Educational videos
New short videos are also being produced this year to 
dispel the myths about agriculture that persist in public. 
These include topics not only from livestock breeding, but 
also concerning the care of the landscape and the ways 
farmers work in nature. 

Days of Czech agriculture brought 
extraordinary experiences
The Days of Czech agriculture in agricultural busine-
sses, farms and school farms all over the country are 
becoming an interesting tradition. Indeed, the Agricul-
tural Association of the Czech Republic seeks to make 
the public perceive agriculture as it is, not according 
to how media depict it and how it is portrayed on the 
Internet. 

Therefore, it decided to initiate the open days not only 
for schools but also for the general public, guests 

and politicians. Most farmers opened the doors to their 
premises on 14 and 15 June 2019 and invited children 
from nursery and elementary schools to an engaging 
programme.
A total of 60 agricultural businesses, farms and school 
farms took part in the Days of Czech Agriculture across 
the country. Two-thirds of them opened their gates in June. 
The other ones will follow during the year. So far, 18,000 

visitors have visited the Days of Czech Agriculture, about 
half of whom were children. Friday morning belonged to 
schools, in the afternoon and on Saturday, the farms were 
also open to the public. 
There were two main Days of Czech Agriculture. On Friday, 
schools as well as lay and professional public took to 
Sovětice farm of the ZAS Mžany company in the Hradec 
Králové region. In addition to the traditional open day 
agenda, the highlight of the programme was a competition 
of Czech pied cattle. Hundreds of children took part in an 
educational programme that was not only about agriculture, 
but also about food production, forestry and hunting. In 
addition to theoretical knowledge, children also gained 
some practical skills in flour grinding. There was also a 
presentation for children made by secondary agricultural 
schools, presenting the study courses in this perspective 
field, which definitely has a potential for the future.
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Foto Martina Boková, ÚO ZSČR Brno venkov a ZnojmoFoto Vladimír Pícha, ZSČR

The other Day of Czech Agriculture on Saturday took 
the visitors to the Čechtice agricultural cooperative near 
the town of Vlašim. This event was intended only for the 
general public, which was storming through the gates of 
the cooperative from early morning. In addition to products 
from its own meat factory, most visitors were attracted by 
a tour of the agricultural cooperative premises. Some had 
the opportunity to enter a modern stable for the first time, 
where they were surprised by the pleasant ambience and 

the working rolling machine, and even to a milking parlour 
to make sure that milking cows was a responsible job with 
great emphasis on hygiene.
For spending a pleasant, albeit hot day in the cooperative, 
the visitors were rewarded by refreshments and also by a 
lot of new information, which they would not normally have 
access to. Therefore, this year’s Days of Czech Agriculture 
was definitely not the last edition of this event. Quite the 
contrary. You can look forward to the next year as well.

TOP of AACR 
ZERAS a.s. from Radostín nad Oslavou became the ab-
solute winner with the best long-term economic result 
achieved . In this competition, the member companies 
are evaluated and the best of them are awarded by in-
dividual production areas and also in the categories of 
businesses with combined production or purely plant 
production. 

In the maize and beet production areas, valuable 
prizes provided by our partners, Česká spořitelna a.s. 

and Schaumann s.r.o., went to the “Růžový palouček” 
agricultural cooperative from Morašice for the first place, 
to AG Skořenice a.s. from Běstovice for the second place 
and to MORAS a.s. that finished third.
In the potato production areas, organised under the 
auspices of Schaumann s.r.o. and OK Group a.s., the 
Agrodružstvo Vyšetice cooperative from Pravonín finished 
first, followed by the Dolní Újezd agricultural cooperative 
and the Sloupnice agricultural cooperative. 
The potato-oat and mountain production areas were 
dominated by the agricultural enterprise ZERAS a.s. 
from Radostín nad Oslavou, followed by the Štichovice 
agricultural cooperative and the Svatobor Hrádek 
manufacturing and commercial cooperative. This category 
was sponsored by Schaumann s.r.o. together with the 
Agricultural Association of the Czech Republic.
In the category specialising in plant production, organised Foto Jindřich Motyka, ZSČR

in partnership with Olmia Group, the prestigious TOP 
ZS award was given to the Vrchovina Fulnek-Děrné 
agricultural cooperative.
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Educational and project activity
The Agricultural Association of the Czech Republic 
has founded the Institute of Education in Agriculture, 
o.p.s. in order to implement educational and advisory 
activities. The institute ensures educational activity 
and project activity, it obtains funds for education 
from EU funds and other sources, it organises edu-
cational events, it cooperates with other non-gover-
nmental, non-profit-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 
and the Institute of Education in Agriculture use funds 

from the Rural Development Programme (Ministry of 
Agriculture), Operational Programmes of the Ministry of 
Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour 
and Social Affairs to finance their educational activities. 
Between October 2018 and April 2019, the Institute 
carried 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 1,925 people attended the training 
events. They were mostly employees of agricultural 
businesses, landowners and people involved in agricultural 
business (research institutions, consulting firms, etc.).
In the sixth 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. These seminars will be held from October 2019 to 
March 2020.
In the past three years, the Institute of Education in 
Agriculture, o.p.s. has offered farming businesses 
consultation activity when creating projects in the context 

of Operation 16.2.1 Support for Development of New 
Products, Procedures and Technology in Agricultural Basic 
Production (Agricultural Innovation). In total, 14 agricultural 
businesses applied for this subsidy in cooperation with the 
Institute. All these projects were successful and supported 
by the subsidies. The last invitation to this Operation was 
sent in the spring of 2018.
In cooperation with the Institute for Education in Agriculture, 
the Agricultural Association has initiated the foundation of 
the Czech Technological Association in Agriculture. On 23 
September, 2016 the Czech Technological 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 platform is to transfer science and research 
knowledge to agricultural and forestry practice, to actively 
promote cooperation between research organizations and 
agricultural practice, to effectively enforce knowledge and 
requirements in the domestic agriculture sector, to increase 
the use of science 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.
The CTPA’s plan for 2019 includes the following 
activities:
1. Continued work on abstracts and professional Czech 

and foreign literature research in 2019. Experts in the 
fields were approached to study the latest research 
outputs and summarise them in short abstracts. A total 
of 114 abstracts will be written in 2019. Furthermore, 
13 summaries on specific narrow topics will be 
elaborated. Each summary contains about 5 pages of 
text. A literature review, recommendations for practice 
and a list of used literature are part of the research. 

Foto Vladimír Pícha, ZSČRFoto Veronika Hlaváčková, ČTPZ
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Abstracts and research outputs can be found on 
https://www.ctpz.cz/ and searched by keywords.

2. CTPA presented its activities at its own stand at the 
National Livestock Exhibition held between 12 and 15 
May, 2019 at the Brno Exhibition Grounds. Experts 
from various disciplines (from research facilities and 
universities) were present at the stand to provide 
information and advice on the latest innovations and 
to establish further collaboration with agricultural 
practice. CTPA will also have its stand at the 2019 
Země živitelka international fair.

3. On 4 September, 2018 the Czech Technology 
Platform for Agriculture received observer status in the 
European Technology Platform “Plants for the Future”. 
In the future, we would like to gain full membership. 
CTPA representatives will participate in the events 
organised by ETP Plants for the Future. For instance, 
in a Brussels workshop on the possible development 
of crop varieties by 2050 held on 17 April, 2019 in 
the Workshop on Application of Novel Breeding 
Techniques in Crops in the context of Food Security 

and Climate Change between 27 and 28 June, 2019 
in Madrid.

4. In 2019, 4 meetings of agricultural, research and 
business representatives will be held to promote 
industry development activities, improve the innovation 
environment, share knowledge and information and 
initiate R&D projects key to future competitiveness 
and sustainable development. In the first half of 2019, 
two round tables were held on the subject of Data 
Transfer and Sharing and Plant Protection.

5. In 2019, 6 stays abroad will take place, where 
participants will visit foreign research institutes and 
agricultural businesses to see the latest scientific and 
research results in person.

6. Further events planned for 2019:
• 15 workshops with excursion or practical part,
• 6 seminars and workshops,
• 7 conferences with international participants,
• 30 articles,
• 5 publications.
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Association of Young Managers
Since 2005 the Association of Young Managers (AYM) 
has existed in the structure of the Agricultural Asso-
ciation of the Czech Republic. The aim and intention 
of this association is to seek out young people and 
organise their meetings with the aim of the sharing 
of their experience from managing and professional 
activity. The main aim is the provision of the new 
information necessary for their work in farming. 

Various meetings and excursions are organised for 
the young managers 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 associated fields. 
Association members who speak foreign languages can 
participate in the proceedings of the working groups 
COPA/COGECA and the European Commission, either 
as representatives of NGOs for the Czech Republic or as 
observers. 

Foto archiv
If you would like to participate in similar events, you can also 
register yourself in 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. 

Seniors Club
The club brings together former members of the 
association‘s bodies who are interested in work in 
favour of the association and the development of 
agriculture in the Czech Republic. There are cu-
rrently 32 members.

Amongst other things, the Association organises 
member meetings, 

including sight-seeing 
trips. In May 2019, the 
Seniors Club went on 
a two-day trip to see a 
member of the Board of 
Directors of the associati-
on Ing. Svatopluk Müller, 
with a visit to Zemagro, 
spol. s.r.o. in Archlebov, 
a company focusing on 
cereals, corn and winter 
oilseed rape. The seniors 
also visited the Želetice 
farm (fallow deer bree-
ding), Mikulčice agricul-
tural cooperative (fruit 
and vegetable growing) 
and Spielberg winery.
The club regularly partici-
pates in the meetings of 

Foto archiv

the committee and the control commission of the asso-
ciation. The Chairman of the Club is a member of the 
Committee of the AA of the Czech Republic. 
The Czech Agriculture Association provides its mem-
bers with free administration services of this project. For 
non-members, the service is charged.
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Services for members
What does membership in the association offer you?

• Lobbying – in terms of state bodies in favour of farmers.
• Information service - once a week, association members receive comprehensive reports with up-to-date informa-

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

• Economic Migration Schemes - the Association is one of the supervisors of economic migration programmes from 
outside the EU (Ukraine, Belarus, Montenegro, Serbia, Philippines, etc.).

• Help to members when seeking out new employees - the Association offers cheaper job advertising for its mem-
bers and 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 in the use of the Internet, MS Office (Word, Excell, PowerPoint, Outlook) 
may be organised.

Who can become a member of the Agricultural Association of 
the Czech Republic?

Every natural person or legal entity - employer trading in the field of agricultural production on the territory 
of the Czech Republic can become a member of the association. A natural person who conducts activity in 

favour of farming or the countryside may be a member of the Association. 

Find more detailed information on the Association’s webpage: 
http://www.zscr.cz




