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Úvodní slovo
Před třemi roky jsem v našem Bulletinu psal o začátku jednání 
o podobě budoucí společné zemědělské politiky. Po třech le-
tech vyjednávání, hledání kompromisů a čelení novým poža-
davkům se zdá, že konečně známe obrysy této nejdůležitější 
politiky společné Evropy. Ještě nás čeká schvalování v evrop-
ském parlamentu a tvorba národních strategií, které už ne-
budou platné po celé období, ale budou se měnit v závislosti 
na dalším vývoji hlavně environmentálních požadavků společ-
nosti. Někdy sice mám dojem, že již dávno nejde o společnou 
ani zemědělskou politiku, ale musíme se smířit s tím, že naše 
aktivity neovlivňují jen odborná hlediska a stále větší vliv mají 
různé neodborné názory, vyvolané mnohdy nerealistickými 
přáními a očekáváními. S tím, jak klesá počet lidí věnujících 
se zemědělství, klesá i obecné povědomí o přírodních i eko-
nomických zákonitostech v našich aktivitách. Neznamená to v 
žádném případě, že se s tímto vývojem hodláme smířit. Musí-
me jej přijmout jako fakt a znásobit své působení na veřejnost, 
aby chápala naše pozice, a pokud možno je i přijala za své. 
Zemědělství není o jednoduchých a všeobjímajících řešeních. 
Každý zemědělec musí být trochu biolog, meteorolog, eko-
nom, sociolog a mohl bych jmenovat řadu dalších specializo-
vaných oborů, abyste mohli úspěšně spravovat své podniky, svá hospodářství. A teprve ta správná kombinace všech 
znalostí a dovedností dá dohromady úspěšný zemědělský podnik, kterých u nás máme velkou většinu. Zemědělský 
svaz ČR se již řadu let snaží předávat informace o vývoji i postojích zemědělců široké veřejnosti. Před devíti lety jsme 
odstartovali projekt Zemědělství žije!, znásobili jsme aktivity v působení na veřejnost a trochu neskromně si dovolím 
tvrdit, že po letech snažení jsou zemědělci bráni minimálně jako partner při diskuzích o jejich vlastním oboru. Někdy jde 
o boj s větrnými mlýny. Ale mohu slíbit, že v tomto boji budeme dále pokračovat.
Ovšem působení na veřejnost je jen jednou z našich mnoha aktivit. Samozřejmě všechny ostatní činnosti zůstávají za-
chovány. Naši členové tak mají k dispozici svazové právníky, kteří jsou specialisty na zemědělské právo a kdykoli jsou 
ochotni poskytnout právní radu. Ročně jde o stovky právních dotazů, které pomáhají řešit sporné momenty každého 
našeho člena. Nadále hledáme cesty, jak pomoci našim členům snižovat náklady, případně získávat vyšší tržby. Nadále 
nabízíme společně organizované nákupy energií, využívání levnějších služeb u telefonních a datových služeb, ale také 
podporujeme společný odbyt některých komodit. Zatím jde převážně o sdružování při prodeji mléka, kdy odbytové orga-
nizace jsou našimi členy, ale časem se snad přidá i prodej dalších komodit, případně i společný nákup dalších služeb.
Co nás čeká a nemine? Budeme pokračovat dále v našich aktivitách a nadále je budeme rozvíjet. V nejbližší době nás 
čeká vyjednávání o podobě zemědělské politiky na národní úrovni. Naším cílem je, aby stejně jako na té evropské na-
konec převážil rozum nad pocity a o její podobě se rozhodovalo na základě faktů, ne podle politických a ideologických 
hledisek a podle toho, kdo dokáže zaslat více mailových zpráv. Ať již jde o riziko zastropování, které má za cíl znevý-
hodnit jednu skupinu podnikatelů ve prospěch jiných, nebo o různá omezení obhajovaná ve jménu záchrany planety, 
která ale ve skutečnosti mají devastující vliv nejen na ekonomiku, ale i na skutečný vývoj přírody. Mohu slíbit, že nadále 
budeme hájit zájmy všech zemědělců, kteří hospodaří podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v tom je budeme i 
nadále podporovat.

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

Bulletin Zemědělského svazu ČR 2021
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 2021 dle § 320a zákoníku práce
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Struktura Zemědělského svazu ČR
Počet členů ZS ČR (k 13. 7. 2021) 1 031
Z toho:

Zemědělská družstva 336
Akciové společnosti 297
Společnosti s ručením omezeným 182
Ostatní členové (fyzické osoby, odbytová družstva, ČTPZ aj.) 216

Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.

Ing. Miroslav Blažek Jihočeský kraj ÚO Tábor člen
Zdeněk Burda Pardubický kraj SMM ZS ČR člen
Ing. Václav Hauser Plzeňský kraj ÚO Domažlice člen
Ing. Luděk Homoláč Ph.D. Královéhradecký kraj 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 kraj ÚO Nový Jičín člen
Ing. Martin Moulis Zlínský kraj ÚO Uherské Hradiště člen
Ing. Svatopluk Müller Jihomoravský kraj ÚO Hodonín místopředseda
Ing. Pavel Navrátil Středočeský kraj ÚO Benešov a Praha -západ člen
Ing. Rostislav Ovad Olomoucký kraj ÚO Přerov člen
Ing. Martin Pýcha Praha ZS ČR Praha předseda ZS
Ing. Vít Šimon Ph.D. Vysočina ÚO Havlíčkův Brod člen
Ing. Jaroslav Vaňous Pardubický kraj ÚO Ústí nad Orlicí 1. místopředseda

Představenstvo Zemědělského svazu ČR (období do 2022)

Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.

Zemědělství v ČR
Podnikatelská struktura v zemědělství ČR na orné půdě 

Obhospodařovaná orná půda Průměrná výměra orné půdy
ha % ha

Právnické osoby celkem 1 850 663 74,7 361,2
Fyzické osoby celkem 626 811 25,3 14,9
CELKEM 2 477 474 100,0 52,5

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ).
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Podnikatelská struktura zemědělství ČR na zemědělské půdě

Počet podniků
Obhospodařovaná zem. půda Průměrná výměra zem. půdy

ha % ha
Právnické osoby 5 123 2 446 827 69,5 477,6
Z toho:
Zem.  družstva 516 640 301 18,2 1 240,9
Spol. s r.o. 3 455 912 604 25,9 264,1
Akciové spol. 741 846 100 24,0 1 141,8
Fyzické osoby 42 037 1 072 649 30,5 25,5
Z toho:
Zem. podnikatelé plnící 
podmínky přepsané 
zákonem o zemědělství

24 868 968 486 27,5 38,9

CELKEM 47 160 3 519 476      100,0 74,6

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

Velikostní struktura zemědělských podniků v ČR

Podniky fyzických osob Podniky právnických osob
počet v % ha v % počet v % ha v %

do 5 ha 23 029 54,8 36 911 4,2 1 075 18,9 1 884 0,1
5-10 5 145 12,2 36 624 4,2 391 6,9 2 793 0,1
10-50 8 862 21,2 8 862 1,0 816 14,3 19 517 0,8
50-100 2 509 6,0 177 717 20,2 318 5,6 22 992 0,9
100-500 2 265 5,4 434 624 49,5 1 008 17,7 278 529 11,4
500-1000 185 0,4 126 130 14,4 674 11,8 490 219 20,0
1000-2000 37 0,1 42 390 4,8 571 10,0 807 417 33,0
nad 2000 ha 6 0,0 15 625 1,8 841 14,8 823 476 33,7

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR .

Struktura zaměstnanosti v zemědělství ČR 

Podniky fyzických osob Podniky právnických osob
počet pracovníků % počet pracovníků %

2015 25 200 25,0 75 700 75,0
2016 25 200 25,1 75 000 74,9
2017 25 200 25,2 74 800 74,8
2018 25 400 25,3 74 800 74,7
2019 25 200 25,4 73 800 74,6
2020 25 400 25,7 73 400 74,3

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.
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Vývoj stavů hospodářských zvířat v České republice (tis. ks) 

Věková struktura pracovníků v zemědělství ČR 

Věkové skupiny 
pracovníků 

Věková struktura 
v zemědělství v r. 

2013

Věková struktura 
v zemědělství v r. 

2017

Věková struktura 
v zemědělství v r. 

2020

Průměrné rozložení 
věkové struktury v 

zemědělství
60 a více let 9,3 % 14,2 % 12,8 % 12 %
45 – 59  let 43,8 % 42,5 % 40,0 % 42 %
30 – 44  let 34,5 % 31,6 % 31,8 % 33 %
pod 30 let 12,4 % 11,7 % 15,4 % 13 %

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

Srovnání věkové struktury pracovníků v ekonomice ČR 
Podíl pracovníků starších 45 let v r. 2013 Podíl pracovníků starších 45 let v r. 2020

Zemědělství 53 % 53 %
Průmysl a stavebnictví 40 % 47 %
Ekonomika ČR průměr 41 % 48 %

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

Vzdělanostní struktura pracovníků v zemědělství ČR 

Stupeň vzdělání
Vzdělanostní struk-
tura v zemědělství v 

r. 2013 

Vzdělanostní struk-
tura v zemědělství v 

r. 2017

Vzdělanostní struk-
tura v zemědělství v 

r. 2019

Průměrné rozložení 
vzdělanostní struk-

tury 
Střední vzdělání 
bez maturity 55 % 52 % 52 % 53 %

Střední škola 
s maturitou 24 % 26 % 26 % 25 %

Vysokoškolské 
vzdělání 10 % 12 % 11 % 11 %

Základní a nedokon-
čené vzdělání 11 % 10 % 10 % 10 %

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

1989 2004
2019 
k 1.4.

2019 
k 31.12.

2020 
k 1.4.

2020 
k 31.12.

2021 
k 1.4.

Skot celkem 3 480 1 428 1 418 1 367 1 404 1 340 1 406
Krávy 1 248 573 590 570 586 560 586
Prasata 
celkem 4 685 3 127 1 554 1 509 1 499 1 546 1 518

Prasnice 312 251 91 90 88 92 90
Drůbež 
celkem 32 479 25 494 22 979 23 315 24 247 22 992 23 808

Zdroj: ČSÚ.
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Struktura stavů hospodářských zvířat dle právních forem podniků 

Skot
Prasata Drůbež

Celkem Dojnice
Právnické osoby podnika-
jící v zemědělství 75 % 91 % 95 % 94 %

Fyzické osoby podnikající 
v zemědělství 25 % 9 % 5 % 6 %

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR.

Vývoj stavů dojnic dle právních forem podniků 

2004 2010 2020 2020/2004

Právnické osoby podni-
kající v zemědělství 78 % 89 % 91 % 117 % původního stavu

Fyzické osoby podnika-
jící v zemědělství 22 % 11 % 9 % 41 % původního stavu

Suma 100 % 100 % 100 %

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR.

Vývoj stavů prasat dle právních forem podniků 

2004 2010 2020 2020/2004

Právnické osoby pod-
nikající v zemědělství 89 % 91 % 95 % 107 % původního stavu

Fyzické osoby podni-
kající v zemědělství 11 % 9 % 5 % 45 % původního stavu

Suma 100 % 100 % 100 %

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR.

Srovnání zemědělské produkce v ČR s EU
V zemědělské produkci v přepočtu na hektar užívané zemědělské půdy zaostáváme o něco méně než u živočišné 
produkce na hektar: Průměr zemědělské produkce v přepočtu na užívanou zemědělskou půdu v Evropské unii (dle Eu-
rostatu) v r. 2020 byl 2 131 EUR/ha. Na tomto průměru jsou některé státy unie jako např. sousední Rakousko. U nás je 
zemědělská produkce ve výši 1 281 EUR/ha a oproti unii zůstáváme dlouhodobě podprůměrní (v roce 2020 to bylo na 
60 % evropského průměru). Např. Německo nás převyšuje více jak dvojnásobně, Dánsko téměř trojnásobně a Belgie 
více jak čtyřnásobně. V Nizozemí, kde je zemědělství v Evropě nejintenzivnější, je zemědělská produkce dvojnásobně 
vyšší jak v Belgii.
Srovnání živočišné produkce v ČR s EU
Průměr živočišné produkce v přepočtu na užívanou zemědělskou půdu v r. 2020 v Evropské unii byl 897 EUR/ha. U nás 
je živočišná produkce ve výši 499 EUR/ha: je nižší než např. v Maďarsku (565 EUR/ha) i v Polsku (869 EUR/ha) a oproti 
unii zůstáváme dlouhodobě podprůměrní. Např. Rakousko nás převyšuje zhruba dvojnásobně, SRN téměř trojnásob-
ně, Dánsko téměř pětinásobně. Realita je taková, že živočišná produkce v přepočtu na užívanou zemědělskou půdu v 
Dánsku i v Belgii přesahuje 2 400 EUR/ha. V Nizozemí, kde je i živočišná výroba v evropském měřítku nejintenzivnější, 
je živočišná produkce zhruba dvojnásobně vyšší jak v Belgii.
Srovnání rozsahu ekologicky obhospodařované výměry na užívané 
zemědělské půdě 
Zatímco v živočišné produkci jsme v ČR pod 60 % průměru EU a v zemědělské produkci na 60 % průměru EU, v eko-
logickém zemědělství patříme na přední místa v Evropě. Mimo jiné převyšujeme i ty nejvíce produkční země jako např. 
Dánsko, SRN, Belgii i Nizozemí.
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Předseda Ing. Martin Pýcha a ředitel Ing. Jan Ulrich 
ve výše uvedených pracovních skupinách se rovněž 

účastní jednání tzv. skupin civilního dialogu při Evropské 
komisi, čímž mohou své názory uplatňovat přímo na půdě 
exekutivy Evropské Unie. 

Mezinárodní vztahy ZS ČR
Zemědělský svaz ČR je členem COPA/COGECA (dále 
jen C/C) a v rámci působení této celoevropské nevládní 
organizace se aktivně podílí na obhajobě zájmů čes-
kých zemědělců v procesu tvorby evropské legislativy, 
strategií a jednotlivých politik (včetně SZP). V rámci 
svého zapojení do pracovních skupin C/C napomáhá k 
formulaci systémových řešení klíčových oblastí ze-
mědělského podnikání, družstevnictví a navazujících 
odvětví. 

Zemědělský svaz ČR je dlouhodobě členem Mezinárod-
ního družstevního svazu (ICA), kde působíme v jeho ev-
ropské sekci - Evropská družstva. Evropská družstva re-
prezentují téměř 125 milionovou členskou základnu a přes 
160 000 družstevních podniků. 
Svaz je rovněž asociován k think-tank organizaci FARM 
EUROPE, která rovněž prosazuje zájmy zemědělských 
podnikatelů v EU, avšak proti COPA/COGECA má subtil-
nější strukturu a lze tedy prostřednictvím této organizace 
komunikovat témata, která obtížněji procházejí přes orgá-
ny COPA/COGECA konsensuálním souhlasem.
Podle potřeby a požadavků také přispíváme k tématům 
diskutovaným v rámci Mezinárodní organizace práce 
(ILO).

Ačkoliv již uplynulo více než rok, Evropská komise stá-
le nedokázala přijít s relevantní analýzou dopadů této 

iniciativy, ačkoliv obsahuje řadu kontroverzních/ambicióz-
ních cílů, jako např.: snížení rizika pesticidů o 50%, sní-
žení používání pesticidů o 50 %, snížení používání hnojiv 
o 20 %, snížení úniku živin o 50%, redukce antibiotik (ná-
kup) o 50 %, rozšíření ekologického zemědělství na 25 % 
zemědělské půdy v EU, snížení emisí skleníkových plynů 
z živočišné výroby, až 10% půdy určeno k mimoprodukč-
ním funkcím, atd. Zemědělský svaz ČR nadále trvá na re-
levantním zhodnocení dopadů Zelené dohody do sektoru 
zemědělství, apeluje na zohlednění již historicky dosaže-
ných úspěchů ve zmiňovaných oblastech v jednotlivých 
členských státech a požaduje zajištění odpovídajících fi-
nančních nástrojů pro realizaci a dosahování cílů Zelené 
dohody.
Významnou aktivitou v této kapitole je rovněž diskuse nad 
nastavením řady opatření prvního a druhého pilíře nové 
SZP, které mají směřovat k vyšší míře ochrany životního 
prostředí. Z tohoto pohledu pak jde zejména o nastavení 
nových ekoschémat v I. pilíři SZP.
Vzhledem k tomu, že nároky na zohlednění témat životní-
ho prostředí v zemědělské praxi jsou stále větší a zároveň 

Zemědělství a životní prostředí
Evropská komise předložila již 20. 5. 2020 dílčí strategie 
„Z farmy na vidličku“ a „Strategii EU pro biodiverzitu“ 
pod hlavičkou tzv. Zelené dohody. V návaznosti na cíle 
Zelné dohody bude řada současné evropské legislativy 
revidována, dojde i k předložení nových legislativních 
návrhů a některé aspekty se pak bezpochyby budou 
promítat i do nastavení nových pravidel reformované 
SZP. 

investice z PRV budou v budoucnu významně omezeny 
v důsledku krácení rozpočtu PRV, učinil svaz sérii jedná-
ní s MŽP ohledně podpory investic v rámci Operačního 
programu ŽP. Tato jednání vyústila v alokaci 630 mil. Kč 
směřujících na podporu precizního zemědělství a pořízení 
půdoochranných technologií.
Po téměř dvou letech komunikace s Evropskou komisí 
se potvrdilo, že implementace standardu DZES 7d byla v 
rozporu s legislativou EU. Tento fakt se nakonec promítl v 
letošním roce do změny nařízení vlády k podmíněnosti a 
DZES 7d byl ze seznamu vyřazen. Nicméně, MZe se věc-
ného záměru nevzdalo a podivnou formu (bez možnosti 
připomínkování ze strany nevládních organizací) nově vlo-
žilo podmínku max. výměry jedné plodiny do protierozní-
ho DZES, kam svým zacílením, dle EU legislativy, patřit 
může. 
Bohužel, i v letošním roce jsme byli nucení se opět zabý-

Foto: Marie Bártová, VOD Zdislavice
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vat otázkou kalamitního přemnožení hrabošů v řadě regio-
nů ČR, a to zejména z procesního hlediska problému. Vle-
klá jednání s resortem MŽP směřují zejména k urychlení 
procesu vyplácení újmy za škody způsobené hrabošem ze 
strany AOPK. Vedle toho jsme podpořili novelu rostlinolé-
kařského zákona, díky které by bylo možné používat auto-
maticky přípravky, které jsou povoleny v okolních státech 
EU.
Pokračujeme také v diskusi nad novelizací tzv. „úhradové 
vyhlášky“ MŽP, která řeší kompenzace pro zemědělce/ry-
báře za omezení jejich aktivit ve vztahu k ochraně přírody 
a krajiny. MŽP je nakloněno řadě změn – jednak zavést 
jednodušší model kompenzačních sazeb namísto výpočtů 
a prokazování, dále zohlednit omezení používání jak hno-
jiv, tak přípravků na ochranu rostlin i na orné půdě (dosud 
jen TTP a trvalé kultury).
V účinnost vstoupila protierozní vyhláška, kterou vnímáme 

po letech diskusí jako smysluplný kompromis, který jsme 
museli uhájit před snahami Asociace krajů. Ta spolu s en-
viromentálními organizacemi mluví o tom, že při první pří-
ležitosti se bude snažit o zpřísnění. 
V oblasti novely zákona o podporovaných zdrojích ener-
gie se hraje o podporu sjednocení vnitřního výnosového 
procenta (IRR) na 10,6 % (včetně bioplynových stanic), 
přičemž odmítáme návrhy, které by IRR sjednotili na nižší 
úrovni, v úzké spolupráci s BIOM CZ.  V době uzávěry to-
hoto bulletinu však sněmovna příslušnou novelizaci ještě 
nestačila projednat.
Nadále je členům poskytováno ad-hoc poradenství v 
oblasti životního prostředí a Cross Compliance, které je 
jednak zabezpečováno organizováním přednášek a se-
minářů, ale také formou řešení individuálních problémů a 
dotazů jednotlivých členů Svazu.

Situace je o to naléhavější, že v České republice pro-
běhnou na podzim tohoto roku parlamentní volby a 

bude se rekrutovat nová vláda. Na celé škále politických 
stran a hnutí lze sledovat širokou diverzitu názorů k zací-
lení nové SZP, což specificky pro české zemědělce bude 
prodlužovat mučivou nejistotu, kudy se nástroje SZP v ČR 
budou ubírat.
Ačkoliv oficiální texty nařízení nejsou k dispozici, připo-
meňme si alespoň hlavní výstupy z ukončeného trialogu, 
na jejichž základě se budou důležité nástroje SZP stavět:
Definice aktivního zemědělce – definice aktivního 
zemědělce by měla být zavedena povinně na základě pro-
kázání “minimální zemědělské činnosti”. Mezi kritéria pro 
posouzení, by mohly patřit i příjmové testy, avšak země-
dělci by neměli být posuzováni podle toho, jaký podíl před-
stavují jejich příjmy ze zemědělství ve srovnání s příjmy z 
ostatních ekonomických aktivit.
ARACHNE – nástroj, který by měl Komisi napomoci 
identifikovat konečné vlastníky dotací ze SZP, by měl být 

SZP – výhled reformy do roku 2027
Na EU úrovni byla na konci června konečně uzavřena 
tzv. trialogová jednání, která přinesla dlouho očekávaný 
kompromis do názorových odlišností zúčastněných 
stran (nutno ještě formální schválení ze strany EP). 
Došlo k tomu dva týdny před uzávěrkou tohoto bulle-
tinu a my momentálně analyzujeme, co lze od nové 
SZP očekávat. Přitom je třeba říci, že řada parametrů 
reformy SZP má širší úroveň flexibility pro rozhodování 
na národních úrovních, a tudíž neméně důležitá bude 
i vnitrostátní diskuse nad zacílením a nastavením celé 
politiky. Na finální legislativní texty si však budeme 
muset počkat do září až října t.r.

až do roku 2025 členskými státy využíván pouze na prin-
cipu dobrovolnosti. V roce 2025 by Evropská komise měla 
předložit hodnotící zprávu, na základě které pak bude roz-
hodnuto, jak bude s nástrojem ARACHNE nakládáno dále.
Zastropování & redistribuce přímých plateb 
• Členské státy by podle dohody měly realizovat redis-

tribuci prostředků pomocí povinné redistributivní plat-
by v míře alespoň 10 %.

• Členské státy jsou oprávněny použít i jiné redistri-
buční nástroje jako je degresivita, zastropování či 
zvýhodnění pro malé zemědělce v rámci prvního a 
druhého pilíře. Zastropování přímých plateb jako ta-
kové by mělo být pouze dobrovolné, v případě, že se 
členský stát rozhodne zastropování zavést, měl by 
povinně stropovat částky nad 100.000 EUR v míře 
100 %. Degresivita přímých plateb by mohla být na 

Foto: Lada Lukešová, ZD Roprachtice
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principu dobrovolnosti zavedena v míře 85 % pro 
částky mezi 60.000 – 100.000 EUR. Zastropování by 
se mělo vztahovat pouze na základní podporu příjmů 
pro udržitelnost (BISS), vyloučena by měla být eko-
-schémata, platby vázané na produkci, i podpory pro 
mladé zemědělce. 

• Členské státy budou rovněž moci dobrovolně odečíst 
ze zastropování až 100 % nákladů na zaměstnance 
(včetně daní a sociálních odvodů) a to i v podobě pro-
kázaných skutečných nákladů.

Eko-schémata – eko-schémata by měla být povinná 
pro členské státy, dobrovolná pro zemědělce. Alokace pro 
eko-schémata by měla činit 25 %, během prvních dvou let 
2023 až 2024 implementace pak alespoň 20 %. Nevyčer-
pané prostředky pro eko-schémata v těchto letech nebu-
dou muset být vráceny do rozpočtu EU, členské státy je 
mohou realokovat na navýšení ostatních složek přímých 

plateb s tím, že část těchto rozdílů však budou muset vy-
kompenzovat ve prospěch eko-schémat v letech 2024 – 
2027. Celkově by však ČS měly alokovat alespoň 35% z 
obou pilířů dohromady na opatření spojená s environmen-
tálně-klimatickými otázkami.
Platby vázané na produkci (VCS) – alokace pro-
středků v míře 13 + 2 %, do VCS plateb nebude ani nadále 
zahrnuta podpora konzumních   brambor. Ostatní komodi-
ty, dosud podporované v ČR,  zůstávají nadále způsobilé 
pro VCS podpory.
Interní konvergence – podpora dosažení 85 % do 
roku 2026 s povinností zahájit sbližování plateb od roku 
2023.
Sociální podmíněnost – sociální podmíněnost (pod-
mínění výplaty prostředků ze SZP plněním pracovních 
podmínek zaměstnanců) zavedena bude, ale až od roku 
2025.

Zemědělský svaz se soustavně snaží ovlivňovat změny 
v legislativě v zájmu svých členů, ochrany půdy, zacho-

vání soběstačnosti a postavení zemědělců na české i ev-
ropské legislativní úrovni. Někdy se daří prosazovat změny, 
jindy je nutné tvrdě obhajovat alespoň stávající pozice.  
Novela Zákoníku práce
Pokud jde o Zákoník práce, v současné době by se měla 

Právní služby
Zemědělský svaz nejenže poskytuje právní poraden-
ství, ale plní také významnou roli v legislativním proce-
su. Je nejvýznamnější zaměstnavatelskou organizací 
v rezortu a maximálně využívá svého členství v RHDS, 
KZPS, svého zastoupení v nejrůznějších orgánech, 
jako je například Rada vlády pro BOZP, Monitorovací 
výbory rezortu a pracovní komise státních i nevládních 
organizací. Svaz spolupracuje s jednotlivými poslanci 
a senátory i orgány Parlamentu ČR. Spolupracuje s 
Družstevní asociací ČR, kde je členem.

Sněmovna, krom jiného, zabývat poslaneckým návrhem 
na prodloužení zákonné dovolené ze 4 na 5 týdnů. Tento 
návrh byl poslanci KSČM předložen již před více než ro-
kem, aktuálně je však jeho projednávání často zmiňováno 
v souvislosti s podporou při projednávání státního rozpočtu 
na rok 2021. Náš svaz již dříve k tomuto návrhu opakovaně 
vydal zásadní nesouhlasné stanovisko, neboť dle našeho 
názoru by to ještě víc komplikovalo dlouhodobý problém v 
zemědělství, kterým je čerpání dovolené. Domníváme se, 
že z pohledu praxe by bylo rozumnější ponechat otázku 
event. prodloužení dovolené v podnikatelské sféře, protože 
pouze té se návrh týká, na zaměstnavateli. Ostatně je to ře-
šení, které v rámci zemědělství aplikujeme v naší kolektivní 
smlouvě vyššího stupně formou dvou možných variant již 
řadu let s tím, že se tato úprava plně osvědčila. Nicméně lze 
se důvodné obávat, že Sněmovna bude návrh akceptovat.
Novela zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti
Cíle tohoto návrhu bylo legislativně upravit systémovou 
podporu, která bude schopna operativně a efektivně reago-
vat na nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavate-
lem, např. ekonomická recese, pandemie, živelné událos-
ti, kyberútok, nárůst nezaměstnanosti. Návrh vycházel ze 
zkušeností z realizace projektu Antivirus a zakotvil v zákoně 
nový institut – podporu v době částečné zaměstnanosti. 
Navrhovaná úprava přebírá parametry a postupy programu 
Antivirus a doplňuje je o některé další podmínky poskyto-
vání podpory v době částečné zaměstnanosti. V podstatě 
jde o variantu Kurzarbeitu a náš svaz se k ní v rámci KZPS 
vyjádřil souhlasně. Novela je již účinná. 
Kolektivní smlouva vyššího stupně 
Kolektivní vyjednávání bylo komplikováno zejména nejas-

Foto: Nikola Sedláková, ZD Ločenice
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nostmi, pokud jde o výši minimální mzdy i návrhy vlády v 
daňové oblasti. Nicméně Kolektivní smlouva vyššího stup-
ně na rok 2021 byla 14.1.2021 uzavřena. Ve mzdové oblasti 
byl nakonec dojednán nárůst mzdových tarifů v průměru o 
3,15 %, přičemž tento nárůst byl značně ovlivněn poměr-
ně výrazným zvýšením minimální mzdy. Bezprostředně po 
uzavření smlouvy byl opět podán návrh na rozšíření její 
závaznosti i na další zaměstnavatelské subjekty v země-
dělství, lesnictví a rybářství. Následně se našemu svazu 
podařilo, i když s určitými problémy, doložit všechny poža-
dované náležitosti ve vztahu k MPSV a podle informace z 
předminulého týdne bylo rozšíření závaznosti naší KS VS 
na rok 2021 oznámeno ve Sbírce zákonů, a to s účinností 
od 1. 4. 2021
Novela zákona č. 395/2008 Sb., 
o významné tržní síle
Jde v zásadě o transpozici Směrnice EU a Rady č. 20/633 
ze dne 17.4.2019. Z hlediska svého obsahu návrh stávající 
úpravu poněkud zpřísňuje a zpřesňuje. Náš svaz v rámci 
příprav i připomínkového řízení návrh novely v zásadě pod-
pořil. Legislativní rada vlády ho již projednala. I díky naší 
intervenci a žádosti o projednání v tripartitě došlo ke shodě 
mezi MPO ČR a MZe ČR, která novelu odblokovala. V rám-
ci této dohody byla předběžně uznána oboustrannost ve 
vztazích odběratel – dodavatel, dále navýšení minimálního 
obratu na 7 mld. Kč.
Novela zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komuni-
kacích 
Novela byla schválena po dvou letech Sněmovnou. Sená-
tem však byl vrácen s pozměňovacími návrhy. Tyto se netý-
kají řidičských průkazů typu T. Doufáme, že jejich uznávání 
by mělo projít.  
134/2016 Sb. Zákon o zadávání ve-
řejných zakázek
Zde se podařilo otevřít cestu regionálním potravinám, o kte-

rou jsme se snažili vlastním návrhem, který neprošel připo-
mínkovým řízením. Jeho variantu však předložilo MZe. Toto 
řešení je lepší variantou, než byl návrh novely zákona o po-
travinách. Umožňuje veřejným zadavatelům upřednostnit 
ve výběrovém řízení krátký dodavatelský řetězec. Novela je 
účinná od 1. 1. 20022, ale my jsme už začali pomalu vyvíjet 
tlak a vyzývat kraje, aby této možnosti ve svých institucích 
využívali. 
Novela zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního 
fondu
Jde o dva poslanecké návrhy (KSČM a KDÚ-ČSL), první 
z návrhů (KSČM) je ve Sněmovně již více než rok, druhý 
(KDÚ-ČSL) od září minulého roku. Smyslem obou je velmi 
potřebné výrazné zvýšení ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, 
že náš svaz dlouhodobě poukazuje na nedostatečnou 
ochranu ZPF a jeho alarmující trvalý úbytek, což lze doložit 
statickými údaji, je logické, že návrhy plně podporujeme. 
Novela zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti
Stále aktuální je rovněž novela zákona o myslivosti, kterou 
Sněmovna projednává ve 3. čtení. Návrh jsme podpořili, 
nicméně vývoj sledujeme, neboť registrujeme některé po-
změňovací návrhy, se kterými nesouhlasíme. Týká se to 
zejména záměru zmenšit honitby na max. 250 ha (ten Sně-
movnou neprošel). Avizované pásy kolem lesa se v pozmě-
ňovacích návrzích zatím neobjevily. Mezi přijatými změnami 
je povinnost součinnosti uživatele honitby při vyčíslení ško-
dy, neposkytne-li ji, má se za to, že souhlasí se škodou tak, 
jak byla nahlášena poškozeným. 
Právně-poradenská služba
Jednou z nepochybně nejvýznamnějších služeb svazu je 
právní poradentství, které je pro členy zdarma. Naši právníci 
jsou dispozici a členové je hojně využívají, a to nejen přes 
mail, telefon nebo osobně, ale v posledním roce a půl také 
online. Díky epidemiologické situaci probíhaly online webi-
náře na standardní témata (změny v legislativě, smlouva o 

Foto: Radek Kříž, ZD Vendolí

Foto: Petr Mihulka, Kunvaldská a.s.
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výkonu funkce apod.), ale také online poradny k aktuálním 
tématům. Zejména časté a překotné změny v mimořádných 
opatřeních si žádaly platformu, na které mohly být kladeny 
otázky přímo a mohlo se diskutovat. Vše rychlé, pružné, bez 
nutnosti cestovat. Právě krizová a mimořádná opatření byla 
často zdrojem zmatků a nejasností. Naše právní oddělení se 
celou dobu snažilo objasnit situaci, několikastránková usne-
sení shrnout do podstatných bodů a najít odpovědi na otáz-
ky, které se neobjevovaly médiích. Zejména schůzová čin-
nost, zaměstnanecká pravidla, stravování, testování apod. 
Tzv. „koronamaily“ pomáhaly nejen členům Zemědělské-
ho svazu. Vážíme si pozitivní zpětné vazby, které se nám 

dostávalo a stále dostává. A nešlo jen o tyto maily, ale 
také o intenzivní komunikaci s hygienou, s jednotlivými 
ministerstvy, s premiérem. Snažili jsme se (mnohdy spo-
lečně s dalšími organizacemi) získat přesnější výklady, 
konkrétní vyjádření, sjednocení pravidel nebo naopak 
získání výjimek pro zemědělce (například traktorista v 
karanténě). Našim členům jsme pomáhali také se shá-
něním zaměstnanců, dezinfekce, ochranných prostředků 
a testů. Tato doba prověřila naši schopnost pružně rea-
govat na potřeby našich členů a naučila nás nové formy 
komunikace, z nichž některé budeme jistě využívat i v 
budoucnu.

Některé aktivity tohoto projektu jsme z důvodu protipan-
demických omezení museli přizpůsobit novým podmín-

kám, řadu dalších PR aktivit jsme zařadili nově.   
Soutěž Odpovědně ke krajině
Vyhlásili jsme první ročník soutěže pro produkční zeměděl-
ce Odpovědně ke krajině. Cílem této soutěže je ukázat, že 
produkční zemědělství hospodaří v souladu s přírodními 
principy a v souladu se zásadami trvale udržitelného roz-
voje. Do soutěže se může prostřednictvím krajské územní 
organizace ZSČR přihlásit fyzická i právnická osoba, která 
hospodaří konvenčním způsobem a jejíž příjmy jsou pře-
vážně tvořeny příjmy z produkce zemědělských komodit, 
případně jejich dalšího zpracování. Při hodnocení bude 
kladen důraz na tolerantnost produkčního zemědělství k 
žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství při-

Komunikace s veřejností
V roce 2021 jsme pokračovali v aktivitách projektu 
Zemědělství žije!, jehož cílem je informovat laickou 
veřejnosti a děti o nutnosti zachovat v zemědělském 
oboru jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobu s ohle-
dem na dostatečnou péči o krajinu, ale i správnou péči 
o hospodářská zvířata, a podpořit tak nejen pozitivní 
vnímání zemědělství, ale také podnítit zájem budoucích 
generací o studium a následnou práci v oboru. 

jmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferová-
no je proto současné provozování produkční zemědělské 
výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury 
zemědělské krajiny. Všechna realizovaná opatření musí 
splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekolo-
gického dopadu na životní prostředí.
Najdi svého zemědělce
Zcela novým PR projektem je spuštění webu najdizemedel-
ce.cz. Cílem tohoto portálu je soustředit na jednom místě 
informace o prodejnách ze dvora a zpřístupnit jejich sorti-
ment zákazníkům, kteří bydlí v jejich okolí nebo se zrovna 
nacházejí poblíž. Momentálně je na webu zaregistrovaných 
přes 400 prodejen včetně kontaktů, otevírací doby a přesné 
polohy každé prodejny na mapě.
Regionální a tiskové zprávy
Formou krátkých tiskových zpráv informujeme o nových 
projektech a o odpovědné péči o podniky, krajinu i hospo-
dářská zvířata. Dále formou rozhovorů ukazujeme příklady 
řádného způsobu hospodaření v regionech, referujeme o 
aktuálním dění v našich členských podnicích anebo upozor-
ňujeme na problémy, se kterými se momentálně zemědělci 
potýkají. 
Rok ovoce a zeleniny
Ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR a Zelinářskou unií 
ČR jsme připravili kampaň na podporu tuzemské zeleniny 
a ovoce, jejímž cílem je zvýšit zájem o tuzemské ovoce a 
zeleninu a podpořit pěstitele v jejich podnikání. V průběhu 
roku podle doby sklizně budou k dispozici informace o vý-
znamu pěti druhů ovoce a pěti druhů zeleniny, které bude-
me sdílet prostřednictvím sociálních sítí. 
Dny českého zemědělství
Dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, škol-
ních statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí uká-
zat veřejnosti, že zemědělství je velmi důležitý obor, bez 
něhož by se ani laická veřejnost neobešla. Smyslem a cí-
lem této akce je odbourat mýty a podpořit informovanost 
jak u laické veřejnosti, tak i vzdělanost u dětí a mládeže. V 
roce 2021 se Dny českého zemědělství uskuteční v termínu Foto: Jakub Svoboda, ZEPO Bořitov
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od 24. září do 2. října 2021, tedy v jednotném dvoudenním 
termínu napříč celou republikou. Na akci se budou podílet 
územní organizace Zemědělského svazu ČR a otevřít své 
brány by mělo na 50 podniků.   
Videa
Nově jsme jako doplněk ke kampaním zařadili přednáško-
vá videa (v délce 30 minut) s cílem co nejvíce „vtáhnout“ 
mládež do tématu zemědělství. Vzhledem k pandemické 
situaci jsme se rozhodli posílit elektronické intelektuální vý-
stupy – videa, která by v případě potřeby suplovala fyzickou 
přítomnost lektora na akci a suplovat tak přednáškovou a 
osvětovou činnost směrem k cílovým skupinám v těch pří-
padech, kdy nebude možné akci absolvovat osobně. Nadá-
le také pokračujeme v natáčení samostatných videí o ze-
mědělství (v délce 3 minut). Ve 22 videoreportážích chceme 
formou krátkých rozhovorů s odborníky z výzkumných ústa-
vů, lékaři, profesory apod., ale i se samotnými zemědělci 
osvětlovat mýty kolem chovu hospodářských zvířat. Letošní 
cyklus jsme pojmenovali „Nevěřte domněnkám – věřte čís-
lům a znalostem“.
Soutěž pro mladé youtubery
V září 2021, až se studenti vrátí po dlouhé pauze do školy, 
se chystáme vyhlásit novou soutěž pro mladé youtubery. 
Cílem této soutěže je, aby studenti středních zemědělských 
škol (příp. oboru veterinář) představili, co obnáší studium na 
jejich škole. Budou natáčet krátká videa s cílem zatraktivnit 
studium zemědělských oborů. Tato videa budou posléze 
vyhodnocena v soutěži o nejlepší amatérský promo útvar 
s tématem zemědělství a budou odměněna z darů našich 
sponzorů. 
Účast na akcích a výstavách
Tradicí je přítomnost naučného stánku na výstavách a vý-
znamných zemědělských akcích jako jsou chovatelské dny 
a dožínky. Na naučném stánku představujeme zemědělství 
pomocí poznávacích materiálů od fotografií, přes ukázky 
semen, sušených plodin, krmiv pro hospodářská zvířata až 

po přiřazování potravin k obrázkům plodin a zvířat, z nichž 
vznikly. Nechybí ani naučná stezka s průřezem jednotlivých 
odvětví zemědělství, či umělé vemeno a model farmy. Jako 
doplněk připravujeme nové brožury Mýty o zemědělství a 
Poznáváme zemědělství a pro děti chystáme omalovánky. 
Navzdory omezením jsme přislíbili účastnit se naplánova-
ných 15 akcí.  
Školní kroužky
Agroenvironmentální kroužky pro žáky základních škol se 
konají ve spolupráci se středními zemědělskými školami 
a statky, ale především také se zemědělskými podniky. 
Podmínkou pro konání agroenvironmentálního kroužku je 
možnost podívat se do praxe v zemědělských podnicích (do 
stájí, mechanizačních dílen, na pole, ale i do zpracovatel-
ských provozů atd…), aby se děti mohly seznámit se ze-
mědělstvím přímo v praxi. Na tuto aktivitu měla omezení v 
důsledku pandemie koronaviru vůbec největší vliv, protože 
školy byly uzavřené příliš dlouho. Přesto stále udržujeme 6 
agroenvironmentálních kroužků v chodu. 
Školní besedy
Besedy (stejně tak jako školní kroužky) na základních ško-
lách, které jsou určeny ideálně pro žáky 2. až 9. tříd, jsme 
také po řadu měsíců nemohli realizovat. Abychom dohnali 
deficit z prvního pololetí roku 2021, rozhodli jsme se přesu-
nout realizaci 70 besed za pomoci zapojení členů našich 
místních organizací v regionech hned na začátek nového 
školního roku.
Přednášky pro studenty a veřej-
nost
Cílem přednášek pro studenty středních škol je motivovat 
je pro následné povolání a rozšířit jejich informovanost o 
moderních technologiích a postupech v zemědělství. V roce 
2021 uskutečníme 10 přednášek, které se budou konat pře-
vážně jako doprovodný program na výstavách, ale i v rámci 
některých konferencí a seminářů určených pro veřejnost a 
studenty.

Foto: Vladimír Pícha, ZSČR
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Program Kvalifikovaný 
zaměstnanec 
Program je realizován od 1. září 2019 na základě usnesení 
vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schvá-
lených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu 
pro Českou republiku a vztahuje na zaměstnance z Ukra-
jiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldav-
ska, Černé hory a Kazachstánu.
Program je určen:
Na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pra-
covníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace 
zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 
4–8 (viz 1.1 CZ_ISCO_kody.pdf), např.:
• 61110 Pěstitelé zemědělských plodin
• 61120 Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plo-

dů rostoucích na stromech a keřích
• 61135 Zahradníci zelináři
• 61140 Pěstitelé smíšených plodin
• 61212 Chovatelé a ošetřovatelé prasat
• 61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
• 61220 Chovatelé drůbeže
• 61300 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
• 83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů
a budou na území ČR vykonávat práci delší než 1 rok, ale 
nepřesahující 2 roky;
Na straně zaměstnavatelů pro subjekty:
• působící alespoň 2 roky v ČR;
• s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního 

a sociálního pojištění, daně);
• s řádně zveřejněnými účetními závěrkami;
• zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců ke dni podání 

žádosti;
• splňující podmínku 1,2násobku minimální zaručené 

mzdy na obsazované pracovní pozici.
Do Programu je možné se hlásit pouze s konkrétním ucha-
zečem o pracovní místo.
Držitel zaměstnanecké karty, který na území přicestoval 
na základě Programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele 
před uplynutím doby, na kterou byla tato zaměstnanecká 
karta vydána, ale nejdříve po uplynutí 6 měsíců od právní 
moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty.
Zaměstnavatelé zařazení ke dni zahájení realizace Pro-
gramu do projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do 
zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ (Režim 
Zemědělec) jsou od tohoto dne považováni za zařazené do 

Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí pro 
české zemědělství
Zemědělský svaz ČR je jedním z garantů v programu 
„Kvalifikovaný zaměstnanec“, který byl spuštěn 1. 9. 
2019 a v programu „Mimořádné pracovní vízum“, který 
byl spuštěn 1.12.2019.

PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.
Rozhodnutí o zařazení zaměstnavatele do Programu má 
platnost po dobu 1 roku.
Program Mimořádné pracovní ví-
zum pro státní příslušníky Ukraji-
ny pracující v zemědělství, potra-
vinářství nebo lesnictví
1. prosince 2019 začal fungovat nový nástroj pro získává-
ní pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z 
Ukrajiny.
V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postu-
py pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví 
z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat 
v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.
V letech 2018 a 2019 byl v gesci Ministerstva zemědělství 
realizován Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do ze-
mědělství a potravinářství z Ukrajiny“ známý též pod zkrá-
ceným názvem Projekt „Zemědělec“ umožňující zkrácení 
procedur pro získávání ukrajinských pracovníků českými 
zemědělskými, potravinářskými a lesnickými firmami. V 
důsledku legislativních změn souvisejících s implementací 
novely zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR 
byl uvedený Projekt k 1. září 2019 zrušen.
Pro zachování možnosti přijímat pracovníky z Ukrajiny do 
zemědělství, potravinářství a lesnictví připravilo Minister-
stvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový 
nástroj – mimořádné pracovní vízum.
Tento nástroj byl schválen vládou ČR dne 30. října 2019 
formou nařízení vlády č. 291/1999 Sb. (viz příloha), jehož 
účinnost byla stanovena od 1. prosince 2019.
Pro provádění uvedeného nařízení vlády vypracovalo Mini-
sterstvo zemědělství Program Mimořádné pracovní vízum 

Foto: Jakub Svoboda, ZEPO Bořitov
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pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, po-
travinářství nebo lesnictví, který stanovuje postupy při přijí-
mání žádostí, přičemž při jeho přípravě dbalo Ministerstvo 
zemědělství na to, aby se tyto postupy téměř nelišily od dří-
ve fungujícího a již ukončeného Projektu.
Nejvýznamnější změny, které představuje nová realizace 
žádostí o Mimořádná pracovní víza, jsou:
• odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících mož-

nost se do programu zapojit – nyní podle CZ-NACE 
(01, 02, 10 a 11);

• detailnější vymezení pracovních pozic žadatele – nyní 
podle CZ-ISCO (51649, 61, 621, 723, 751, 752, 816, 
817, 8183, 83221, 834, 821, 921, 93292);

• délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se prodlou-
žit, lze žádat opakovaně);

• časově omezená platnost projektu (do 31. prosince 
2022);

• byla zrušena podmínka zaměstnání min. 3 osob v ob-
dobí 2 let před podáním žádosti;

V případě hromadné žádosti musí zaměstnavatel doložit i 
vyjádření zastupitelstva obce a projednat svůj záměr se zá-
stupci zaměstnanců.
Garanti projektu, přes které lze podávat žádosti: Agrární ko-
mora ČR, Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR, 
Lesnicko-dřevařská komora ČR, Asociace soukromého ze-
mědělství ČR.

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

středky z Programu rozvoje venkova (Ministerstvo země-
dělství), z Operačních programů Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a 
zahraničních zdrojů (zejména Horizont 2020). 
Bohužel v období od března 2020 do června 2021 Institut 
nezrealizoval ani jeden presenční seminář z důvodu pan-
demie COVID-19. V rámci 8. kola příjmu žádostí z Pro-
gramu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) bylo podáno 8 
projektů (podzim 2019) a v rámci 11. kola příjmu 9 projektů 
(podzim 2020) do operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 
Informační akce. V červnu 2021 proběhlo 12. kolo příjmu 
žádostí do PRV a s ohledem na situaci za poslední rok 
a půl byla změněna Pravidla a žadatelům byla umožně-
na on-line forma vzdělávání. Všechny dosavadní projekty 
byly podány i v tomto kole, abychom měli možnost semi-
náře realizovat alespoň touto formou, pokud by to nebylo 
možné presenčně.
Česká technologická platforma pro zemědělství jako orga-
nizační složka Zemědělského svazu ČR byla založena 23. 
září 2016 v působnosti rezortu MZe. Svoji činnost zahájila 
platforma dne 1. dubna 2017. Hlavním cílem činnosti plat-
formy je přenos poznatků vědy a výzkumu do zemědělské a 
lesnické praxe, aktivní podpora spolupráce mezi výzkumný-
mi organizacemi a zemědělskou praxí, efektivnější prosa-
zení poznatků a požadavků v domácím agrárním sektoru, 
zvýšení komerčního využití výsledků vědy a výzkumu, for-

Vzdělávání zemědělců
Pro realizaci vzdělávací a poradenské činnosti založil 
Zemědělský svaz ČR Institut vzdělávání v zemědělství 
o.p.s. (dále jen „Institut“). Institut zajišťuje nejen vzdě-
lávání, ale i projektovou činnost, získává prostředky 
na vzdělávání z fondů EU a dalších zdrojů, organizuje 
vzdělávací akce, spolupracuje s dalšími nevládními ne-
ziskovými organizacemi v oblasti vzdělávání, monitoru-
je vzdělávací potřeby zemědělců a pečuje o další rozvoj 
vzdělávacího systému Zemědělského svazu ČR. 

mulace 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 2021 zahrnuje následující ak-
tivity:
1. V roce 2021 pokračuje tvorba abstraktů a rešerší z 

odborné české a zahraniční literatury. Byli osloveni od-
borníci v daných oblastech, aby prostudovali nejnovější 
výstupy výzkumu a shrnuli je do krátkých abstraktů. V 
roce 2021 bude vypracováno celkem 100 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 rešer-
še jsou umístěny na webu https://www.ctpz.cz/, lze v 
nich vyhledávat podle klíčových slov.

2. Na mezinárodním veletrhu ANIMAL TECH a na výstavě 
Země živitelka bude na svém stánku Česká technolo-
gická platforma pro zemědělství prezentovat svoji čin-
nost a realizovat semináře na aktuální témata v oblasti 
přenosu inovací do zemědělské praxe.

Foto: Jitka Rösslerová, ZD se sídlem ve Sloupnici
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3. V roce 2021 bude realizováno:
• 16 seminářů a workshopů,
• 24 webinářů,
• 39 odborných článků,
• 11 odborných publikací.

4. V roce 2021 bude vytvořeno 18 popularizačních videí, 
která budou představovat nejnovější inovace v země-
dělství, zejména se zaměřením na precizní zeměděl-
ství a ochranu životního prostředí.

Témata videí:
• Tvorba aplikačních map 
• Klimatická data v zemědělství, tvorba klimatických map 

ze služeb Copernicus a integrace senzorových měření
• Brambory moderně
• Robotika ve faremním chovu hospodářských zvířat 
• Robotika v rostlinné produkci 
• Hydromeliorace – včera, dnes a zítra

• Lokalizátor zvířat
• Vývoj nových biologických a chemických silážních pří-

pravků a jejich kombinací
• Bezpilotní technika pro zemědělskou praxi
• Technika pro ochranu rostlin v precizním zemědělství
• Technické prostředky při realizaci agroeko opatření v 

praxi
• Rezistence plevelů vůči herbicidům: diagnostika a anti-

rezistentní strategie
• Využití botanických pesticidů v zemědělství. 
• Vakcinace drůbeže proti salmonelóze 
• Inovace v chovu hospodářských zvířat – monitoring ži-

votních projevů při využití analýzy obrazu
• Management mleziva a krmné doplňky ve výživě telat
• Využití infračervené termografie pro detekci onemocně-

ní končetin
• Digitální mapování půd a využití metod DPZ

Dále jsme ve spolupráci s oddělením marketingu vypraco-
vali a na poradě prezentovali manuál/soupis všech důleži-
tých oblastí v péči o stávající členskou základnu a seznam 
nutných kroků vedoucích k získávání nových členů ZS. 
Rozšiřování působnosti
Dalším naším často diskutovaným tématem bylo „rozšiřo-
vání působnosti ÚO v neobsazených, resp. v sousedních, 
příhraničních oblastech“. Zde jde hlavně o snahu podchytit 
členskou základnu např. v Karlovarském kraji. Kvůli zave-
dení mimořádných opatření v rámci COVID-19 byly však 
tyto aktivity do značné míry omezeny.
V rámci tohoto tématu jsme také zadali několik šetření za-
měřených na funkčnost a aktualizaci databáze nečlenských 
zemědělských subjektů vhodných k oslovení ze strany ZS 
ČR.  
Ostatní zadaná šetření byla zaměřena na PR aktivity – 
resp. Komunikační strategii 2021 a na účast v dotačním 
programu 9.F.e.  
Zvýšení frekvence porad tajemní-
ků, ředitelů ÚO
Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s COVID-19 
se veškeré porady uskutečňují přes videokonference.  Díky 
tomuto opatření se nám podařilo splnit dlouhodobý plán s 
cílem zvýšit počet porad tajemníků a ředitelů ÚO z původně 

Regionální rozvoj
„Péče o stávající členskou základnu a kroky k získávání 
nových členů“ je téma, které systematicky zdůrazňu-
jeme a projednáváme na každé z posledních porad 
tajemníků a ředitelů ÚO. Od začátku roku 2021 se nám 
podařilo navýšit počet členské základny na 1031 členů 
(tj. o 28 nových členů, 14 členů využilo členství na 
zkoušku).

2 porad ročně na pravidelné měsíční porady. Tzn., že od 2. 
čtvrtletí 2020 se uskutečnila každý měsíc porada tajemníků 
a ředitelů ÚO, včetně dvou porad předsedů ÚO.   
Kvůli protipandemickým opatřením se veškeré porady 
uskutečňují výhradně přes videokonference a práce regio-
nálního manažera je trvale v režimu Home Office.
Systematická práce ÚO s infor-
mačním systémem ZS (databází)
Druhým cílem při zadávání výše popsaných šetření (úkolů) 
je navyknout tajemníky a ředitele ÚO na práci s informačním 
systémem ZS ČR (databází), abychom tak zajistili jednak 
pravidelnou aktualizaci údajů, a jednak aby mohli aktualizo-
vaná data využívat při své každodenní práci i pro pravidelné 
informování o činnosti ve svých regionech. Věříme, že tímto 
způsobem dokážeme plnit další z důležitých úkolů ZS ČR, 
a tím je, aby veřejnost začala zemědělství vnímat pozitivně.

Foto: Jakub Svoboda, ZEPO Bořitov
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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 si vyměnit své 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: Jitka Rösslerová, ZD se sídlem ve Sloupnici
Členy sdružení se mohou stát vedoucí pracovníci ve věku 
do 45 let se zájmem o zemědělství a řízení zemědělského 
provozu. 

Ke škodě věci se však ne vždy setkáváme se stejným 
přístupem k družstvům a otázkám družstevnictví v ČR, 

kde stále do určité míry rezonuje negativní nazírání na druž-
stva z počátku 90. let. V důsledku současné právní i ekono-
mické konsolidace zemědělských družstev – tvoří fakticky i 
právně nedílnou a plnohodnotnou součást podnikatelského 
spektra, se svaz v posledních letech v této oblasti zaměřuje 
cíleně na podporu a rozvoj odbytového družstevnictví. Pro-
to aktivně prosazuje sdružování zemědělců ke společnému 
odbytu produkce, což je jeden z nejvýznamnějších nástrojů 
posílení postavení zemědělců v rámci výrobní vertikály. V 

Podpora družstevnictví
Vzhledem k tomu, že zemědělská družstva jsou histo-
ricky tradiční a významnou součástí členské základny 
svazu, patří problematika družstevnictví mezi priority 
v rámci jeho činnosti. Svaz proto využívá všech svých 
možností k udržení a prosazování družstevních prin-
cipů v souladu s převažujícím celosvětovým názorem, 
který vnímá družstva jako prospěšnou a progresivní 
součást společnosti. Družstva a jejich rozvoj výrazně 
podporuje i Evropská unie. 

tomto smyslu ČR významně zaostává za vyspělými země-
mi EU, což se negativně promítá i do nižších realizačních 
cen. Všechny tyto otázky jsou proto pravidelnou součástí 
pozornosti svazu, svaz reaguje na aktuální právní předpisy 
EU i ČR, týkající se tzv. organizací producentů a prosazu-
je maximální možnosti jejich využití i v rámci budoucí SZP. 
Lze konstatovat, že se postupně daří rozšiřovat i spektrum 
komodit odbytových družstev (stále však výrazně převládá 
komodita mléko), existující odbytová družstva podnikají kro-
ky ke zvětšování společně realizované produkce (fúze) atd. 
Vzhledem k významu družstevnictví se touto problematikou 
trvale zabývá specifický orgán svazu – Družstevní rada, 
jejíž předseda je zároveň místopředsedou svazu. Otázky 
družstevnictví řeší svaz i v rámci svého členství v Družstev-
ní Asociaci, sdružující všechny existující družstevní svazy. 
Zde jde zejména o legislativně-právní aktivity (DA ČR je 
oficiálním připomínkovým místem), spoluúčast na akcích s 
družstevní tématikou a mediální prezentaci českého druž-
stevnictví. Svaz je i členem Mezinárodního družstevního 
svazu a jeho evropské struktury – Družstvo-Evropa.
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Služby a servis pro členy
Co Vám přinese členství ve svazu?

• Lobbing – vůči státním orgánům ve prospěch zemědělců.
• Informační servis – členové svazu týdně dostávají ucelené zprávy s aktuálními informacemi z oblasti legislativy, dotací, 

cenových analýz a statistik, ale případně i politiky, ekonomiky apod.
• Právní poradenství – členové svazu mají možnost se v právních otázkách bezplatně obrátit na právní oddělení svazu.
• Zabezpečování zprostředkovatelské činnosti mezi dodavateli vstupů a členy svazu za účelem snížení nákladů na 

zemědělskou produkci – členové svazu mají z hlediska členství nárok na slevy a výhodnější podmínky u některých 
dodavatelů.

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

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

• Poradenství v oblasti 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 odbory. 
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 zveřejňuje 
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, PowerPoint, 
Outlook).
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OK GROUP a.s., Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, www.okgroup.cz 
Agroteam CZ s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, www.agroteam.cz
DOTin s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, www.dotin.cz

Přední makléřská pojišťovací společnost OK GROUP 
spolu se svými dceřinými společnostmi Agroteam CZ 
a DOTin, leadery v oblasti zemědělského a dotačního 
poradenství, nabízí jedinečný koncept komplexních 
služeb pro Vaše zemědělské podnikání.
ODBORNĚ KVALIFIKOVANÝ TÝM VÁM ZAJISTÍ:
• analýzu stávajícího stavu pojistné ochrany a pojistných rizik
• doporučení nejvhodnější nabídky pojistné ochrany
• jednání s pojistiteli u specifických produktů
• zpracování pojistných smluv a jejich správu
• asistenci při vyřizování a likvidaci pojistných událostí
• kompletní poradenský doprovod v oblasti dotací 
• legislativní a provozní poradenství  
• ekonomické poradenství  
• pravidelnou informovanost v oblasti dotací
• zprostředkování financování investičního záměru

KE KAŽDÉMU MÁME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.  
POZVEDNĚTE S NÁMI VAŠE PODNIKÁNÍ!
ING. GABRIELA VRÁNOVÁ
Ředitelka úseku zemědělského pojištění OK GROUP a.s.
telefon: +420 733 737 678, e-mail: gvranova@okgroup.cz

ING. MICHAL WEBER
Obchodní ředitel Agroteam CZ s.r.o.
telefon: +420 702 062 070, e-mail: weber@agroteam.cz

ING. MAREK PAVELEC
Obchodní ředitel DOTin s.r.o.
telefon: +420 739 312 759, e-mail: pavelec@dotin.cz

VAŠI SPECIALISTÉ  
NA ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ A DOTACE
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www.havelpartners.cz

250 právníků a daňových poradců,

6 kanceláří, poradenství v téměř 110 zemích světa

Dlouhodobý právní partner českých a slovenských
zemědělců a potravinářů

PRAHA |  BRNO |  BRATISLAVA |  PLZEŇ  |  OLOMOUC |  OSTRAVA

Absolutní vítěz Právnické  rmy roku 2020

AGRI-PRECISION s.r.o. 
U Malovaného Mlýna 1509
664 91 Ivančice

+420 702 160 560

+420 724 914 989

+420 720 965 405

+421 948 873 397info@agri-precision.cz    www.AGRI-PRECISION.cz

Ruční GPS pro vyměřování půdních bloků

STONEX S70G  99.000,- Kč

Univerzální, odolné a přesné zařízení pro rozdělování, kontrolu 
vytyčování půdních bloků

Česká aplikace GeoGIS s přímým propojením s LPIS
Robustní a odolný tablet s integrovaným RTK přijímačem +/- 3 cm
Online vzdálená podpora a přenos dat
Vyměřování hranic PB, protierozních zón, hnojišť atd.
Navigace na předem vytvořené zákresy a body

NOVINKA



MANATECH CZ s.r.o.
Jiřice – ulice Mayo 247 | 396 01 Humpolec

tel.: 565 534 076 | fax: 565 534 899 | e-mail: manatech@manatech.cz | www.manatech.cz

Kontinuální ba licí st roj HybridX

- možnost balení kulatých i hranatých balíků
- nastavitelný systém stlačení balíků a vytlačovací systém
- výkon až 120 balíků za hodinu
- autopilot – automatické řízení vzdálenosti  od předchozí řady balíků

Samonakládací přepravník balíků RBM2000 PRO

- technologie umožňující naložení i zabalených balíků
- plně automatický systém od prvního kroku
- vysoká produktivita oproti klasickým metodám
- uveze až 20 balíků senáže!

LEGENDÁRNÍ 
SPOLEHLIVOST
A VÝKON

a1
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Živá 
technologie 
pro růst 
a vitalitu 
rostlin 
Ekologický probiotický přípravek 
LAIVEN Flora, který dodává na trh 
partner Zemědělského svazu, česká 
společnost Manetech, a. s., přispívá 
k lepší kondici rostlin a vyšší úrodě.

www.laiven.org

Chcete větší  úrodu 
a zdravější  rostliny? 

Napište nám nebo zavolejte
info@manetech.cz

+420 601 316 125

JSME
PARTNERY:

Zlepšují výnos 
plodin

Podporují růst, 
plodnost i vitalitu 
rostlin

Posilují odolnost 
rostlin proti suchu 
a mrazu

Zlepšují
výživu

Posilují
kořeny

Zlepšují cukernatost, 
škrobnatost nebo 
olejnatost plodin

Probiotika 
LAIVEN FLORA
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UNIVERZÁLNÍ PNEUMATIKA
PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR  A OCHRANU PŮDY

ZÁRUKA NA NÁHODNÉ 
POŠKOZENÍ.

UŽÍVEJTE SVÉ PNEUMATIKY 
NAPROSTO BEZSTAROSTNĚ.



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 práv-
nická osoba – zaměstnavatel podnikající v oblas-
ti zemědělské výroby na území České republiky. 
Členem svazu může být fyzická osoba, která vy-
konává činnost ve prospěch zemědělství nebo 
venkova.
Výhody zkušební verze členství:
• Týdenní pošta – během celého měsíce bude-

te získávat týdenní poštu ZS ČR. Ta je rozesí-
lána každý pátek a obsahuje ucelené zprávy 
s aktuálními informacemi z oblasti legislativy, 
dotací, cenových analýz a statistik, ale i politi-
ky, ekonomiky apod.

• Právní poradna – ve zkušební verzi členství 
se můžete podívat na přehled dotazů od na-
šich členů, které byly už zodpovězeny našimi 
právníky. Databáze obsahuje přes 850 zod-
povězených právních dotazů, které se týkají 
např. nájemních a pachtovních vztahů, stanov 
družstva, vlastnictví a spoluvlastnictví, před-
kupního práva, promlčení apod.

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

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

• Zahraniční informace – přehled aktuálních 
informací ze zahraničí, aktuální překlad zpra-
vodajství Agrafacts.

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

Kdo se může stát členem 
Zemědělského svazu ČR?

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

Bližší informace naleznete: 
http://www.zscr.cz
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 Hybernská 38, Praha 1, 110 00
Tel.: +420 226 211 000

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

Foreword
Three years ago in this Bulletin, I mentioned that the nego-
tiations on the form of the future common agricultural policy 
have just begun. After three years of negotiating, finding com-
promises and facing new demands, we seem to finally know 
the outlines of this most important policy of a common Europe. 
We are still awaiting the approval of the European Parliament 
and the creation of national strategies, which will not be valid 
for the entire period but will change depending on the further 
development of the environmental requirements in our society. 
Sometimes I get the impression that it is no longer an issue of 
the common or agricultural policy – we have to accept that our 
activities are not only affected by professional aspects, they 
are increasingly influenced by various unprofessional views, 
often caused by unrealistic wishes and expectations. As the 
number of people engaged in agriculture decreases, so does 
the general awareness of the natural and economic rules of our 
activities. By no means does this imply that we intend to come 
to terms with this tendency. We must accept it as a fact and in-
crease our public presence in order to help people understand 
our opinions and, if possible, accept them. We all know that 
agriculture is not about simple and all-embracing solutions. In 
order to successfully manage our businesses, our farms, each of us must be a bit of a biologist, meteorologist, economist, 
sociologist, and the list of other specialized disciplines could continue. And only the right combination of all knowledge 
and skills will form the basis of a successful farm, which is the case in the majority of our businesses. The Agricultural 
Association of the Czech Republic has been striving for many years to pass on information about the development and 
attitudes of farmers to the general public. Nine years ago, we launched the Agriculture Lives! project, we stepped up our 
efforts towards the public, and I dare say that after years of efforts, farmers are at least seen as partners in discussions 
about their own field. Sometimes it is like tilting at windmills. I can promise you though that we will continue this fight.
But working with the public is just one of our many activities. We keep working on the other ones as well. Our members 
can contact lawyers who are specialists in agricultural law and are willing to provide legal advice at any time. There are 
hundreds of legal questions each year, helping our members resolve the conflicts and disputes they are facing. We are 
still looking for ways to help our members reduce costs or earn more revenue. We continue to offer jointly organised 
energy purchases, the use of cheaper telephone and data services, but we also support the joint sale of selected com-
modities. So far, this has mainly concerned the sale of milk, with the sales organisations being our members, but in the 
future, we would like to add the sale of other commodities and offer joint purchases of other services as well.
What awaits us? We will continue to work on our activities and their further development. In the near future, we will 
be negotiating on agricultural policy at the national level. Our goal is that, just like at European level, reason ultimate-
ly prevails over emotions, and the decision is based on facts rather than political interests and the number of emails 
various stakeholders are able to send. Issues to address include the risk of capping, which aims to disadvantage one 
group of entrepreneurs in favour of others, or the various restrictions advocated in the name of saving the planet, which 
in fact have a devastating effect not only on the economy but also on the actual development of nature. I can promise 
that we will continue to defend the interests of all farmers who work to the best of their ability and knowledge, and we 
will continue to support them in their efforts.

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



2929

Structure of AA CR
Number of members  (13. 7. 2021) 1 031
Of which:

Agricultural cooperatives 336
Joint-stock companies 297
Limited liability companies 182
Other members (market cooperatives, natural persons, CTPA etc.) 216

Source: Internal documents of AA CR

Ing. Miroslav Blažek South Bohemia region Tábor member
Zdeněk Burda Pardubice region Association of Young Managers member
Ing. Václav Hauser Plzeň region Domažlice member
Ing. Luděk Homoláč Ph.D. Hradec Králové region Hradec Králové member
Ing. Pavel Jiran Liberec region Česká Lípa member
Ing. Tomáš Jonáš Ústí nad Labem region Louny - Žatec member
Ing. Martin Lev Liberec region Semily vice-president
Ing. Václav Majkus Moravskoslezský region Nový Jičín member
Ing. Martin Moulis Zlín region Uherské Hradiště member
Ing. Svatopluk Müller South Moravia region Hodonín vice-president
Ing. Pavel Navrátil Central Bohemia region Benešov and Praha -západ member
Ing. Rostislav Ovad Olomouc region Přerov member
Ing. Martin Pýcha Prague AA CR Praha president
Ing. Vít Šimon Ph.D. Vysočina region Havlíčkův Brod member
Ing. Jaroslav Vaňous Pardubice region Ústí nad Orlicí first vice-president

Board of Directors  (období do 2022)

Source: Internal documents of AA CR

Agriculture in the Czech Republic
Business structure in agriculture in terms of arable land

Farmed arable land Average area of arable land
ha % ha

Legal entities in total 1 850 663 74,7 361,2
Total natural persons 626 811 25,3 14,9
TOTAL 2 477 474 100,0 52,5

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (ÚZEI based on data from the CZSO Agri-
cultural Register).
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Business structure in agriculture in terms of agricultural land

Number of 
businesses

Cultivated agricultural soil Average acreage of agricultural soil
ha % ha

Legal entities 5 123 2 446 827 69,5 477,6
Of which:
agric.  cooperatives 516 640 301 18,2 1 240,9
limited liability companies 3 455 912 604 25,9 264,1
joint-stock companies 741 846 100 24,0 1 141,8
Natural persons 42 037 1 072 649 30,5 25,5
Of which:
Agricultural entrepreneurs ful-
filling the conditions prescri-
bed by the Agriculture Act

24 868 968 486 27,5 38,9

TOTAL 47 160 3 519 476      100,0 74,6

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (ÚZEI based on data from the CZSO Agri-
cultural Register).

Size structure of agricultural enterprises in the Czech Republic 

Enterprises of natural persons Enterprises of legal persons
quantity  % ha  % počet  % ha  %

up to 5 ha 23 029 54,8 36 911 4,2 1 075 18,9 1 884 0,1
5-10 5 145 12,2 36 624 4,2 391 6,9 2 793 0,1
10-50 8 862 21,2 8 862 1,0 816 14,3 19 517 0,8
50-100 2 509 6,0 177 717 20,2 318 5,6 22 992 0,9
100-500 2 265 5,4 434 624 49,5 1 008 17,7 278 529 11,4
500-1000 185 0,4 126 130 14,4 674 11,8 490 219 20,0
1000-2000 37 0,1 42 390 4,8 571 10,0 807 417 33,0
+ 2000 ha 6 0,0 15 625 1,8 841 14,8 823 476 33,7

Source: Green Reports of Czech Ministry of Agriculture.

Structure of employment in agriculture in the Czech Republic 

Year Enterprises of natural persons Enterprises of legal persons
number of employees % number of employees %

2015 25 200 25,0 75 700 75,0
2016 25 200 25,1 75 000 74,9
2017 25 200 25,2 74 800 74,8
2018 25 400 25,3 74 800 74,7
2019 25 200 25,4 73 800 74,6
2020 25 400 25,7 73 400 74,3

Source: Green Reports of Czech Ministry of Agriculture.



3131

Development of livestock levels in the Czech Republic (in thousands) 

Age structure of workers in agriculture of the Czech Republic

Age 
groups of workers 

Age structure in 
agriculture in 2013

Age structure in 
agriculture in 2017

Age structure in 
agriculture in 2020

Average age 
structure distributi-

on in agriculture
60 years or more 9,3 % 14,2 % 12,8 % 12 %
45 – 59  years 43,8 % 42,5 % 40,0 % 42 %
30 – 44  years 34,5 % 31,6 % 31,8 % 33 %
under 30 years 12,4 % 11,7 % 15,4 % 13 %

Source: Green Reports of Czech Ministry of Agriculture.

Comparison of the age structure of workers in the Czech economy 
Proportion of workers older than 45 

years in 2013
Proportion of workers older than 45 

years in 2020
Agriculture 53 % 53 %
Industry and construction 40 % 47 %
Czech Economy average 41 % 48 %

Source: Green Reports of Czech Ministry of Agriculture.

Educational structure of workers in agriculture in the Czech Republic

Degree of education
Educational structu-
re in agriculture in 

2013 

Educational structu-
re in agriculture in 

2017

Educational structu-
re in agriculture in 

2019

Average distributi-
on of educational 

structure 
Secondary educati-
on without school-
-leaving exam

55 % 52 % 52 % 53 %

Secondary educati-
on with school-lea-
ving exam 

24 % 26 % 26 % 25 %

University education 10 % 12 % 11 % 11 %
Primary and incom-
plete education 11 % 10 % 10 % 10 %

Source: Green Reports of Czech Ministry of Agriculture.

1989 2004
2019 

as of 1.4.
2019 

as of 31.12.
2020 

as of 1.4.
2020 

as of 31.12.
2021 

as of 1.4.
Cattle total 3 480 1 428 1 418 1 367 1 404 1 340 1 406
Cows 1 248 573 590 570 586 560 586
Pigs total 4 685 3 127 1 554 1 509 1 499 1 546 1 518
Sows 312 251 91 90 88 92 90
Poultry total 32 479 25 494 22 979 23 315 24 247 22 992 23 808

Source: Czech Statistical Office 
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Structure of livestock levels by legal form of enterprises 

Cattle
Pigs Poultry

Total Dairy cows
Legal entities doing busi-
ness in agriculture 75 % 91 % 95 % 94 %

Natural persons doing 
business in agriculture 25 % 9 % 5 % 6 %

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Vývoj stavů dojnic dle právních forem podniků 

2004 2010 2020 2020/2004

Legal entities doing bu-
siness in agriculture 78 % 89 % 91 % 117 % of the original state

Natural persons doing 
business in agriculture 22 % 11 % 9 % 41 % of the original state

Total 100 % 100 % 100 %

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Vývoj stavů prasat dle právních forem podniků 

2004 2010 2020 2020/2004

Legal entities doing 
business in agriculture 89 91 95 107 % of the original state

Natural persons doing 
business in agriculture 11 9 5 45 % of the original state

Total 100 100 100

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Comparison of agricultural production in the Czech Republic with the EU
In agricultural production per hectare of cultivated agricultural land we lag slightly less than in animal production per hectare: The 
average agricultural production in terms of agricultural land used in the European Union (according to Eurostat) in 2020 was 
2,131 EUR/ha. Some EU states, such as neighbouring Austria, are right on this average. In our country, agricultural production is 
1,281 EUR/ha and, compared to the EU, we have now been below average for a long time (in 2020 it was 60% of the European 
average). For example, this number is twice as big in Germany, almost three times as big in Denmark and more than four times 
as big in Belgium. In the Netherlands, where agriculture is the most intensive in Europe, agricultural production is twice as high 
as in Belgium.
Comparison of livestock production in the Czech Republic with the EU 
The average livestock production in terms of agricultural land used in the European Union in 2020 was 897 EUR/ha. In our coun-
try, animal production is 499 EUR/ha, which makes it lower than, for example, in Hungary (565 EUR/ha) and Poland (869 EUR/
ha), and we have now been below average for a long time compared to the Union. For example, this number is twice as big in 
Austria, almost three times as big in Germany and almost five times as big in Denmark. The reality is that livestock production, in 
terms of cultivated agricultural land, exceeds 2,400 EUR/ha in both Denmark and Belgium. In the Netherlands, where livestock 
production is again the most intensive in Europe, livestock production is about twice as high as in Belgium.
Comparison of the extent of organically managed acreage on cultivated 
agricultural land  
While in animal production the Czech Republic is below 60% of the EU average and in agricultural production at 60% of the EU 
average, in organic farming we are among the leading countries in Europe. We exceed even the most producing countries such 
as Denmark, Germany, Belgium and the Netherlands.
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Chairman Ing. Martin Pýcha and director Ing. Jan Ulrich 
who work in the aforementioned working groups of 

C/C regularly participate in the discussions of the so-called 
civil dialogue groups at the European Commission, so that 
they can express their opinions directly at the executive 
level of the European Union. 

International relations of AA CR
The Agricultural Association of the Czech Republic 
is a member of COPA/COGECA (hereinafter C/C) and 
within the activities of this pan-European non-gover-
nmental organisation, actively participates in defen-
ding the interests of Czech farmers in the process of 
creating European legislation, strategies and indi-
vidual policies (including CAP). In the context of its 
involvement in the working groups of C/C, it helps 
formulate the systemic solutions to key areas of far-
ming and associated branches. 

The Agricultural Association of the Czech Republic has 
long been a member of the International Cooperative Uni-
on (ICA), where we operate in its European section – Eu-
ropean Cooperatives. European cooperatives represent a 
membership base of almost 125 million and over 160,000 
cooperatives. 
The Union is also associated with the think-tank organiza-
tion FARM EUROPE, which also promotes the interests of 
agricultural entrepreneurs in the EU, but has a more subtle 
structure compared to COPA/COGECA and can therefore 
communicate topics that are more difficult to pass through 
the COPA/COGECA bodies by consensus.
We also contribute to the topics discussed within the In-
ternational Labour Organization (ILO), as required and if 
necessary. 

Although more than a year has passed, the European 
Commission has still failed to come up with a rele-

vant impact analysis of this initiative, although it contains 
a number of controversial/ambitious goals, such as: 50% 
reduction in pesticide risk, 50% reduction in pesticide use, 
20% reduction in fertilizer use. 50% reduction in nutrient 
loss, 50 % reduction in antibiotics (purchase), expansion 
of organic farming to 25 % of agricultural land in the EU, 
reduction of greenhouse gas emissions from livestock 
production, up to 10% of land intended for non-productive 
functions, etc. The Agricultural Association of the Czech 
Republic continues to insist on a relevant assessment of 
the impacts of the Green Deal on the agricultural sector, 
calls for the historical successes in the mentioned areas 
in individual Member States to be taken into account and 
demands for adequate financial instruments to implement 
and achieve the Green Deal objectives.
An important activity in this area also concerns the dis-
cussion on the setting of a number of measures of the first 
and second pillars of the new CAP, which should aim at a 
higher level of environmental protection. From this point of 
view, it is mainly a matter of setting up new eco-schemes 
in the first pillar of the CAP.

Agriculture and the environment
On 20 May 2020, the European Commission presen-
ted several projects from the “Farm to Fork” strategy 
as well as the “EU Biodiversity Strategy” under the 
so-called Green Deal. In connection with the objec-
tives of the Green Deal, a certain portion of current 
European legislation will be revised, new legislative 
proposals will be submitted, and some aspects will 
undoubtedly be reflected in the setting of new rules 
for the reformed CAP. 

Given that the demands for environmental considerations 
in agricultural practice are increasing and, at the same 
time, investments from the RDP will be significantly redu-
ced in the future due to the reduction of the RDP budget, 
the Association conducted a series of negotiations with the 
Ministry of the Environment on investment support under 
the Operational Programme Environment. These negotia-
tions resulted in the allocation of CZK 630 mil. aimed at 
supporting precision agriculture and the acquisition of soil 
protection technologies.
After almost two years of communication with the Europe-
an Commission, it was confirmed that the implementation 
of the GAEC 7d standard was in conflict with EU legis-
lation. This fact was eventually reflected this year in the 
amendment of the government’s cross-compliance regu-
lation, and GAEC 7d was removed from the list. However, 
the Ministry of Agriculture did not give up its intention and, 

Photo: Ondřej Pytlíček, ZD Újezd u Uničova
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in a strange form (without the possibility of comments from 
non-governmental organisations), inserted the condition 
of maximum acreage of one crop into anti-erosion GAEC, 
where it may belong according to EU legislation. 
Unfortunately, even this year we were forced to deal with the 
disastrous overpopulation of voles in a number of regions of 
the Czech Republic, especially from the procedural point 
of view. The protracted negotiations with the Ministry of the 
Environment are mainly aimed at speeding up the process 
of paying for damages caused by the voles by the Nature 
Conservation Agency of the Czech Republic. In addition, we 
supported the amendment to the Phytosanitary Act, thanks 
to which it would be possible to automatically use products 
that are permitted in neighbouring EU countries.
We also continue the discussion on the amendment of 
the so-called “payment decree” of the Ministry of the Envi-
ronment, which deals with compensation for farmers and 
fishermen for limiting their activities in relation to nature 
and landscape protection. The Ministry of the Environment 
is in favour of a number of changes, supporting the in-
troduction of a simpler model of compensatory rates in-
stead of calculations and proofs and taking into account 

the restrictions on the use of both fertilisers and plant pro-
tection products on arable land (so far only grassland and 
permanent crops).
The anti-erosion decree came into force, which, after 
years of discussions, can be perceived as a meaningful 
compromise that we had to defend against the efforts of 
the Association of Regions. Together with environmental 
organisations, the Association of Regions said they would 
attempt to enforce a stricter version as soon as possible. 
As for the amendment to the Act on Supported Energy 
Sources, the aim is to support the unification of the inter-
nal rate of return (IRR) to 10.6% (including biogas plants), 
while we reject proposals to unify the IRR at a lower level, 
in close cooperation with BIOM CZ.  However, by the time 
this Bulletin was written, the Chamber of Deputies had not 
yet discussed the relevant amendment.
The Association continues to provide ad hoc consultation 
services to members in the area of the environment and 
cross compliance, which is provided either through the or-
ganisation of lectures and seminars, and also by resolving 
individual problems and questions of individual associati-
on members.

The situation is all the more urgent given that the Czech 
Republic will hold parliamentary elections in the au-

tumn of this year and that a new government will be for-
med. A wide range of views on the targeting of the new 
CAP can be observed across the whole range of political 
parties and movements, which will prolong the excrucia-
ting uncertainty for Czech farmers about where CAP in-
struments will go in the Czech Republic.
Although the official texts of the regulation are not availab-
le, let us go through the main results of the trialogue on 
which the important CAP instruments will be based:
Definition of active farmer – the definition of active 
farmer should be introduced on the basis of proof of “mi-
nimum agricultural activity”. Criteria for assessment could 

CAP – the outlook for reform until 2027
At the EU level, the so-called trialogue negotiations 
were finally concluded at the end of June, which brou-
ght a long-awaited compromise to the differences of 
opinion of all stakeholders (formal approval by the EP 
is still pending). This happened two weeks before the 
deadline of this bulletin, and we are currently analy-
sing what can be expected from the new CAP. At the 
same time, it must be said that many parameters of 
CAP reform have a wider level of flexibility for decisi-
on-making at national levels, and therefore the national 
debate on the targeting and setting of the whole policy 
will be no less important. However, we will have to wait 
for the final legislative texts until September/October.

include income tests, but farmers should not be judged 
on the proportion of their agricultural income compared to 
other economic activities.
ARACHNE – a tool to help the Commission identify the 
ultimate owners of CAP subsidies should only be used by 
Member States until 2025 on a voluntary basis. In 2025, 
the European Commission should present an evaluation 
report and then decide how ARACHNE will be handled 
further.
 Capping & redistribution of direct payments 
• According to the agreement, Member States should 

redistribute funds through a mandatory redistributive 
payment of at least 10 %.

Photo: Jakub Svoboda, ZEPO Bořitov
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• Member States are also entitled to use other redistri-
butive instruments such as degressivity, capping or 
small-scale benefits for small farmers under the first 
and second pillars. The capping of direct payments as 
such should only be voluntary, and if a Member State 
decides to introduce capping, it should be obliged to 
cap amounts above EUR 100,000 at 100 %. The de-
gressivity of direct payments could be introduced on a 
voluntary basis at a rate of 85 % for amounts between 
EUR 60,000–100,000. Capping should only apply to 
basic income support for sustainability (BISS); eco-
-schemes, coupled payments and support for young 
farmers should be out of scope. 

• Member States will also be able to voluntarily deduct 
up to 100 % of staff costs (including taxes and social 
security contributions) from capping, including in the 
form of proven actual costs.

Eco-schemes – eco-schemes should be mandatory for 
Member States, voluntary for farmers. The allocation for 
eco-schemes should be 25 %, during the first two years 

of implementation (2023 to 2024) at least 20 %. Unspent 
funds for eco-schemes in these years will not have to be 
returned to the EU budget, Member States may reallocate 
them to increase other components of direct payments, 
but will have to compensate part of these differences in 
favour of eco-schemes between 2024 and 2027. Overall, 
however, MS should allocate at least 35 % of both pillars 
together to measures related to environmental and clima-
te issues.
Voluntary coupled support (VCS) – allocation of 
13 + 2 %, support for potatoes will no longer be included 
in VCS payments. Other commodities, so far supported in 
the Czech Republic, remain eligible for VCS support.
Internal convergence – support for reaching 85 % 
by 2026 with the obligation to start converging payments 
from 2023.
Social conditionality – social conditionality (conditi-
onality of the payment of funds from the CAP by fulfilling 
the working conditions of employees) will be introduced, 
but only from 2025.

The Agricultural Association constantly strives to influen-
ce changes in legislation in the interests of its members, 

soil protection, maintaining self-sufficiency and the position 
of farmers at the Czech and European legislative level. So-
metimes it is possible to push for change, other times it is 
necessary to defend the current position.  
Amendment to the Labour Code
As for the Labour Code, the Chamber of Deputies shou-
ld currently, among other things, consider a parliamentary 
proposal to extend statutory leave from 4 to 5 weeks. This 
proposal was submitted to the Communist Party deputies 
more than a year ago, but currently its discussion is often 
mentioned in connection with the state budget for 2021. 
Our union has previously issued a fundamental dissenting 
opinion on this proposal, because in our opinion it would 

Legal services
The Agricultural Association not only provides legal 
advice, but also plays an important role in the legisla-
tive process. It is the most important employer orga-
nisation in the area and makes maximum use of its 
membership in the Council of Economic and Social 
Agreement, the Confederation of Employers‘ and En-
trepreneurs‘ Unions of the Czech Republic, its repre-
sentation in various bodies, such as the Government 
Council for Health and Safety, Monitoring Committees 
and working commissions of state as well as non-go-
vernmental organisations. The Association cooperates 
with individual deputies and senators as well as bodies 
of the Parliament of the Czech Republic. It also coo-
perates with the Cooperative Association of the Czech 
Republic as its member organisation.

further complicate the long-standing problem in agriculture, 
i. e. leave and the way it is used. We believe that, from the 
point of view of practice, it would be more sensible to leave 
the question of a possible extension of leave in the busi-
ness sphere up to the employer. After all, it is a solution that 
we have been applying for many years in agriculture in our 
higher-level collective agreement in the form of two possi-
ble variants, with this regulation proving to be fully effective. 
However, there are reasonable fears that the Chamber of 
Deputies will accept the proposal.
Amendment to Act No. 435/2004 
Coll., on Employment
The objectives of this proposal were to legislate system 
support that will be able to respond operationally and effec-
tively to unforeseen events not caused by the employer, 

Photo: Nikola Sedláková, ZD Ločenice
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such as economic recession, pandemics, natural disasters, 
cyberattack, rising unemployment. The proposal was based 
on experience from the implementation of the Antivirus pro-
ject and introduced a new aspect – support during part-time 
employment. The proposed amendment takes over the pa-
rameters and procedures of the Antivirus programme and 
adds some other conditions for the provision of support du-
ring part-time employment. In essence, it is a variant of the 
German Kurzarbeit system and our association agreed with 
it within the Confederation of Employers‘ and Entreprene-
urs‘ Unions. The amendment is already effective. 
Higher-level collective agreement 
Collective negotiations were complicated mainly by am-
biguities regarding the amount of the minimum wage and 
the government’s proposals in the tax area. However, our 
higher-level collective agreement for the year 2021 was 
concluded on 14 January 2021. In the area of wages, an 
increase in wage tariffs of 3.15% on average was agreed, 
and this increase was significantly influenced by a relatively 
significant increase in the minimum wage. Immediately af-
ter the conclusion of this agreement, another proposal was 
submitted to extend its binding force to other employers in 
agriculture, forestry and fisheries. Subsequently, our Asso-
ciation managed, albeit with some problems, to document 
all required details in relation to the Ministry of Labour and 
Social Affairs, and according to information from the pre-
vious week, the extension of the binding force of our 2021 
collective agreement was announced in the Collection of 
Laws, with effect from 1 April 2021
Amendment to Act No. 395/2008 
Coll., On Significant Market Power
It is basically a transposition of EU and Council Directive 
No. 20/633 of 17 April 2019. In terms of its content, the pro-
posal somewhat tightens and clarifies the current regulati-
on. As part of the preparations and the comment procedure, 
our Association supported the draft amendment in principle. 
The Legislative Council of the Government has already dis-
cussed it. Thanks to our intervention and the request for a 

tripartite discussion, an agreement was reached between 
the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic 
and the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, which 
unblocked the amendment. Within the framework of this 
agreement, bilateralism in customer-supplier relations was 
preliminarily recognised, as well as an increase in the mini-
mum turnover to CZK 7 billion.
Amendment to Act No. 361/2000 
Coll., on Road Traffic 
The amendment was approved by the Chamber of Depu-
ties after two years. However, it was returned by the Senate 
with several changes. These do not apply to T-type driving 
licenses. We hope that their recognition would pass.  
134/2016 Coll.Public Procure-
ment Act
Here we managed to pave the way for regional food. We 
had already attempted to do so with our own proposal but 
it did not pass the comment procedure. However, a similar 
proposal was submitted by the Ministry of Agriculture. This 
solution is significantly better than the draft amendment to 
the Food Act. It allows contracting authorities to prioritise a 
short supply chain in a tender. The amendment is effective 
from 1 January, 2022, but we have already begun to put 
pressure on and encourage regions to take advantage of 
this opportunity in their institutions. 
 Amendment to Act No. 334/1992 
Coll., On the Protection of Agricul-
tural Land
These are two parliamentary proposals (submitted by the 
Communist Party and the Christian Democrats) – the first 
of the proposals (Communists) has been in the Chamber 
of Deputies for more than a year, the second (Christian De-
mocrats) since September last year. The purpose of both 
is a much-needed significant increase in the protection of 
agricultural land resources. Given that our Association has 
long pointed to the insufficient protection of agricultural land 
resources and its alarming permanent decline, which can 
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be evidenced by statistic data, it is logical that we fully sup-
port the proposals. 
Amendment to Act No. 449/2001 
Coll., on Hunting
The amendment to the Hunting Act, which the Chamber of 
Deputies discusses in the third reading, is also still relevant. 
We have supported the proposal, but we are following de-
velopments as we are aware of several amendments we do 
not agree with. This applies in particular to the intention to 
reduce hunting grounds to a maximum of 250 ha (which did 
not pass the Chamber of Deputies). Previously announced 
buffer zones around the forest have not yet appeared in the 
amendments. Among the accepted changes is the obligati-
on of the hunting grounds users to cooperate in quantifying 
the damage. Should they fail to provide the quantification, 
they are automatically considered to agree with the damage 
as reported by the injured party. 
Legal advice service
One of the most important services provided by the Associ-
ation is undoubtedly legal advice, which is free of charge for 
our members. Our lawyers are available and members use 
their services rather extensively, not only via email, telepho-
ne or in person, but also online in the last year and a half. 
Due to the epidemiological situation, webinars on standard 
topics (changes in legislation, contract for the performance 

of functions, etc.), as well as counselling on current topics 
took place online. In particular, frequent and rapid changes 
in emergency measures required a platform on which ques-
tions could be asked and discussed directly. Everything was 
smooth and flexible without the need to travel anywhere. 
Crisis and emergency measures were often a source of 
confusion and ambiguity. Our legal department was trying 
to clarify the situation, to summarise the several-page reso-
lutions into essential points and to find answers to questions 
that did not appear in the media. In particular, meetings, em-
ployee rules, meals, testing, etc. 
The so-called “Corona emails” helped not only members 
of the Agricultural Association. We appreciate the positive 
feedback we have received and continue to receive. And 
it was not just about these emails, but also about intensive 
communication with the Public Health Office, with individual 
ministries, with the Prime Minister. We tried (often together 
with other organisations) to get more precise interpretati-
ons, specific statements, unification of rules or, conversely, 
obtaining exceptions for farmers (for example, a quaranti-
ned tractor driver). We also helped our members with staff 
recruitment, disinfection, protective equipment and tests. 
This time tested our ability to respond flexibly to the needs 
of our members and taught us new forms of communicati-
on, some of which we will certainly use in the future.

Cooperatives and their development are strongly sup-
ported by the European Union. To the detriment of the 

matter, however, we do not always encounter the same 
approach to cooperatives and issues of cooperatives in the 
Czech Republic, where a negative view of cooperatives 
from the early 1990s still resonates to a certain extent. As 
a result of the current legal and economic consolidation of 
agricultural cooperatives - they form a de facto and lega-
lly integral and fully-fledged part of the business spectrum, 
in recent years the union has focused in this area on the 
support and development of sales cooperatives. Therefore, 
it actively promotes the association of farmers for the joint 
marketing of production, which is one of the most impor-
tant tools for strengthening the position of farmers within 
the production vertical. In this sense, the Czech Republic 
lags significantly behind the developed EU countries, which 
is also negatively reflected in lower sales prices. All these 

Support for the cooperative system
Given that agricultural cooperatives are historically 
traditional and an important part of the union‘s mem-
bership base, the issue of cooperatives is one of the 
top priorities within its activities. The union therefore 
uses all its options to maintain and promote coopera-
tive principles in accordance with the prevailing global 
opinion, which perceives cooperatives as a beneficial 
and progressive part of society. 

issues are therefore a regular part of the union‘s attention. 
The union responds to current legislation of the EU and the 
Czech Republic, concerning the so-called producer orga-
nizations and promotes the maximum possibilities of their 
use in the future CAP. It can be stated that the spectrum of 
commodities of sales cooperatives is gradually expanding 
(milk still dominates, however), existing sales cooperatives 
are taking steps to increase jointly realized production (mer-
gers), etc. Due to the importance of cooperatives, this issue 
is being constantly monitored by the Cooperative council, 
whose chairman is also the vice-chairman of the union. Co-
operative issues are also addressed by the union within its 
membership in the Cooperative Association, which unites 
all existing cooperative unions. These are mainly legislative 
and legal activities (DA CR is an official comment point), 
participation in events with a cooperative theme and me-
dia presentation of Czech cooperatives. The union is also 
a member of the International Cooperative Union and its 
European structure - Cooperative-Europe.
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Due to anti-pandemic restrictions, we had to adapt 
some activities of this project to the new conditions, 

and we added a number of other PR activities.   
Responsibility to Nature compe-
tition
We announced the first year of the competition for pro-
duction farmers called Responsibility to Nature. The aim 
of this competition is to show that productive agriculture 
works in accordance with natural principles and in accor-
dance with the principles of sustainable development. 
Both natural and legal persons who farm in a conventional 
manner and whose income consists mainly of income from 
the production of agricultural commodities or their further 
processing can enter the competition through the regio-
nal territorial organisations of the Agricultural Association.  
The evaluation will emphasise the tolerance of productive 
agriculture to the desired adjustments and the willingness 
of conventional agriculture to take certain measures in 
conventional farming. Therefore, we prefer participants 
who run a productive agricultural business while caring 
for the existing elements of the ecological microstructure 
of the agricultural landscape. All implemented measures 
must meet the criteria of efficiency, economy and positive 
ecological impact on the environment.
Find your farmer
A completely new PR project is the launch of the najdize-
medelce.cz website. The aim of this portal is to gather in-

PR activities in 2021
In 2021, we continued the activities of the Agriculture 
Lives! project, the aim of which is to inform the general 
public and children about the need to preserve both 
plant and animal production in the agricultural field 
with regard to sufficient care for the landscape but also 
to proper care of livestock, and thus promote not only 
a positive perception of agriculture, but also stimulate 
the interest of future generations in studying and possi-
ble working in the field. 

formation about yard stores in one place and make them 
available to customers who live in their vicinity or are cu-
rrently nearby. Currently, over 400 stores are registered 
on the website, including contacts, opening hours and the 
exact location of each store on the map.
Regional and press releases
Using short press releases, we inform about new projects 
and responsible care for enterprises, the landscape and 
livestock. We also publish interviews, showing examples 
of proper farming in the regions, report on current events 
in our member organisations or draw attention to the pro-
blems that farmers are currently facing. 
Year of fruits and vegetables
In cooperation with the Fruit Growers Union of the Czech 
Republic and the Vegetable Growers Union of the Czech 
Republic, we have prepared a campaign to support do-
mestic vegetables and fruits, the aim of which is to increa-
se interest in domestic fruits and vegetables and support 
growers in their business. During the year, depending on 
the time of harvest, information will be available on the 
importance of five fruits and five vegetables, which we 
will share through social networks. 
Days of Czech Agriculture
Open days on agricultural businesses, school farms and 
regular farms are a unique opportunity to show everyone 
that agriculture is a very important field that even the ge-
neral public could not do without. The purpose and goal 
of this event is to dispel myths and promote awareness 
among the general public, as well as education among 
children and youth. In 2021, the Days of Czech Agricultu-
re will take place from 24 September to 2 October 2021, 
i.e. in a single period across the entire republic. Territorial 
organisations of the Agricultural Association of the Czech 
Republic will take part in the event, and 50 businesses 
should open their gates.   
Videos
As a supplement to our campaigns, we have recently pub-
lished lecture videos (30 minutes long) with the aim of “in-
volving” young people in the topic of agriculture as much 
as possible. Due to the pandemic situation, we decided 
to strengthen electronic intellectual outputs – videos that 
would, if necessary, replace the physical presence of the 
lecturer at events and thus play the lecturing and educa-
tional role towards target groups in those cases where 
it will not be possible to attend the event in person. We 
also continue to shoot separate videos about agriculture 
(3 minutes long). In 22 video reports, we want to shed 
light on the myths surrounding livestock farming in the 
form of short interviews with experts from research insti-
tutes, doctors, professors, etc., as well as with farmers 
themselves. We named this year’s cycle “Do not believe 
in assumptions – believe in numbers and knowledge”.Photo: Jitka Rösslerová, ZD se sídlem ve Sloupnici
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Competition for young youtubers
In September 2021, when the students return to school 
after a long break, we are going to announce a new com-
petition for young youtubers. The aim of this competition 
is for students of secondary agricultural (or veterinary) 
schools to present what it means for them to study at 
their school. They will shoot short videos in order to make 
the study of agricultural disciplines more attractive. The-
se videos will then be evaluated in the competition for the 
best amateur promotional video on agriculture and will be 
rewarded with donations from our sponsors. 
Participation in events and exhi-
bitions
The presence of an educational stand at exhibitions and 
important agricultural events such as breeding days and 
harvest festivals has established itself as a tradition. 
At the educational stand, we present agriculture using 
various materials including photographs, examples of 
seeds, dried crops, feed for livestock and ask visitors to 
match foods to pictures of crops and animals from which 
they originated. There is also an educational trail with a 
cross-section of individual branches of agriculture, or an 
artificial udder as well as a farm model. In addition, we 
are preparing new brochures called Myths about Agricul-
ture and Getting to Know Agriculture, and we are also 
working on colouring books for children. Despite the limi-
tations, we promised to participate in a total of 15 events.  
School clubs
Agri-environmental clubs for primary school pupils are 

run in cooperation with secondary agricultural schools 
and farms, and also with agricultural enterprises. The 
condition for running an agri-environmental club is the 
possibility to look into practice in agricultural enterpris-
es (stables, mechanisation workshops, fields, processing 
plants, etc.), so that children can get hands-on experi-
ence with agriculture. Pandemic-related restrictions had 
the greatest impact on this activity, as schools were clo-
sed for too long. Nevertheless, we have kept 6 agri-envi-
ronmental club running. 
School discussions
Intended for kids between the second and the ninth gra-
de, discussions (just like school clubs) at primary schools 
were also impossible to hold for many months. To catch 
up with the lag from the first half of 2021, we decided to 
postpone a total of 70 discussions with the involvement 
of members of our local organisations in the regions to 
the beginning of the new school year.
Lectures for students and the pu-
blic
The aim of lectures for high school students is to moti-
vate them for their professional lives and to expand their 
awareness of modern technologies and practices in agri-
culture. In 2021, we will give 10 lectures, which will take 
place mainly as an accompanying programme at exhibi-
tions, but also in some conferences and seminars for the 
public and students.

Photo: Tereza Halová, ZSČR
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The Agricultural Association of the Czech Republic and 
the Institute of Education in Agriculture use funds from 

the Rural Development Programme (Ministry of Agricultu-
re), Operational Programmes of the Ministry of Education, 
Youth and Sports, the Ministry of Labour and Social Affairs 
and foreign resources (especially Horizon 2020). 
Unfortunately, in the period from March 2020 to June 2021, 
the Institute did not hold a single on-site seminar due to 
the COVID-19 pandemic. In the eighth round of receipt of 
requests from the Rural Development Programme (herei-
nafter “RDP”), 8 projects were submitted to the operation 
1.1.1 Educational Events, 1.2.1 Information Events in the 
autumn of 2019, followed by 9 projects in the eleventh round 
(autumn 2020) In June 2021, the twelfth round of receipt of 
requests to the RDP took place, and with regard to the si-
tuation for the last year and a half, the rules were changed 
and applicants could work online. All previous projects were 
submitted in this round as well, so that we have the oppor-
tunity to organise the seminar at least in this form, if it were 
not possible in person.
The Czech Technology Platform for Agriculture as an orga-
nisational unit of the Agricultural Association of the Czech 
Republic was established on 23 September 2016 within 
the competence of the Ministry of Agriculture. The plat-
form commenced its activity on 1 April 2017. The main ob-
jective 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 plat-
form activity is a document for further orientation of science 
and research and its support by the Ministry of Agriculture.
The CTPA’s plan for 2021 includes the following activi-
ties:
1. Continued work on abstracts and professional Czech 

and foreign literature research in 2021. Experts in the 
fields were approached to study the latest research out-

Education of farmers
The Agricultural Association of the Czech Republic has 
founded the Institute of Education in Agriculture, o.p.s. 
(hereinafter referred to as the “Institute”) in order to 
implement educational and advisory activities. The in-
stitute ensures educational activity and project activity, 
it obtains funds for education from EU funds and other 
sources, it organises educational events, it coopera-
tes with other non-governmental, 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 Agricultu-
ral Association of the Czech Republic. 

puts and summarise them in short abstracts. A total of 
100 abstracts will be written in 2021. Furthermore, 13 
summaries on specific narrow topics will be elaborated. 
Each summary contains about 5 pages of text. A litera-
ture review, recommendations for practice and a list of 
used literature are part of the research. Abstracts and 
research outputs can be found on https://www.ctpz.cz/ 
and searched by keywords.

2. At the international ANIMAL TECH fair and at the Země 
živitelka exhibition, the Czech Technology Platform for 
Agriculture will present its activities and hold seminars 
on current topics in the field of transfer of innovations to 
agricultural practice at its stand.

3. Further events planned for 2021:
• 16 seminars and workshops,
• 24 webinars,
• 39 articles,
• 11 publications.

4. In 2021, 18 popularisation videos will be created, which 
will present the latest innovations in agriculture, espe-
cially with a focus on precision agriculture and envi-
ronmental protection.

Video themes:
• Creation of application maps 
• Climatic data in agriculture, creation of climate maps 

from Copernicus services and integration of sensor 
measurements

• Potatoes in a modern form
• Robotics in farm livestock breeding 
• Robotics in plant production 
• Hydromelioration – the past, the present and the future
• Animal locator
• Development of new biological and chemical silage 

preparations and their combinations
• Unmanned technology for agricultural practice
• Plant protection technology in precision agriculture
• Technical means in the implementation of agro-ecologi-

cal measures in practice

Photo: Marie Bártová, VOD Zdislavice
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• Weed resistance to herbicides: diagnostics and antire-
sistance strategies

• Use of botanical pesticides in agriculture 
• Vaccination of poultry against salmonellosis 
• Innovations in livestock breeding – monitoring of vital 

signs using image analysis

• Colostrum management and feed supplements in 
calf nutrition

• Use of infrared thermography for the detection of limb 
diseases

• Digital soil mapping and the use of remote sensing 
method

Furthermore, in cooperation with the marketing de-
partment, we prepared and presented a manual/list of 

all important areas in the care of the existing membership 
base and a list of necessary steps leading to the acquisi-
tion of new members. In addition to this manual, we also 
prepared a presentation entitled “Acquisition of new mem-
bers – internal process of acquiring a new member”, which 
we presented at a meeting of secretaries and directors of 
the territorial organisations. 
Another of our often discussed topics was “expanding the 
competence of the territorial organisations in the unoc-
cupied or neighbouring, border areas”. This is mainly an 
attempt to expand the membership base, for example in 
the Karlovy Vary region. However, due to the introduction 
of emergency measures related to COVID-19, these acti-
vities have been significantly reduced.
Within this topic, we also commissioned several surveys 
(tasks no. 33, 34, 36) focused on the functionality and up-
dating of the database of non-member agricultural entities 
suitable to be addressed by the Agricultural Association of 
the Czech Republic.  
Other surveys (tasks no. 37, 38, 40) were focused on PR 
activities and our 2021 communication strategy and (task 
no. 35) on our participation in the subsidy programme 
9.F.e.  
Increasing the frequency of mee-
tings
Due to the emergency measures associated with CO-
VID-19, all consultations take place exclusively by video 
conferencing.  I am very happy that thanks to this measure 
we managed to fulfil the long-term plan aiming at increa-
sing the number of meetings of secretaries and directors 
of the territorial organisations from the original 2 meetings 
per year to regular monthly meetings. Since the second 
quarter of 2020, a meeting of secretaries and directors of 
the territorial organisations has taken place every month, 

Regional development
“Care for the existing membership base and steps to 
gain new members” is a topic that we systematically 
emphasise and discuss at each of the meetings of 
the secretaries and directors of the territorial organi-
sations. Since the beginning of 2021, we have man-
aged to increase the number of members to 1,031 (i. 
e. by 28 new members with 14 of them using the trial 
membership).

including two meetings of the chairmen of the territorial or-
ganisations. Since the beginning of 2021, 3 meetings have 
taken place!   
Due to anti-pandemic measures, all meetings are held ex-
clusively via video conferencing and regional managers 
work from home.
Systematic work of the territo-
rial organisations
The second goal in assigning the above-described surveys 
(tasks) is to get the secretaries and directors of the terri-
torial organisations to work with the information system of 
the Agricultural Association (database) to ensure regular 
data updates and to use the updated data in their daily 
work and for regular information on activities in their re-
gions. We believe that in this way we can fulfil another of 
the important tasks of the Agricultural Association of the 
Czech Republic, and that is for the public to begin to per-
ceive agriculture positively. 

Photo: Ondřej Pytlíček, ZD Újezd u Uničova
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Association of Young Managers
Since 2005, the Association of Young Managers has 
existed within the structure of the Agricultural Asso-
ciation of the Czech Republic. The purpose and inten-
tion of this association is to search for young people 
and organize their meetings in order to exchange 
their experience with management and professional 
activities. The main goal is also to provide new infor-
mation needed for their work in agriculture. 

Various meetings and excursions are organized for 
young managers, where they can gain or exchange 

their experiences. Furthermore, educational and other 
events are implemented to support the acquisition and 
mediation of managerial knowledge and contacts in 
agriculture and related 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. 
If you would like to participate in similar events, you can 

Photo: Jitka Rösslerová, ZD se sídlem ve Sloupnici
also sign up for the Association of Young Managers of the 
Agricultural Association. Managers under the age of 45 
with an interest in agriculture and farm management can 
become members of the association.

Get one-month trial membership of the Agri-
cultural Association of the Czech Republic 

for FREE.
The Agricultural Association of the Czech Republic offers one-month trial membership completely free of 
charge.
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.
Advantages of trial membership:
• Weekly mail – over the course of the entire month you will receive a weekly mail from the Agricultural Association 

of the Czech Republic. This is sent out every Friday and contains comprehensive reports with up-to-date informa-
tion from the fields of legislation, grants, price analyses and statistics, and also politics, economics etc.

• Legal advice – in the trial version of membership you can look at an overview of questions from our members that 
have already been answered by our lawyers. The database contains more than 1800 answered legal questions 
concerning, for example, lease and rental relations, articles of cooperative, ownership and co-ownership, right of 
first refusal, statute of limitations etc.

• Current information on commodities, prices and statistics – commodity information, including price and sta-
tistical overviews generated by Agricultural Association of the Czech Republic and other organisations

• Job offers and employment sought – Association members can advertise jobs/offer their employment free of 
charge via our website (Careers section) and the weekly post of the Agricultural Association of the Czech Repub-
lic.

• International information – overview of current information from abroad.

You can find more information here: 
http://www.zscr.cz/ZkusebniClenstvi 
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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
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INOVACE 
JE NAŠE 
MOTIVACE

Schaumann přináší více než 80 let pokrok 
a inovace s cílem zachování podmínek života 

a pro budoucnost nastupujících generací. 
Vývoj inovati vních výrobků stejně jako 

udržitelná produkce jsou proto nedílnou 
součástí  Schaumann-konceptu pro 

Váš úspěch ve stáji.


