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Úvodní slovo
Uplynulý rok byl mírnými slovy řečeno poněkud zvláštní. Závěr roku byl ve 
znamení dojednání změn společné zemědělské politiky a souběžně s tím 
vytvářením českého strategického plánu, který by tyto změny akceptoval. 
Za účasti všech zemědělských nevládních organizací se dojednával ná-
vrh, který sice nebyl optimální pro žádnou skupiny zemědělců ať již z hle-
diska výrobního zaměření, tak z uměle vytvořeného dělení podle velikosti, 
ale vznikal kompromis, který se měl dokončit po schválení finální verze na 
evropské úrovni. Neznali jsme ale to nejdůležitější, tj. finanční alokace na 
jednotlivá opatření, MZe totiž nechtělo tato čísla zveřejnit, dokud nebudou 
dokončena jednání na evropské úrovni a oficiálně oznámena. Přesto již v 
té době bylo zřejmé, že ČR bude mít nejvíce krácenu obálku na Program 
rozvoje venkova a že by to znamenalo významné omezení takových věcí 
jako agroenvironmentální opatření, podpora v méně příznivých oblastech, 
nebo že by v podstatě přestala existovat podpora investic v zemědělství a 
potravinářství. Proto jsme intenzivně jednali o navýšení kofinancování Pro-
gramu rozvoje venkova jak s vládou Andreje Babiše, tak i s novou vládou 
Petra Fialy, a nakonec se nám podařilo u obou vlád požadované navýšení 
kofinancování přes počáteční nesouhlas vyjednat. 
Největším jádrem sporu ale bylo, a stále je, konečné nastavení českého 
strategického plánu, jehož konečná podoba se diskutovala více jak rok. Konečná verze nebyla určitě z našeho pohledu 
ideální a po zveřejnění finančních alokací, které jsme se dozvěděli až na konci roku, jsme požadovali některé úpravy 
strategického plánu. Nicméně většinově jsme návrh považovali za dohodnutý kompromis. Bohužel nová vláda, těsně před 
koncem roku přišla s novými úpravami, o kterých jsme dozvídali více méně náhodně. Jen jsme věděli, že se o něčem 
jedná. A po Novém roce jsme se dozvěděli, že strategický plán dozná významných změn, které povedou ke znevýhodnění 
produkčních zemědělců. Nebudu vyjmenovávat, co vše obsahoval původní návrh, jak byl, troufnu si napsat, že pod naším 
tlakem, kosmeticky upraven, ani jaké konkrétní kroky jsme učinili. Většina z vás se na těchto aktivitách podílela a tomuto 
tématu byla věnována velká pozornost sdělovacích prostředků. Smutným faktem je, že výrazné znevýhodnění výrobců 
většiny českých potravin zůstalo, přestože řada politiků v zákulisí uznala, že změny nejsou příliš šťastné. Bohužel se o 
změnách strategického plánu rozhodovalo ve zvláštních formátech a rozhodovali o nich lidé, kteří se nejenom že země-
dělství nemají ve své kompetenci, ale dokonce ani nepřijali naši nabídku na jednání. Zkrátka, náš názor je nezajímal. Roz-
hodovali politicky a názor ministra zemědělství, který jediný s námi jednal, nebyl brán příliš v potaz.  Dokonce na některá 
jednání nebyl ministr zemědělství vůbec pozván. V současné době je v plném proudu vyjednávání celkové podoby strate-
gického plánu a musím uznat, že v řadě věcí s našimi politiky nalézáme shodu v úpravě některých konkrétních opatření. 
Bohužel se naplňuje naše varování z předchozích let, že přílišná ambicióznost je na škodu, protože v našem strategickém 
plánu najdeme opatření, která ve strategických plánech jiných zemí nenajdeme. Navíc Evropská komise požaduje věci, 
nad kterými praktičtí zemědělci jen kroutí hlavou. Může se tak stát, že bude prakticky znemožněna podzimní orba, takže 
se i znemožní možnost používání organických hnojiv, může se stát, že se znemožní pěstování dostatečného množství 
některých krmiv pro zajištění živočišné produkce. Rizik, která jsou možná nezamýšlená, je příliš mnoho, a proto jsme také 
museli naše požadavky podpořit několika demonstracemi. Jinak by nebyly brány vážně. Radost nám to nedělá, ale projed-
návané změny jsou natolik závažné, že nemůžeme mlčet. 
Společná zemědělská politika je ale jen jedním z mnoha témat, kterým se věnujeme. Náš svaz je dlouhodobým podporo-
vatelem a iniciátorem sdružování zemědělců v odbytových organizacích. Ideální by bylo, kdyby pro každou zemědělskou 
komoditu vznikaly takováto sdružení, která zajistí lepší pozici při vyjednávání s odběrateli. Letos se podařilo dotáhnout do 
konce spojení dvou odbytových družstev a vzniklo nová organizace zajišťující prodej mléka MLÉKO.CZ. Jsem rád, že se 
podařilo a že alespoň v některých segmentech se daří sdružovat nabídku od stále více producentů zemědělských komodit. 
Samozřejmě se budeme zasazovat o vznik dalších takovýchto sdružení i v dalších komoditách. Zvláště v této rozkolísané 
době a kvůli stále sílícím obchodním partnerům, jde o jednu z mála možností, jak účinně této síle vzdorovat. Doufám, že 
se podaří nastartovat společný odbyt, ale i nákup tak, abychom zůstali konkurenceschopní nejen jako jednotlivci, ale i jako 
celý obor.
Válka na Ukrajině, dozvuky covidové pandemie, obrovská inflace a růst nákladů, stále extrémní tlak na zvyšování ekolo-
gický povinností zemědělců a s tím spojené snižování produkce a její prodražování, pokles životní úrovně celé společnosti 
a tím klesající poptávka a tlak na cenu potravin, jakož naprosto nesmyslná byrokracie. To všechno jsou věci, kterým naši 
zemědělci musí čelit. Přeji jim, aby toto období dokázali zvládnout, a mohu slíbit, že Zemědělský svaz se jim v tom bude 
snažit pomáhat.

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
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Struktura Zemědělského svazu ČR
Počet členů ZS ČR (k 26. 7. 2022) 1 050
Z toho:

Zemědělská družstva 339
Akciové společnosti 298
Společnosti s ručením omezeným 184
Ostatní členové (fyzické osoby, odbytová družstva, aj.) 229

Zdroj: Interní dokumenty ZS ČR.

Zemědělství v ČR
Podnikatelská struktura zemědělství ČR na zemědělské půdě

Počet podniků
Obhospodařovaná zem. půda Průměrná výměra zem. půdy

ha % ha
Právnické osoby 4 980 2 448 713 69,7 491,2
Z toho:
Zem.  družstva 508 637 115 18,1 1 254,1
Spol. s r.o. 3 353 925 840 26,4 276,1
Akciové spol. 731 837 970 30,3 1 146,3
Fyzické osoby 37 698 1 062 076 30,3 28,2
Z toho:
Zem. podnikatelé plnící 
podmínky přepsané 
zákonem o zemědělství

23 401 963 518 27,4 41,2

CELKEM 42 678 3 510 789      100,0 82,3

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

Podnikatelská struktura v zemědělství ČR na orné půdě 

Obhospodařovaná orná půda Průměrná výměra orné půdy
ha % ha

Právnické osoby celkem 1 850 737 75 371,6
Fyzické osoby celkem 616 088 25 16,3
CELKEM 2 466 825 100,0 57,8

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR (ÚZEI na základě dat zemědělského registru ČSÚ).
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Velikostní struktura zemědělských podniků v ČR

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

do 5 ha 19 848 52,65 32 238 3,00 977 19,60 1 663 0,07
5-10 4 188 11,11 30 145 2,80 311 6,20 2 248 0,09

10-50 8 494 22,53 199 141 18,80 771 15,50 18 919 0,77
50-100 2 671 7,09 188 569 17,80 339 6,80 24 607 1,00
100-500 2 280 6,05 436 307 41,10 1 081 21,70 298 811 12,20
500-1000 177 0,47 119 767 11,30 673 13,50 493 740 20,16
1000-2000 34 0,09 40 247 3,80 561 11,30 794 891 32,46

2000 a  
více ha 6 0,02 15 663 1,50 267 5,40 813 834 33,24

CELKEM 37 698 100 1062076 100 4 980 100 2448713 100

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
2021 25 400 26,0 72 400 74,0

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

Podíl pracovníků 
v zemědělství na 
počtu pracovníků 
v ekonomice ČR 

2014 2,60 %
2016 2,45 %
2018 2,38 %
2021 2,34 %

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

Foto: Studio Cinelicious, Zemědělské družstvo Všestary
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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. 

2021

Průměrné rozložení 
věkové struktury v 

zemědělství
60 a více let 9,3 % 14,2 % 13,6 % 12 %
45 – 59  let 43,8 % 42,5 % 45 % 44 %
30 – 44  let 34,5 % 31,6 % 29,4 % 32 %
pod 30 let 12,4 % 11,7 % 12 % 12 %

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

1989 2004 2019 
k 1.4.

2020 
k 1.4.

2020 
k 31.12.

2021 
k 1.4.

2022
k 1.4.

Skot celkem 3 480 1 428 1 418 1 404 1 340 1 406 1 421
Krávy 1 248 573 590 586 560 586 588
Prasata 
celkem 4 685 3 127 1 554 1 499 1 546 1 518 1 433

Prasnice 312 251 91 88 92 90 81
Drůbež 
celkem 32 479 25 494 22 979 24 247 22 992 23 808 23 026

Zdroj: ČSÚ.

Struktura stavů hospodářských zvířat dle právních forem podniků 

Skot
Prasata Drůbež

Celkem Dojnice
Právnické osoby podnika-
jící v zemědělství 74 % 91 % 95 % 94 %

Fyzické osoby podnikající 
v zemědělství 26 % 9 % 5 % 6 %

Zdroj: Zelená zpráva MZe ČR.

Saldo zahraničního obchodu masem

Záporné saldo u 
vepřového masa v 

mld. Kč

Záporné saldo u 
masa v mld. Kč

Záporné agrární sal-
do ČR v mld. Kč

Podíl salda u masa 
na agrárním saldu

1996 méně než -0,1 -0,2 -21,9 méně než 1 %
2000 -0,5 -1,1 -17,3 6 %
2006 -4,6 -8,1 -34,2 24 %
2020 -14,6 -24,0 -36,4 66 %
2021 -13,1 -23,4 -41,9 56 %
2022 vlastní odhad okolo -14 okolo -26 okolo -41 okolo 63 %

Zdroj: Celní statistika a vlastní výpočty.
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Vývoj v agrárním zahraničním obchodu ČR

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč)
2000 47 729 65 011 -17 282
2018 186 301 227 967 -41 666
2019 198 001 245 451 -47 450
2020 214 471 250 888  -36 417
2021 227 458 269 323 -41 865
2022 vlastní odhad okolo 255 000 okolo 296 000 okolo -41 000 

Zdroj: Údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1. -24. třídy celního sazebníku. Uváděné hodnoty se časem mohou měnit.

Zemědělská soustava v ČR je stále více destabilizovaná. Politikové navzdory četným slibům nebyli schopni přispět k 
většímu zachování tuzemské živočišné produkce. Živočišná produkce oproti unii u nás klesla tak, že zůstáváme dlouho-
době podprůměrní a to pod 60 % průměru EU. Realita je v ČR taková, že podniky právnických osob v zemědělství ČR 
v přepočtu na hektar v ČR dosahují dvaapůlkrát krát vyšší živočišné produkce. Živočišná výroba obecně nemá takovou 
dotační podporu jako výroba rostlinná, je více ohrožena Green Dealem. Rozevírání nůžek mezi rostlinnou a živočišnou 
výrobou v ČR začalo už někdy před dvaceti lety. Strategie resortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do r. 2030 
obsahuje záměr snížit disproporci mezi RV a ŽV. V této strategii se proklamuje, že podíl živočišné výroby na celkové 
zemědělské produkci by se měl u nás navyšovat. 
Jak to MZe chce zajistit? Některá odvětví zemědělství (a to zvláště v živočišné výrobě) jsou na hranici přežití, a to z 
důvodu setrvalé nízké cenové úhrady neodpovídající růstu cen vstupů i nízké mimo cenové úhrady, ve které pro období 
SZP 2023 až 2027 nebudeme mít rovné podmínky. Dotace se u nás nově přesunou ve prospěch menších zeměděl-
ských podniků, které ale nemají ten zásadní podíl na zajišťování zemědělské produkce i potravinové soběstačnosti. Je 
to paradox: zatímco některé země podporují, aby se zemědělci slučovali, u nás se děje opak. Pod tíhou nepříznivých 
podmínek pro podnikání v zemědělství produkce potravin i potravinové soběstačnosti ČR v nadcházejícím období uby-
de. Staneme se ještě více závislými na dovozech. Je to agrohazard. 

Nejvýraznější potravinová nesoběstačnost ČR v rostlinných komoditách 

Brambory Ovoce mírného pásma Jablka konzumní Čerstvá zelenina
okolo 70 % okolo 70 % okolo 50 % pod 40 %

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

Nejvýraznější potravinová nesoběstačnost ČR v živočišných komoditách 

Soběstačnost ve vepřovém mase v % Soběstačnost v drůbežím mase v % 
1996 99 95
2005 83 90
2010 64 85
2020 51 71
2020 a 2023 
(vlastní odhady)

okolo 40 okolo 50-60

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.
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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 členem evropské organizace FARM EU-
ROPE, která rovněž prosazuje zájmy zemědělských pod-
nikatelů v EU, avšak proti COPA/COGECA má subtilnější 
strukturu a lze tedy prostřednictvím této organizace ko-
munikovat témata, která obtížněji procházejí přes orgány 
COPA/COGECA konsensuálním souhlasem.
Podle potřeby a požadavků také přispíváme k tématům 
diskutovaným v rámci Mezinárodní organizace práce 
(ILO). 

V době uzávěrky tohoto Bulletinu bylo (v souvislosti se 
Zelenou dohodou) na evropské úrovni otevřeno více 

než 57 iniciativ, které se v souvislosti s implementací při-
pravují. K přehodnocení řady kontroverzních přístupů a 
cílů nedošlo ani v kontextu velmi složité geopolitické si-
tuace na Ukrajině a navazující hospodářské krize, která 
ochromuje v zásadě všechny ekonomické sektory evrop-
ského hospodářství, zemědělství nevyjímaje.
Ačkoliv již uplynuly více než 2 roky od zveřejnění „Doho-
dy“, Evropská komise stále nedokázala přijít s relevantní a 
komplexní analýzou dopadů této iniciativy, ačkoliv obsahu-
je řadu kontroverzních/ambiciózních cílů.
Ve světle řady iniciativ Zelené dohody se Zemědělský 
svaz ČR momentálně zaměřuje na následující prioritní 
oblasti, jež jsou na úrovni EU projednávány:
• Nařízení o udržitelném užívání pesticidů.
• Revize směrnice o průmyslových emisích.
• RED III /High ILUC.
• Akční plán pro revizi Ekologického zemědělství.
• LULUCF.
• Nařízení zabraňující odlesňování (včetně dopadu na 

Zemědělství a životní prostředí
Velkým tématem posledních dvou let jsou pro zeměděl-
ce zejména strategie „Z farmy na vidličku“ a „Strategie 
EU pro biodiverzitu“, které Evropská komise předlo-
žila 20. 5. 2020 pod hlavičkou tzv. Zelené dohody a jež 
se postupně implementují prostřednictvím různých 
nástrojů. V návaznosti na cíle Zelné dohody bude řada 
současné evropské legislativy revidována, dojde i k 
předložení nových legislativních návrhů a některé as-
pekty se pak bezpochyby budou promítat i do nastave-
ní nových pravidel reformované SZP. 

restrikce importů zemědělských komodit).
• Environmentální stopa produktů/zelená tvrzení.
Na národní úrovni se pak svaz, v uplynulém období, 
angažoval zejména v několika následujících oblastech:
• Zemědělský svaz ČR se stal řádným členem monito-

rovacího výboru OPŽP pod patronátem MŽP, což nám 
umožňuje efektivnější komunikaci zájmů zemědělské 
veřejnosti v rámci tohoto programu.

• Nadále pokračujeme také v diskusi nad novelizací tzv. 
„úhradové vyhlášky“ MŽP, která řeší kompenzace pro 
zemědělce/rybáře za omezení jejich aktivit ve vztahu 
k ochraně přírody a krajiny.

• Komplikovaně pokračuje dialog s MŽP ohledně ne-
srovnalostí v implementaci protierozní vyhlášky MŽP. 

• Nadále se snažíme intenzivně monitorovat situaci 
ohledně obnovitelných zdrojů energie. Svaz společně 
s BIOM.CZ připomínkuje příslušné návrhy legislativy. 

Foto: Gabriela Jeníčková, ÚO ZSČR Příbram a Beroun.
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• Svaz rovněž uplatnil připomínky k návrhu novely zá-
kona o ochraně ZPF, kde požadoval silnější důraz na 
ochranu půdního fondu a možnost zákazu vyjímání 
půd I. a II. třídy výhradně pro účel veřejného zájmu. 
Zároveň inicioval změnu procesního posuzování vy-
nětí půdy ze ZPF, se zapojením MZe.

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.

Tyto změny se týkají obou pilířů SZP. Mezi kladně hod-
nocené kroky patří například potvrzení spolufinanco-

vání II. pilíře na úrovni 65 % (jak navrhla předchozí vlá-
da) a s tím související přesunutí opatření na trvalé travní 
porosty z ekoschémat zpět do AEKO OTP, kde vždy toto 
finančně náročné opatření bylo. 
Vedle těchto pozitivních kroků však pětikoalice učinila i 
řadu dalších změn, které však mohou mít velmi neblahé 
důsledky pro majoritu zemědělské veřejnosti. Naprosto 

Společná zemědělská politika 
Po dvouletém zpoždění v nastavení reformy Společné 
zemědělské politiky ze strany institucí EU se na přelo-
mu roku 2021 a 2022 konaly parlamentní volby a vládní 
angažmá přepřahalo směrem k politickému uskupení 
(pětikoalice), které dlouhodobě avizovalo změnu nasta-
vení SZP, které většinově nebylo ve prospěch segmen-
tu agrárního sektoru v ČR. Velmi záhy po volbách se 
pětikoalice dohodla na řadě úprav v strategickém plánu 
SZP ČR a tyto změny, bez řádného projednání se země-
dělskou veřejností, také ihned veřejně ventilovala. 

stěžejní změnou je navýšení obálky na redistributivní plat-
bu z 10 % na 23 %.
Zejména kvůli této změně pak Zemědělský svaz (a AK 
ČR) reagoval organizací demonstrace před úřadem vlády 
a také vyhlášením protestních jízd v regionech. Na zákla-
dě tohoto tlaku došlo i k setkání s premiérem ČR Petrem 
Fialou. Bohužel toto jednání nepřineslo kýžený výsledek 
ve formě změny nastavení RP/Strategického plánu. Ze-
mědělský svaz ČR se obrátil dopisem i na eurokomisa-
ře DG-AGRI pana J. Wojciechowského a požadoval, aby 
EK neschvalovala Strategický plán SZP, dokud nebudou 
změny řádně projednány a nebude dosaženo konsensu 
ohledně redistributivní platby. Bohužel jeho reakce byla 
vyhýbavá a nevstřícná. Poslední snahou o kompromis 
pak byl návrh ohledně změny výměry (ze 150 ha na 500 
ha), na kterou by měla být RP vyplácena, při zachování 
rozpočtu RP na úrovni 23 %. Ani tato nabídka nebyla ze 
strany nové politické reprezentace vyslyšena. V polovině 
roku 2022 pak Zemědělský svaz ČR (společně s AK ČR) 
zorganizoval další protestní akci v pražské Lucerně, pro-

30Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved

Rozloha [ha] 25 50 100 200 400 800 1 600 3 200

Původní návrh – celková kompenzace dle rozlohy [Kč]

BISS 68 188 136 375 272 750 545 500 1 091 000 2 182 000 4 364 000 8 728 000

RP 51 854 103 708 181 485 233 333 233 333 233 333 233 333 233 333

Celkem 120 041 240 083 454 235 778 833 1 324 333 2 415 333 4 597 333 8 961 333

Nový návrh – celková kompenzace dle rozlohy [Kč]

BISS 48 018 96 036 192 072 384 144 768 288 1 536 576 3 073 152 6 146 304

RP 101 959 203 918 407 835 611 753 611 753 611 753 611 753 611 753

Celkem 149 977 299 954 599 907 995 897 1 380 041 2 148 329 3 684 905 6 758 057

Srovnání návrhů na jednotku [Kč/ha]

Původní 4 802 4 802 4 542 3 894 3 311 3 019 2 873 2 800

Nový návrh 5 999 5 999 5 999 4 979 3 450 2 685 2 303 2 112

Rozdíl na jednotku [Kč/ha]

Δ ABS 1 197 1 197 1 457 1 085 139 (334) (570) (689)

Δ REL 25% 25% 32% 28% 4% -11% -20% -25%

Zdroje dat:
1.Strategický plán ČR ke SZP. Nová verze leden 2022. Dostupné online: sfc2021_2023CZ06AFSP001_1._0_5079194099287621157.pdf (eagri.cz), analýza KPMG
2.Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 pro Českou republiku. Říjen 2021. Dostupné zde: SP_SZP____verze_do_MPR_a_EK_cistopis.pdf (eagri.cz)
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testní pochod Prahou a demonstraci před úřadem vlády. 
Ani tato akce však nepřiměla politickou reprezentaci pre-
miéra Fialy a zejména ministra zemědělství Nekulu, aby s 
námi zasedli k jednacímu stolu a úpravy učinili.
Zároveň je třeba zmínit, že změna nastavení redistributiv-
ní platby nebyla jedinou negativní změnou Strategického 
plánu SZP ČR. Níže uvádíme některé hlavní priority, 
které svaz směrem k nové vládě směřoval:
1. Vyjadřujeme nesouhlas s úmyslem zavedení nadstav-

bové části tzv. Ekoschémat, která povede k dalšímu 
znesnadnění efektivního zemědělského hospodaření 
a prohloubí marginalizaci ekonomických aktivit země-
dělců, aniž by však byl tento aspekt odpovídajícím 
způsobem vykompenzován v rámci SZP.

2. Jsme znepokojeni informací ohledně nové redefinice 
institutu tzv. „aktivního zemědělce“, zejména vzhle-
dem k tomu, že se jedná o podmínku způsobilosti, a 
tudíž smysluplnost definice významně ovlivní čerpa-
telnost podpor zásadním způsobem.

3. Souhlasíme s přesunem opatření na základní ošetře-
ní trvalých travních porostů z I. do II. pilíře za před-
pokladu, že bude formálně vládou odsouhlaseno, že 
spolufinancování II. pilíře SZP bude na úrovni min. 
65 %. Zároveň nesouhlasíme s pokrácením rozpočtu 
některých opatření II. pilíře v důsledku zafinancování 
ochrany travních porostů. Navrhujeme ponechat roz-
počty směřující do welfare prasnic a nosnic v původní 
výši, místo toho zkrátit o cca 75 tis. € rozpočet po-
zemkových úprav a dílčím způsobem zmírnit krácení 
rozpočtu opatření meziplodiny a opatření v OPVZ z 
těchto prostředků. Dále požadujeme nekrátit pouze in-
vestice do zemědělství, ale získat odpovídající částku 
(k dorovnání potřeb financování základního OTP) po-
měrným krácením investičních opatření napříč všemi 
sektory – tzn. zemědělství, potravinářství a lesnictví.

4. K DZES 4 (návaznost na ekoschémata) – vzhledem k 
tomu, že odmítáme nadstavbový princip Ekoschémat, 
požadujeme, aby MŽP našlo ve své kapitole, případ-
ně ve svých podpůrných programech (ČR či EU) do-

statečné zdroje pro opatření rozšířených ochranných 
pásů, navrhlo oblasti zájmu k implementaci a financo-
valo takové opatření samo. 

5. K DZES 5 (eroze) – Je pro nás nepřijatelné, aby se v 
rámci standardu DZES rozšiřovala výměra ploch eroz-
ně ohrožených. Dle našich odhadů by tak míra erozní 
ohroženosti vzrostla z 25% orné půdy na 50 % o.p., 
což by mělo fatální důsledky na možnost hospodaření 
v řadě regionů ČR a významně by to omezilo ekono-
mické aktivity značné části zemědělských subjektů.

6. K DZES 6 (pokryv povrchu půdy) – Zcela nepřijatel-
né je pro nás nastavení tohoto standardu na veškerou 
ornou půdu v ČR, které by v důsledku dlouhých lhůt 
zachování pokryvu půdy zcela znemožnilo podzimní 
orbu, jako základní agrotechnickou operaci, jež byla 
po generace využívána v zemědělství pro zúrodňová-
ní polí a zachování pozitivních fyzikálních i chemic-
kých vlastností půdy. 

7. K DZES 7 – Poněkud nepromyšlená a technicky ob-
tížně proveditelná se jeví podmínka maximální veli-
kosti honu na plochách SEO do 10 ha. Nejenže veli-
kost honu nemá přímou souvislost s rotací plodin jako 
principem, ale navíc tato podmínka významně ztíží 
obdělávání polí, neúměrně zatíží půdu nadbytečnými 
pojezdy a způsobí zhutnění půdy na pojezdových tra-
sách. Významně vzroste spotřeba paliv a navýší se 
uhlíková stopa z obdělávání půdy. Vazba podmínky na 
SEO plochy působí dojmem, že by princip měl ome-
zit erozi půdy – od toho jsou však v rámci SZP jiné 
nástroje, a navíc je zde i specializovaná protierozní 
vyhláška MŽP.

8. V kontextu předchozích připomínek k standardům 
DZES dále vyjadřujeme znepokojení (nad rámec před-
stavených změn MZe) ohledně zavedení DZES 8, a 
to právě zejména i v kontextu nových návrhů. Dospěli 
jsme k názoru, že zavedení DZES 8 (zákaz plodiny po 
plodině) je natolik organizačně a agrotechnicky složitý 
koncept, že ani sousední státy, s podobnými pěstební-
mi podmínkami, nebudou požadavek zavádět (řešeno 

Foto: Nikola Sedláková, ZD Ločenice

Foto: Jiří Ziegel, Agro Odersko a.s.
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většinou formou diverzifikace v daném roce; v rámci 
Ekoplatby pak bonifikován podíl plodin s pozitivním vli-
vem na úrodnost a biodiverzitu).  Lze využít možnosti 
nastavení dle regionálních specifik, která jsou známá 
a lze je doložit podklady z výzkumných pracovišť.

9. Nepovažujeme za vhodné rušit přechodnou vnitrostát-
ní podporu a přesouvat finanční prostředky na spo-
lufinancování II. pilíře. Prostředky na spolufinancování 
by měly být v plné výši (65 %) alokovány ze státního 
rozpočtu nad rámec oněch 600 tis. Kč na PVP. Ačkoliv 
míra podpory z PVP je relativně nízká, stále se jedná 
o jednu z mála cílených couplovaných podpor, které 
společný rámec EU umožňuje a ČR by jej měla využít.

10. Nesouhlasíme se snížením výměry trvalých travních 
porostů (10 ha) pro účely povinnosti ponechávat ne-
posečené plochy travních porostů. Tento aspekt OTP/
AEKO byl dlouhodobě kritizován napříč celým spek-

trem zemědělských nevládních organizací již při původ-
ním nastavení 12 ha.

11. Považujeme za nešťastné, že pásové střídání plodin 
nebude v AEKO zařazeno již od počátku nového pro-
gramového období. Apelujeme na urychlenou přípravu 
návrhu tohoto opatření a stanovení jak dílčího rozpočtu 
pro opatření, tak i návrh odkud se nezbytné finanční pro-
středky budou ve prospěch tohoto opatření přesouvat. 

Navzdory všem lobbistickým aktivitám z centrály svazu i v 
rámci regionů, navzdory všem protestním akcím v Praze 
i v regionech, navzdory vyjádřením požadavků na úpra-
vu znění Strategického plánu SZP však tento dokument 
byl ministerstvem zaslán (v téměř nezměněné podobě) do 
schvalovacího procesu Evropské komisi. 
V době uzávěry tohoto Bulletinu byly ze strany minister-
stva zemědělství vypořádány připomínky Evropské komi-
se a dokument podroben tzv. SEA hodnocení. 
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Za poslední rok byl Zemědělský svaz aktivní v ovlivňová-
ní průběhu zpracovávání novel těchto zákonů:

Novela zákona o provozu na sil-
ničních komunikacích č. 361/2000 
Sb. (silniční zákon) 
Schválena po dvou letech Sněmovnou, Senátem vrácena s 
pozměňovacími návrhy, ale ty se netýkaly řidičských průka-
zů typu T (budou uznávány i zahraniční obdobné, což dopo-
sud neplatilo), poté přijata Sněmovnou. 
Výsledek: Kdo má řidičský průkaz C (nákladní vozidlo), 
nemusí mít T. Největší vliv má tato změna na možnost 
využívat pracovníky z Ukrajiny jako řidiče, mnoho z nich 
má C řidičský průkaz, který byl pro řízení traktoru nepo-
užitelný.
Zemědělský svaz pracoval na lobbingu této novely od roku 
2017! Účinnost novely nastala od 1. 1. 2022.
Novela zákona, kterým se mění 
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách pod-
nikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od 
1. 1. 2022).

Právní a zaměstnavatelské záležitosti
Právní poradenství Zemědělského svazu ČR je jed-
nou z významných služeb, které jsou v rámci členství 
poskytovány členům zdarma. Naši právníci zodpoví 
stovky dotazů z oblasti zemědělské, ale i nezemědělské 
činnosti. Vedle toho jsou důležitou činností reakce na 
návrhy novel zákonů, které v rámci přípravných proce-
sů máme možnost ovlivňovat. Vedle těchto „kancelář-
ských“ činností jsou naši právníci členy mnoha pracov-
ních komisí, zejména na ministerstvech zemědělství, 
životního prostředí, práce a sociálních věcí nebo 
dopravy, jednají s poslanci či senátory tak, aby podpo-
řili zájmy zemědělců v legislativních procesech.

Minimální mzda
Vláda se v listopadu 2021 usnesla na výši minimální mzdy 
částkou 16.200,- Kč, MPSV dokument vlády dopracoval, 
účinnost nastala od 1. 1. 2022, jedná se o nařízení vlády 
č. 1091/21, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
Kolektivní smlouva vyššího stupně 
I pro rok 2022 se podařilo uzavřít kolektivní smlouvu vyšší-
ho stupně. K jejímu podpisu došlo 24. ledna 2022. Stejně 
jako každý rok byl podán návrh na rozšíření závaznosti pro 
další zaměstnavatelské subjekty v zemědělství. Tomuto ná-
vrhu bylo následně vyhověno.

Foto: Lada Lukešová, ZD Roprachtice

Foto: Pavel Vlček, ZD Vysočina Želiv

Novela zákoníku práce 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce – podílíme se 
na připomínkování novely transponující evropské směrni-
ce. Zaměřujeme se zejména dohody konané mimo pracov-
ní poměr, úpravu práce na dálku a další ustanovení, které 
novela přináší. Směrnice, které se transponují, se zabývají 
zejména přenosem informací od zaměstnavatele k zaměst-
nanci a sladěním pracovního a osobního života. 
Novela zákona o hnojivech č. 
156/1998 Sb., 
transpozice předpisů EU a novela praktických zkušeností, 
hlavní změny: 
• Terminologie – náhrada pojmu „pomocné rostlinné pří-

pravky“ pojmem „rostlinné biostimulanty“, zrušení legis-
lativní zkratky „pomocné látky“, původně používané pro 
pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a 
substráty, definice technologických vod, digestátu, defi-
novány i složky po mechanické separaci: fugát digestá-
tu, separát digestátu), příkrmiště.

• Skladování hnojiv – zmírnění požadavku na organic-
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ká hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro 
vlastní potřebu (kompost, digestát, …) – nově se na ně, 
stejně jako na statková hnojiva už nevztahují původní 
povinnosti, tj. uskladnit odděleně, označit čitelným způ-
sobem, zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými 
látkami, přesunutí pravidel pro uložení tuhých statko-
vých hnojiv a tuhých organických hnojiv na zemědělské 
půdě z vyhlášky č. 377/2013 Sb.; z organických hnojiv 
umožnění skladování kromě kompostu nově i separátu 
digestátu; stanovení nové povinnosti – na stejném mís-
tě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 3 letech 
(obecný požadavek, nový mimo zranitelné oblasti, kde 
platí opakované uložení min. po 4 letech).

• Používání hnojiv, upravených kalů*, sedimentů, …
• Evidence.
Novela zákona o potravinách č. 
110/1997 Sb.
Ve Sněmovně prošla novela i s určením minimálního podí-
lu českých potravin ve velkých prodejnách, Senát k tomuto 
tématu přijal pozměňovací návrhy a vrátil Sněmovně, která 
schválila novelu bez procentního určení. Přesto, že jsme 
jakákoli minimální procenta neprotlačili do novely, upozornili 
jsme na problém. V mezidobí se ukazuje podpora českých 
potravin jako stále více důležitá.
Novela zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie 
Projednávání zákonů v rámci POZE proběhlo jak v Posla-
necké sněmovně, tak v Senátu za aktivní účasti ZS ČR. 
Podstatou mělo být přizpůsobení českých norem evrop-
ským. Senát vrátil část návrhů Sněmovně s tím, že nee-
xistují dopadové studie a dále, že ČR požaduje podporu 
jaderné energie, resp. určitou volnost v rozhodování, jaké 
energie chce podporovat.
Nejzásadnější při změnách balíčku zákonů o POZE byla 
otázka valorizace podpory na úrovni 2 % zakotvená v záko-
ně, ta ovšem neplatí pro biomasu ani pro bioplyn, byl přijat 
podle nás špatný argument, že palivové náklady tvoří vý-
znamný nákladový prvek a je nutno jej posuzovat samostat-
ně a valorizace neprošla, přes snahu svazu.
Senát novelu vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy. 
Naše pozměňovací návrhy týkající se bioplynových stanic a 
spravedlivé kompenzace byly bohužel zamítnuty.
Novela zákona č. 395/2009 Sb., o 
významné tržní síle
Po dlouhém projednávání mezi ministerstvy zemědělství a 
obchodu projednala novelu Legislativní rada vlády, došlo 
ke shodě ministerstev – byla předběžně uznána oboustran-
nost ve vztazích odběratel – dodavatel, dále navýšení mini-
málního obratu na 7 mld. Kč, obsahem novely by měla být 
transpozice evropského předpisu, ale stále zůstává mnoho 
nedořešených otázek a nastavení novely se zdá být širší. 
Intenzivně komunikujeme s ÚOHS, který je v této oblasti 

kontrolním orgánem.
Podstatné typy porušování zákona:
• Zákaz sjednávání splatnosti kupní ceny delší než 30 

dnů u potravin podléhajících rychlé zkáze a 60 dnů u 
ostatních.

• Jednostranné změny podmínek smlouvy o dodávkách 
týkající se četnosti, načasování nebo objemu, norem 
nebo cen potravin, požadování náhrady škody i když 
nebyla škoda způsobena zaviněním dodavatele.

• Zákaz vyžadování kompenzace nákladů při řešení stíž-
ností zákazníků, pokud není vina na straně dodavatele.

• Zákaz rušit objednávky potravin s rychlou zkázou tak 
rychle, že nelze najít alternativu pro prodej (méně než 
30 dnů).

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, 
představuje systémovou podporu pro nepředvídatelné udá-
losti nezaviněné zaměstnavatelem (ekonomická recese, 
pandemie, živelné události atd.), vychází ze zkušeností 
projektu Antivirus, zavádí v zákoně nový institut – podporu v 
době částečné nezaměstnanosti, v podstatě jde o variantu 
Kurzarbeitu – návrh jsme podpořili. Zatím nedošlo k názo-
rové shodě a návrh je v projednávacím procesu Sněmovny.  
Novela prováděcí vyhlášky MŽP č. 
432/2005 Sb. k zákonu č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(ZOPK), 
náhrada škod způsobených hrabošem – průběžné jednání 
s MŽP ČR, MZe ČR, AOPK, i za účasti postižených země-
dělců, posední pokrok nastal v červenci, kdy zúčastněné 
strany v rámci přípravy novely „úhradové vyhlášky“ nasta-
vily po vzájemné shodě přijatelné vstupní hodnoty pro pří-
padnou náhradu.
Petice „proti redistributivní platbě 
s finanční obálkou 23 % z celkové-
ho rozpočtu I. pilíře SZP 2022+“
V rámci všech aktivit v souvislosti s Národním strategickým 
plánem jsme vytvořili petici proti redistributivní platbě 23 %. 
V krátkém časovém horizontu jsme nasbírali téměř 19 tisíc 
podpisů. V souvislosti s vyjednáváním s Vládou o podpoře 
či nepodpoře zemědělcům jsme se rozhodli prozatím neak-
tivovat petici v rámci Senátu. Ovšem Vládě a ministru ze-
mědělství byla petice předána.
Právně-poradenská služba 
Naše právní oddělení řeší nejen právní dotazy týkající 
se obvyklých oblastí. I v loňském roce nás významně 
zaměstnával covid-19. Snad konečně můžeme říct, že 
covid-19 je za námi a nadcházející podzim a zima pro-
běhnou už v klidnějším režimu. Uplynulé dva roky naši 
právníci sledovali rychle se měnící opatření a snažili se 
vždy z oficiálních textů vytáhnout informace, které běž-
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ná média nesdělovala a které byly pro podniky klíčové. 
Ať už to bylo testování zaměstnanců, společné stravo-
vání nebo konání valných hromad a členských schůzí. 
Zejména to poslední se v průběhu času měnilo a způso-
bovalo to vážné komplikace. V prosinci vypadla výjimka 
pro zasedání orgánů právnických osob, na což jsme re-
agovali dopisem na Ministerstvo zdravotnictví a Minister-
stvo spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti uznalo náš 
podnět jako relevantní, vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví 
k okamžité nápravě, a to ji provedlo. Po celou jsme inten-

zivně komunikovali se všemi subjekty. Jak se členy Sva-
zu, kteří museli řešit akutní problémy, tak s jednotlivými 
úřady a institucemi, které často nedohlédly do praxe a do 
detailu. Ve většině případů se nám podařilo najít schůdné 
řešení problémů či prosadit potřebnou změnu. Covid-19 
ovlivňoval i vzdělávací aktivity právního oddělení, ale jak-
mile to bylo možné, naskočili jsme zpět do prezenčních 
seminářů, které jsou u našich členů přeci jen oblíbenější. 
Zejména semináře k pachtovním smlouvám, které jsme 
zaměřili více na praxi.

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

mínkám, řadu dalších PR aktivit jsme zařadili nově.   
Soutěž Odpovědně ke krajině
Vyhlásili jsme druhý ročník soutěže pro produkční ze-
mědělce Odpovědně ke krajině. Cílem této soutěže je 
ukázat, že produkční zemědělství hospodaří v souladu s 
přírodními principy a v souladu se zásadami trvale udr-
žitelného rozvoje. Do soutěže se může prostřednictvím 
krajské územní organizace ZSČR přihlásit fyzická i práv-
nická osoba, která hospodaří konvenčním způsobem 
a jejíž příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z produkce 
zemědělských komodit, případně jejich dalšího zpraco-
vání. Při hodnocení bude kladen důraz na tolerantnost 
produkčního zemědělství k žádoucím úpravám a ocho-

Komunikace s veřejností
V roce 2022 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. 

ta konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při 
klasickém hospodaření. Preferováno je proto současné 
provozování produkční zemědělské výroby a péče o stá-
vající prvky ekologické mikrostruktury zemědělské kraji-
ny. Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria 
efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu 
na životní prostředí.
Najdi svého zemědělce
Úspěšným PR projektem je web Najdizemedelce.cz, 
který spravujeme již více než dva roky. S cílem pod-
pořit přímý prodej od českých farmářů a usnadnit tak 
spotřebiteli přístup k čerstvým českým potravinám 
jsme vytvořili mapu zemědělských podniků, kde může 
návštěvník webu po zadání polohy snadno nalézt ze-
mědělce ve svém okolí, informace o jeho sortimentu a 
otevírací dobu prodejního místa. V mapě je momentálně 
zaregistrováno téměř 450 prodejních míst a noví pro-
dejci neustále přibývají. Lidem se tak otevřela snadnější 
cesta, jak zjistit, kde si mohou nakoupit například do-
mácí brambory, jablka, mléčné výrobky, maso či vejce. 
Registrace nových prodejních míst je pro všechny ze-
mědělské podniky zdarma. 
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 příkla-
dy řádného způsobu hospodaření v regionech, referujeme 
o aktuálním dění v našich členských podnicích anebo upo-
zorňujeme na problémy, se kterými se momentálně země-
dělci potýkají. 
Dny otevřených dveří 
Hlavní Dny českého zemědělství se uskutečnily v jednot-
ném dvoudenním termínu (17. až 18. června 2022) napříč 
celou republikou. Tento dvoudenní charakter má výhodu v 
pokrytí více cílových skupin. Pátek byl určen pro školy, tedy 
pro děti a mládež, a sobota pro laickou veřejnost. Cílem 
Dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích je uká-
zat zemědělskou praxi a dětem a mládeži pak edukativní, 

Foto: Josef Cetkovský, HD Určice
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zábavnou a zážitkovou formou dětem a mládeži přiblížit, z 
čeho se vyrábí potraviny. Málokteré dítě si umí například 
představit, co předchází vzniku kostce cukru. Celkem se v 
roce 2022 uskuteční na 50 dnů otevřených dveří. 
Účast na výstavách 
Tradicí se již stala účast naučného stánku na významných 
zemědělských akcích a výstavách. Děti, mládež i laická 
veřejnost tak mají možnost dozvědět se, jak zemědělci 
pečují o krajinu a o hospodářská zvířata, ale také další 
informace z tohoto odvětví. Na naučném stánku předsta-
vujeme zemědělství pomocí poznávacích materiálů od fo-
tografií, přes ukázky semen, sušených plodin, krmiv pro 
hospodářská zvířata až po přiřazování potravin k obráz-
kům plodin a zvířat, z nichž vznikly. 
V březnu jsme se účastnili akce Jarní zemědělec (Lysá 
nad Labem, 23. – 25. 3.). V dubnu se byl náš stánek k vi-
dění na Dni životního prostředí (Kolín, 20. dubna 2022) a v 
červnu jsme stihli vyjet na zemědělskou výstavu v Kačině, 
do Kralovic (Hadačka), Košetic (Chovatelský den) nebo do 
Nabočan (Naše pole). Na Den dětí mohli náš stánek na-
vštívit návštěvníci Národního zemědělského muzea (Den 
zemědělce, 1.6.) a stihli jsme i Krmitelku v Hluboké nad 
Vltavou (25.6.). V sobotu 11. června jsme potěšili rodiče s 
dětmi v okolí Prahy, kteří se rozhodli strávit den s Příbě-
hem potravin (Praha Uhříněves, 11. června). Náš stánek 
bude k vidění také na výstavě Země živitelka (25.–30. srp-
na 2022) a na akci Radešínská Svratka (Žďár nad Sáza-
vou, 8. září 2022), kde máme připravený program Cesta 
za makovým koláčem. 
Besedy na základních školách
Během roku 2022 uspořádáme celkem na 35 besed po 
žáky základních škol po celé ČR. Během první hodiny vý-
kladu se žáci dozví, co dnes obnáší práce v zemědělství 
(jaké moderní technologie tento vyspělý obor využívá) a v 
druhé hodině si mohou v poznávacích soutěžích vyzkou-
šet, kolik toho ví o výrobě potravin, zemědělských strojích 
nebo plodinách. Málokteré dítě pozná škrob, natož aby 
znalo jeho použití, nebo pozná semínko řepky, ze kterého 
se vyrábí olej. 
Agroenvironmentální kroužky
Agroenvironmentální kroužky pro žáky základních škol se 
v roce 2022 konaly v 8 základních školách (2x do měsíce 
formou dvouhodinové schůzky). Zájem dětí o tuto aktivitu 
je zejména v regionech. Kroužky se konají ve spolupráci 
se středními zemědělskými školami a statky, ale přede-
vším také se zemědělskými podniky. Kroužky většinou 
vedou učitelé ze středních zemědělských škol, studenti 
zemědělských či pedagogických univerzit či pracovníci ze-
mědělských podniků. Vedoucí i děti dostávají k teoretické 
výuce materiály vzniklé v rámci projektu Zemědělství žije!. 
Přednášky pro veřejnost 
a studenty 
V letošním roce jsme uskutečnili pět přednášek pro stu-
denty a veřejnost, a to především jako doprovodný pro-

gram na výstavách a veletrzích. Více než 180 žáků se 
účastnilo přednáškových dnů, které se uskutečnily pod 
vedením lektorů z Výzkumného ústavu živočišné výroby v 
dubnu a květnu 2022 ve VÚŽV v Netlukách. 
Edukační infocentra ÁMOS vision
Novou aktivitou projektu Zemědělství žije! je edukativní 
kampaň ÁMOS vision.  V jejím rámci byla vytvořena série 
deseti video-spotů o délce 20–30 vteřin, jejichž vysílání 
probíhá ve dvoutýdenních blocích od ledna do prosince 
2022 na přibližně 192 základních i středních školách, v 14 
krajích a ve 160 městech a obcích. Osloveno bylo tímto 
způsobem na 120 000 žáků. Vysílání těchto edukativních 
spotů má za cíl zvýšit povědomí o významu zemědělství 
u mládeže na základních a středních školách po celé ČR.
Regionální a národní 
jízda zručnosti
Zemědělský svaz ČR pořádal v roce 2022 ve spolupráci 
se střední zemědělskou školou v Poděbradech (výhercem 
předešlého ročníku) regionální kola jízdy zručnosti trakto-
rem s vlekem v osmi regionech s postupem do národního 
kola. Akce je soutěží studentů středních škol a velmi vý-
raznou propagační akcí oboru, o níž mají zájem i média. 
V prvním pololetí roku 2022 se nám podařilo odjet všech 8 
regionálních kol jízdy zručnosti traktoru s vlekem (soutěže 
se účastnilo celkem 160 soutěžících). Vítězem národního 
kola jízdy zručnosti v Poděbradech se stal Dominik Paur z 
Gymnázia a SOŠ Podbořany. Finálové kolo jízdy zručnosti 
se tedy bude v červnu 2023 konat v Podbořanech.
Soutěž pro mladé youtubery 
I v roce 2022 jsme se rozhodli pořádat soutěž pro mladé 
youtubery. Studenti středních zemědělských škol (příp. 
oboru veterinář) představí, co obnáší studium na jejich ško-
le.  Budou točit krátká videa s cílem zatraktivnit studium ze-
mědělských oborů. Tato videa budou posléze vyhodnocena 
v soutěži o nejlepší amatérský promo útvar s tématem ze-
mědělství. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních 

Foto: Kateřina Janů, Natural s.r.o.
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škol (8. a 9. třída) rozhodující se o dalším studiu. Cílem této 
kampaně je, aby vybraní studenti SZeŠ buď jako jednotlivci, 
nebo v týmu, představili, co obnáší studium na jejich škole. 
Bližší informace k této i dalším soutěžím uveřejňujeme na 
našem webu Zazijzemedelstvi.cz.
Japonská soutěž pro děti
Japonský organizátor IE-NO-HIKARI Association vyhlásil 
soutěž dětských kreseb s družstevní tematikou. Kresby 
mohou dodat děti ve věku 6–15 let, nejlépe ve formátu A4. 
Tématem kresby může být volné téma z oblasti zeměděl-
ského družstevnictví, a druhým tématem je „Já a mé oblí-
bené jídlo“. Na podzim proběhne v Japonsku vyhodnocení 
a výherci obdrží krásné certifikáty s tím, že jejich kresby 
budou zveřejněny v katalogu výherců. 

Exkurze do zemědělských 
provozů pro žáky ZŠ
Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se svými územními or-
ganizacemi pořádá pro žáky mateřských a základních škol 
exkurze do zemědělských provozů. Žáci tak mají možnost 
podívat se do praxe v zemědělských podnicích (do stájí, 
mechanizačních dílen, na pole, ale i do zpracovatelských 
provozů atd…) a dostávají se k nim tak informace o tom, 
co obnáší péče o krajinu a hospodářská zvířata. I tato ak-
tivita je vede a motivuje k zájmu o studium nebo k práci v 
oboru zemědělství. I o těchto aktivitách píšeme na našem 
webu Zemedelstvizije.cz.

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 
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. 

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. 

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.

Foto: Lada Lukešová, ZD Roprachtice



1717

Pokračujeme v pravidelném pořádání porad (videokonfe-
rencí) tajemníků a ředitelů ÚO, dle kalendářního plánu 

práce. Pořádáme mimořádné společné porady předsedů, 
tajemníků a ředitelů v rámci organizování protestních akcí. 
Pro zkvalitnění vzájemné komunikace mezi tajemníky a ře-
diteli ÚO vs ZS byla vypracovaná a odeslaná anketa zamě-
řená na pořádání porad tajemníků a ředitelů ÚO. Šetření se 
účastnilo 29 ÚO s celkově pozitivním výsledkem u 86 % ÚO 
(viz Informační systém ZS, sekce „Sdílené dokumenty“). 
Pro tajemníky a ředitele ÚO bylo z pověření předsedy ZS a 
ve spolupráci s PR oddělením vyhlášeno 10 nových zadání 
šetření. Celý rok 2022 byl především díky pořádání Celo-
státní konference ZS ČR ve znaku organizování volebních 
Valných hromad ÚO a Krajských rad.  
Aktuality z regionů
V průběhu letošního roku došlo k obměně na pozicích ta-
jemník / ředitel v ÚO Rakovník a Kladno, Šumperk a Je-
seník, Vyškov. Dále došlo ke sloučení ÚO (včetně převzetí 
členské základny) v Táboře (+ Písek). V rámci ÚO Litoměři-
ce + Louny, Ústí nad Orlicí + Chrudim + Pardubice, Hradec 
Králové + Rychnov nad Kněžnou, Nový Jičín + Frýdek-Mís-
tek došlo k ustavení tzv. sdíleného tajemníka. Pracovních 
stáží tajemníků a ředitelů ÚO se zúčastnily 4 ÚO: Svitavy, 
Šumperk a Jeseník, Rakovník a Kladno, Pelhřimov. 

Regionální rozvoj
Aktuální stav členské základny činí 1050 členů (údaj 
k červenci 2022). Bylo přijato 13 nových členů, tři čle-
nové zrušili své členství, zkušební členství bylo po-
skytnuto devíti zájemcům, z čehož ve dvou případech 
vyústilo v řádné členství. Celkově lze konstatovat, že 
se i v roce 2022 potvrzuje stoupající trend v zájmu o 
členství v ZS ČR.

Dotační program 9.F.e.
DP 9.F.e. v rámci ústředí ZS ČR zajišťují hlavní koordinátor 
a hlavní administrátor. Z důvodu dodatečného zapojení se 
nových partnerů (ÚO) do DP 9.F.e. pro rok 2022 bylo přihlá-
šeno rekordních 24 ÚO (nově ÚO Rychnov nad Kněžnou a 
Pelhřimov). Proběhlo individuální proškolení v rámci absol-
vování pracovní stáže tajemníků a ředitelů ÚO (Šumperk 
a Jeseník, Pelhřimov). Byly uspořádány 3 videokonference 
pro všechny partnery (účastnících se ÚO). Celkově je na 
rok 2022 naplánováno 64 seminářů. Plánované jsou také 
informace o 9.F.e na stránkách ZSČR a v Kalendáři akcí. 
Pro rok 2022 jsme zařadili novinku – 15 právních seminářů 
(právníci ZSČR), které jsou otevřené i pro nečleny ZSČR 
s cílem motivovat je ke členství, a tak pomoci tajemníkům 
zvýšit potenciál pro nová členství. 

Foto: Eliška Kalojirosová, ZA a Gymnázium Hořice

Foto: Tereza Buzková, ZOD Brniště a.s.
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V roce 2018 jsme zařadili 32 žádostí na 92 osob. V roce 
2019 jsme zařadili 76 žádostí na 297 osob. Od roku 

2019 spolupracujeme se společností HR Summit, která 
dokáže vyhledat zaměstnance na Ukrajině nebo pomoci s 
přípravou dokumentů pro podání na Ukrajině. V roce 2020 
jsme zařadili 119 žádostí na 318 osob. V roce 2021 jsme 
zařadili 153 žádostí na 375 osob buď o zaměstnaneckou 
kartu nebo mimořádné pracovní vízum. S dotazy týkající 
se této problematiky se obracejte na Ing. Lenku Šímovou 
simova@zscr.cz nebo 725 345 290.
Kvalifikovaný zaměstnanec 
Program je realizován od 1. září 2019 na základě usne-
sení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech 
schválených vládou za účelem dosažení ekonomického 
přínosu pro Českou republiku a vztahuje na zaměstnance 
z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, 
Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.
Program je určen:
1. na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční 

pracovníky, 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 

plodů 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 hospo-

dářství
• 83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů

a budou na území ČR vykonávat práci delší než 1 rok, ale 
nepřesahující 2 roky;
2. na straně zaměstnavatelů pro subjekty:

• působící alespoň 2 roky v ČR;
• s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdra-

votního a sociálního pojištění, daně);
• s řádně zveřejněnými účetními závěrkami;
• zaměstnává ke dni podání žádosti alespoň 6 za-

městnanců po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích 
měsíců;

• splňující podmínku 1,2násobku minimální zaruče-
né mzdy na obsazované pracovní pozici.

Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí pro 
české zemědělství
Zemědělský svaz ČR působí od roku 2018 jako garant 
ve dvou vládních programech ekonomické migrace: 
Kvalifikovaný zaměstnanec a Mimořádné pracovní 
vízum Ukrajina. 

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 PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.
Rozhodnutí o zařazení zaměstnavatele do Programu má 
platnost po dobu 1 roku.
Mimořádné pracovní vízum pro 
státní příslušníky Ukrajiny pracu-
jící v zemědělství, potravinářství 
nebo lesnictví
Od 1. prosince 2019 začal fungovat nový nástroj pro zís-
kávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnic-
tví z Ukrajiny.
V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní 
postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a 
lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umož-
ní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podob-
ných 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 

Foto: Pavel Vlček, ZD Vysočina Želiv
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důsledku legislativních změn souvisejících s implementa-
cí 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 Mini-
sterstvo 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 
Ministerstvo zemědělství Program Mimořádné pracovní 
vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zeměděl-
ství, potravinářství nebo lesnictví, který stanovuje postupy 
při přijímání žádostí, přičemž při jeho přípravě dbalo Mi-
nisterstvo zemědělství na to, aby se tyto postupy téměř 
nelišily od dříve fungujícího a již ukončeného Projektu.
Nejvýznamnější změny, které představuje nová reali-
zace žádostí o Mimořádná pracovní víza, jsou:
• Odlišná charakteristika zaměstnavatelů, majících 

možnost se do programu zapojit – nyní podle CZ-NA-
CE (viz text nařízení vlády)

• Detailnější vymezení pracovních pozic žadatele – nyní 
podle CZ-ISCO (viz text nařízení vlády

• Délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se pro-
dloužit, 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 do-
ložit i vyjádření zastupitelstva obce a projednat svůj 
záměr se zástupci zaměstnanců

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

prostředky z Programu rozvoje venkova (Ministerstvo ze-
mědělství), z Operačních programů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních 
věcí a zahraničních zdrojů (zejména Horizont 2020). 
V období od září 2021 do června 2022 Institut zrealizoval 

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

Foto: Studio Cinelicious, ZD Všestary

Foto: Josef Cetkovský, HD Určice

• Garanti projektu, přes které lze podávat žádosti: 
Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Ze-
mědělský svaz ČR, Lesnicko-dřevařská komora ČR, 
Asociace soukromého zemědělství ČR.

Výhodnější inzerce práce pro členy
Od roku 2019 nabízíme našim členům výhodnější ceny in-
zerce práce na webových portálech www.prace.cz, www.
profesia.cz a ke konci roku 2021 jsme se rozhodli nahradit 
portál www.profesia.cz portálem www.jenprace.cz. S dota-
zy týkající se této problematiky se obracejte na Ing. Lenku 
Šímovou simova@zscr.cz nebo 725 345 290.
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99 vzdělávacích akcí (z toho 60 webinářů – online forma 
a 39 presenčních seminářů) v rámci operací 1.1.1 Vzdě-
lávací akce a 1.2.1 Informační akce z Programu rozvoje 
venkova na nejaktuálnější témata z různých oblastí jak od-
borných, tak legislativních. Celkem se vzdělávacích akcí 
zúčastnilo 2 350 osob převážně z řad zaměstnanců ze-
mědělských podniků, vlastníků zemědělské půdy a osob 
podílejících se na hospodaření zemědělských podnikatelů 
(výzkumné instituce, poradenské firmy apod.).
V rámci 14. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venko-
va bylo podáno 10 projektů do operace 1.1.1 Vzdělávací 
akce, 1. Realizace těchto seminářů bude probíhat od října 
2022 do května 2023.
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 1.4.2017. Hlavním cílem činnosti platformy 
je přenos poznatků vědy a výzkumu do zemědělské a les-
nické praxe, aktivní podpora spolupráce mezi výzkumnými 
organizacemi a zemědělskou praxí, efektivnější prosazení 
poznatků a požadavků v domácím agrárním sektoru, zvý-
šení komerčního využití výsledků vědy a výzkumu, formu-
lace aktuálních a reálných problémů, na které je nutné ob-
rátit pozornost resortního výzkumu. Důležitým výstupem 
činnosti platformy je podklad pro další směřování vědy a 
výzkumu a jeho podporu ze strany MZe.
Aktivity České technologické 
platformy pro zemědělství 
Abstrakty a rešerše z nejnovější české a zahraniční 
literatury
Abstrakty z nejnovější české a zahraniční literatury obsa-
hují to nejdůležitější z daných publikací spolu s doporuče-
ním pro zemědělce. Od roku 2017 bylo celkem vytvořeno 
1230 abstraktů. Rešerše se soustředí na konkrétní úzké 
téma a obsahuje informace z různých výzkumů v dané ob-
lasti. Délka rešerše je cca 5 stran vlastního textu. Součástí 
rešerše je literární přehled, dále doporučení pro praxi a 
seznam použité literatury. 

V roce 2022 bude vytvořeno 140 abstraktů od 26 autorů a 
12 rešerší.
Abstrakty a rešerše jsou umístěny na webu https://www.
ctpz.cz/, lze v nich vyhledávat podle klíčových slov.
Publikační činnost
Od roku 2017 Česká technologická platforma pro země-
dělství vytvořila více než 45 odborných publikací na aktu-
ální témata. Každý rok vydáváme cca 30 odborných člán-
ků v různých odborných periodikách.
V roce 2022 budou vytvořeny následující publikace:
• Nejnovější poznatky v ochraně rostlin
• Význam statkových hnojiv pro udržitelné obhospoda-

řování zemědělské půdy v podmínkách klimatu (půdní 
organická hmota, kvalita a zdraví půdy)

• Technické prostředky obrazové analýzy
• Smart farming a zemědělství 4.0
• Rezidua steroidů v potravinách živočišného původu
• Využití precizního zemědělství v integrované regulaci 

plevelů
• Aktuální problematika lesního školkařství v ČR v roce 

2022
V roce 2022 bude uveřejněno 35 odborných článků v růz-
ných periodikách.
Realizace seminářů a webinářů
Od roku 2017 Česká technologická platforma pro země-
dělství uskutečnila 80 seminářů a od roku 2020 také 40 
webinářů. Ukázalo se, že realizace webinářů je u krátkých 
akcí bez exkurze lepší variantou a také se účastní více 
osob než u klasických seminářů.
V 2020 byl naprogramován online systém, který kom-
plexně organizuje webináře. Na základě pozvánky na 
konkrétní webinář se vytvoří online schůzka přes platfor-
mu Microsoft Teams. Ten vygeneruje odkaz, který slouží 
účastníkům k připojení.
Webináře 2022:
• Současné hospodaření na zemědělské půdě v mění-

cích se podmínkách prostředí – SOM (půdní organic-
ká hmota) – 2. ročník (webinář s mezinárodní účastí)

• Zemědělská robotika a autonomie
Foto: Klára Guellová, 1. Zemědělská a.s. Chorušice

Foto: Pavel Vlček, ZD Vysočina Želiv
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• Nové trendy ve výživě hospodářských zvířat
• SmartField – sběr teplotních a vlhkostních dat pro 

podmínky precizního zemědělství (Zemědělství 4.0) 
na principu Internetu věcí (IoT) 

• Význam dlouhodobých pokusů v podmínkách změny 
klimatu – využití pro zemědělskou praxi (webinář s 
mezinárodní účastí)

• Dálkový průzkum Země a precizní zemědělství
• Integrovaná regulace plevelů a precizní zemědělství
• Základy zpracování dat v programu R
Záznamy z webinářů jsou k dispozici na webu ČTPZ
Semináře 2022:
• Příležitosti a hrozby pro lužní lesy a jejich význam v 

době klimatických změn
• Druhová skladba dřevin v imisních oblastech v období 

klimatické změny
• Obnova lesů po kůrovcové kalamitě v kontextu nových 

dotačních pravidel a koncepce státní lesnické politiky 
do roku 2035

• Polní den – hospodaření na půdě ve vazbě na retenci 
vody v krajině

• Zemědělské technologie a spotřeba energie
• Polní dny ze vzduchu
• Management dojených stád skotu v podmínkách pre-

cizního zemědělství
• Robotické dojení, budoucnost chovu dojeného skotu
• Diagnostika a terapie mastitid dojnic v souladu s no-

vou evropskou legislativou - 3 semináře
• Zdravotní problematika ryb 
• Molekulární metody detekce patogenů v potravinách 
• Preventivní medicína v chovech malých přežvýkavců
• Půdní regenerační procesy a obnova lesa na kalamit-

ných holinách a devastovaných plochách
• České zemědělství v měnících se klimatických pod-

mínkách
• Ochrana ovoce před chorobami a škůdci
• Jablečný den
• Nechemické metody ochrany rostlin
• Budoucnost rostlinné výroby v nových podmínkách 

Společné zemědělské politiky
• IoT v zemědělství
• Farmářský den ve Velké Chyšce
• Inovace v chovu prasat
• Inovace v chovu skotu
• Metabolismus a reprodukce dojnic na individuální 

úrovni
• Zdraví včel v ohrožení 
• Péče o pohybový aparát dojnic 
• Zdraví dojeného skotu – seminář s mezinárodní účastí
Harmonogram vzdělávacích akcí je umístěn na stránkách 
ČTPZ v sekci „Události“.
Tvorba instruktážních videí
V roce 2022 bude vytvořeno 14 instruktážní videí před-
stavujících nejnovější postupy a technologie, zejména v 
souvislosti s precizním zemědělstvím.

Jedná se o následující videa:
• Robotika ve faremním chovu hospodářských zvířat 
• Bezpilotní technika pro zemědělskou praxi
• Technika pro ochranu rostlin v precizním zemědělství
• Technické prostředky při realizaci agroeko opatření v 

praxi
• Využití infračervené termografie pro detekci onemoc-

nění končetin
• Chyby v ochraně lesa v souvislosti s kůrovcovou ka-

lamitou
• Hydromeliorace – voda pro zemědělství a krajinu
• Využití botanických pesticidů v zemědělství
• Rezistence plevelů vůči herbicidům: diagnostika a an-

tirezistentní strategie
• Management mleziva a krmné doplňky ve výživě telat
• Inovace v chovu hospodářských zvířat – monitoring 

životních projevů při využití analýzy obrazu
• Ošetřování příkmenného pásu
• Mikroskopická technika
• Aktuální situace v lesním semenářství a školkařství
Účast na výstavách a veletrzích 
ČTPZ bude mít svůj stánek na výstavě Země živitelka v 
Českých Budějovicích ve dnech 25. – 30. 8. 2022. ČTPZ 
zde návštěvníkům z řad zemědělské praxe představuje 
svoji činnost a její výstupy.
V rámci své činnosti spolupracuje platforma s resortními 
výzkumnými ústavy, univerzitami, zemědělci a dalšími or-
ganizacemi působícími v zemědělství. 
V současné době má Česká technologická platforma pro 
zemědělství 49 členů.
Všechny informace a výstupy činnosti České technologic-
ké platformy pro zemědělství jsou k dispozici na webu htt-
ps://www.ctpz.cz/.
Poradenství
Zemědělský svaz ČR republiky poskytuje kvalitní ne-
závislé poradenství v následujících oblastech:
• Rostlinná výroba v zemědělství
• Živočišná výroba v zemědělství
• Ekologické zemědělství
• Zemědělství a ochrana přírody a krajiny
• Energetické využití agrárních produktů
• Péče o půdu
• Rostlinolékařství v zemědělství
• Zemědělské stavby, technologie výroby a mechaniza-

ce
• Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a 

rostlinolékařství
• Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a 

rostlinolékařství
• Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlino-

lékařství
Zemědělský svaz má nasmlouvanou spolupráci s více než 
100 ověřenými odborníky, kteří působí ve výzkumných 
ústavech, na univerzitách, jako akreditovaní poradci, ane-
bo se jedná o poradce, se kterými mají zemědělci dobré 
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předchozí zkušenosti. Jsou to poradci, kteří realizují po-
radenství v terénu, tj. věnují se dlouhodobě spolupráci se 
zemědělskou praxí.
V případě zájmu o poradenství stačí vyplnit formulář na 
webu Zemědělského svazu na následujícím odkazu:
https://www.zscr.cz/Poradenstvi

Zemědělský svaz vybere odborníka, který bude poraden-
skou službu realizovat. 
Na kvalitu poradenských služeb Zemědělský svaz prů-
běžně dohlíží. Chceme stále vylepšovat portfolio našich 
poradců, tj. po skončení každé poradenské služby formou 
dotazníků zjišťujeme spokojenost klienta.

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 lidi 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 si mohou získat či 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: Jiří Ziegel, Agro Odersko a.s.
Členy sdružení se mohou stát vedoucí pracovníci ve věku 
do 45 let se zájmem o zemědělství a řízení zemědělského 
provozu. 

Získejte ZDARMA na měsíc zkušební členství
Zemědělský svaz ČR nabízí zkušební členství na 1 měsíc, a to zcela zdarma.
Členem svazu může být každá fyzická nebo právnická osoba – zaměstnavatel podnikající v oblasti zemědělské 
výroby na území České republiky. Členem svazu může být fyzická osoba, která vykonává činnost ve prospěch ze-
mědělství nebo venkova.
Výhody zkušební verze členství:
• Týdenní pošta – během celého měsíce budete získávat týdenní poštu ZS ČR. Ta je rozesílána každý pátek a 

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

• Právní poradna – ve zkušební verzi členství se můžete podívat na přehled dotazů od našich členů, které byly 
už zodpovězeny našimi právníky. Databáze obsahuje přes 850 zodpovězených právních dotazů, které se týkají 
např. nájemních a pachtovních vztahů, stanov družstva, vlastnictví a spoluvlastnictví, předkupního práva, proml-
čení apod.

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

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

• Zahraniční informace – přehled aktuálních informací ze zahraničí, aktuální překlad zpravodajství AGRA Facts.

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

• Nezávislé poradenství – členové i nečlenové se mohou na svaz obracet s žádostí o informace a rady v různých 
oblastech. Svaz spolupracuje se specialisty, kteří poskytnou odborné a nezávislé poradenství.

• 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.

• HR aktivity – aktivně pomáháme při vyhledávání a výběru vhodných kandidátů na pracovní pozice v zemědělství.
• 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).

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
Titulní foto: Eliška Kalojirosová, Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Foto v rámečku: Lenka Vránová, Biofarma Jure
Tento bulletin je vydáván na podporu sociálního dialogu a náklady na jeho vydání budou 
hrazeny z prostředků na sociální dialog v roce 2022 dle § 320a zákoníku práce



RODINNÁ TRADICE OD ROKU 1888. FIRMA PILLER 
VYŠKVAŘÍ PŘES 200 TUN SÁDLA MĚSÍČNĚ

„K pivu se škvarky prostě báječně hodí,“ 
podotýká Tomáš Piller při prohlídce výrobny 
ve Chvalíně na severu Čech. Tradiční rodinná 
firma, jež nese jeho příjmení, se postupně 
etablovala jako největší ve svém oboru. 
Ačkoliv dnes měsíčně vyškvaří víc než 
jakákoliv jiná firma v České republice, ne vždy 
to měla jednoduché. „Dědeček prožil během 
okupace těžké období. Když se mu po válce 
podařilo aspoň částečně navázat na to, co dělal 
během první republiky, přišla rudá doba a všechno ztratil,“ líčí Tomáš Piller.

Po prvních krůčcích zaměřených na prodej syrového masa a sádla se 
podnik na samém konci 19. století usídlil v Roudnici nad Labem. Na tamním 
náměstí vzniklo nové uzenářství a příjmení Piller koneckonců stále zdobí 
fasádu malebného domu a s tradicemi řemesla bude v regionu spojeno 
nejspíš už navždy. Na tuto éru odkazuje bankovka v pomyslné hodnotě sto 
krejcarů, kterou prastrýc Tomáše Pillera nechal natisknout jako neobvyklý 
reklamní předmět. „Rozdával ji lidem, aby ho navštívili v novém krámě na 
roudnickém náměstí. Příliš dokumentů se nedochovalo, proto tento kousek 
chráníme jako relikvii,“ líčí Tomáš Piller.

Tuny škvarků a sádla

Během šedivého normalizačního období, které s sebou přineslo 
i znárodnění firmy, už Pillerovi ztráceli naději. Vše se ale změnilo, třebaže 
už se toho někteří členové rodiny nedožili. „Po vzoru táty jsem se stal 
zemědělským technikem a před revolucí pracoval jako zootechnik. Jezdil 
jsem na jatka zpeněžovat dobytek, ale hned v lednu 1990 jsme se vším sekli 
a rozhodli se oživit rodinnou firmu. Děda kolikrát i brečel štěstím,“ vzpomíná 

dojatě Tomáš Piller. Když se na přelomu 
tisíciletí masokombináty předháněly, 
kdo vyrobí víc párků a salámů, Pillerovi 
zaregistrovali, že se výroba sádla bere jako 
okrajová záležitost.

„Statistiky nasvědčovaly poklesu produkce 
sádla. S tátou jsme si ale uvědomili, že pro naši, 
menší firmu by mohlo být zajímavé specializovat 
se na jednu věc, kterou konkurence opomíjí,“ 

upřesňuje Tomáš Piller, který pro expanzi rodinné firmy po republice hojně 
využíval i kontakty, které získal na jatkách coby zootechnik. Dnes se ve 
Chvalíně škvaří nepředstavitelných 200 tun sádla za měsíc, čímž si firma 
připisuje prvenství v Česku. Výrobní proces přitom zvládá tým o pouhých 
devíti lidech. Firma Piller v produktovém portfoliu své značky Anna nabízí 
hned několik druhů škvarků a pomazánek, ale samozřejmě také sádlo nebo 
populární pekařský tuk.

Pět generací uzenářství a škvaření

Ve vedení nyní působí také Tomáš Piller mladší, syn současného ředitele 
a zástupce páté generace, která se do rodinné firmy zapojila. Kolem 
rodinného řemesla se pohyboval odmalička a vypomáhal jako brigádník, 
aby poznal, jak škvařírenské výrobky vznikají. Pillerovi uznávají, že jíst 
neustále jenom škvarky nemusí být zrovna zdravé. Záleží ale podle nich na 
množství a jako lahůdku si škvarkové pomazánky i další výrobky nemohou 
vynachválit. „Je mi ctí, že rodinnou firmu zase máme, v daném časovém 
úseku předám vlajku synovi a dceři. Tak, jako jsem ji já obdržel od svých rodičů 
a jejich předků. Udržovat tradici od roku 1888 už dnes přece jenom není úplně 
obvyklé,“ uzavírá Tomáš Piller.

Veronika Klementová  

firemní bankéřka, 

region severozápadní 

Čechy

Kamila Valentová  

regionální ředitelka 

firemního centra 

v Ústí nad Labem

„Firma Piller je ve svém oboru velmi 
známá a úspěšná, aktivně s ní 
spolupracujeme už od roku 1992. 
Vážíme si smyslu pro detail i přístupu, 
kdy klient vždy dodrží, co slíbil. Jedná 
na úrovni a každý krok svého podnikání 
pečlivě promýšlí. Od roku 2006 
každoročně řešíme investiční záměry 
klienta, například různé inovace, 
automatizaci a další zefektivňování 
výroby. Za milník spolupráce s Českou 
spořitelnou lze označit kompletní 

POHLED BANKÉŘE
rekonstrukci a výstavbu současného 
sídla firmy. Piller je tradiční rodinná 
společnost, která v obci Chvalín ve 
vlastních prostorách vybudovala 
obchod s potravinami. Pan Piller 
nepřestává překvapovat svou 
společenskou odpovědností, nyní 
například uvažuje o výstavbě domu 
pro seniory.“

www.csas.cz/firmy

 
 

VÝROBNA PILLER V ČÍSLECH 

9 zaměstnanců
8 kotlů po 600 litrech

200 tun sádla měsíčně

Jen těžko byste hledali příznačnější symbol 
tradičních vesnických zabijaček a staročeských 
hostin, než jsou škvarky. Tomáš Piller na 
zlatavých kouscích vyškvařeného vepřového 
sádla postavil se svým otcem současnou 
podobu rodinné firmy, jejíž historie se začala 
psát už na konci 19. století. Škvarkové 
pomazánky, sádlo nebo selské škvarky značky 
Anna se těší oblibě po celé republice a jejich 
výrobce se dodnes hrdě hlásí ke svým předkům.
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Francotcheque Agricole s.r.o.
Sadová 242, 294 41 Dobrovice

tel.: 602 404 252
www.zemedelskatechnikafta.cz
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9 zaměstnanců
8 kotlů po 600 litrech

200 tun sádla měsíčně

Jen těžko byste hledali příznačnější symbol 
tradičních vesnických zabijaček a staročeských 
hostin, než jsou škvarky. Tomáš Piller na 
zlatavých kouscích vyškvařeného vepřového 
sádla postavil se svým otcem současnou 
podobu rodinné firmy, jejíž historie se začala 
psát už na konci 19. století. Škvarkové 
pomazánky, sádlo nebo selské škvarky značky 
Anna se těší oblibě po celé republice a jejich 
výrobce se dodnes hrdě hlásí ke svým předkům.
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Francotcheque Agricole s.r.o.
Sadová 242, 294 41 Dobrovice

tel.: 602 404 252
www.zemedelskatechnikafta.cz

WWW.BRUNNTHALLER.CZ
STÁJOVÉ TECHNOLOGIE



SCHAUMANN ČR s.r.o.
náměstí Svobody 35
387 01 Volyně
Tel.: 383 339 110
schaumann@schaumann.cz
www.schaumann.cz

INOVACE 
JE NAŠE 
MOTIVACE

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

a pro budoucnost nastupujících generací.  
Vývoj inovativních výrobků stejně jako 

udržitelná produkce jsou proto nedílnou 
součástí Schaumann-konceptu pro  

Váš úspěch ve stáji.

www.agropartner.cz

Společně 
vytváříme 
budoucnost

Jsme průkopníky a vizionáři  
v oblasti stájových technologií a zemědělské techniky.
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ProbiOtika 
LAIVEN Flora 
zlepší výnosy 
i kvalitu 
plodin
Užitečné mikroorganismy 
LAIVEN Flora zkvalitňují půdní 
mikroflóru, zefektivňují využití 
hnojiv a podporují rostliny 
v růstu i plodnosti.

www.laiven.org

Chcete větší  úrodu 
a zdravější  rostliny? 

Napište nám nebo zavolejte:

info@manetech.cz
+420 601 316 125

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



Žací lišty McHale

Pro Glide 

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

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

McHale Pro Glide F3100
17.550 EUR

McHale Pro Glide R3100
16.470 EUR

McHale Pro Glide B9000
50.220 EUR

2 roky záruka  /  Patentované 3D kopírování terénu
Ceny jsou evedeny bez DPH. Platnost nabídky je do 30.9.2022

UNIVERZÁLNÍ PNEUMATIKA
PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR  A OCHRANU PŮDY

ZÁRUKA NA NÁHODNÉ 
POŠKOZENÍ.

UŽÍVEJTE SVÉ PNEUMATIKY 
NAPROSTO BEZSTAROSTNĚ.
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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

Jednoduchá navigace pro rozmetání a postřiky, která 
s vámi bude růst po další roky zavádění precizního 
zemědělství.

Přínos: Výrazná úspora nákladů na hnojiva a postřiky 
díky navazujícím jízdám bez překryvů a vynechávek

Funkcionality: navigace s přesností 15-20 cm, 
záznam, import a export hranic z LPIS, silniční mapy, 
odemčeno pro vzdálený servis a podporu

Možnosti rozšíření: autopilot, zobrazení Isobus 
nářadí, automatické vypínání sekcí, variabilní aplikace, 
vzdálené zasílání map, hranic a linií

Akční cena do 
vyprodání zásob: 39.900,-Kč

RAVEN CR7       MÁME SKLADEM
Pásmové vápnění
Investice, která se vyplatí!

MJM agro, a. s., Agroslužby

 Úspora nákladů na vápnění dosahovaná tímto způsobem 
 aplikace podle našich zkušeností dosahuje až 25 %

 Zvýšení výnosu o 5 až 20 % 
 (je závislé na konkrétních půdně-klimatických podmínkách)

 Snížení nákladů na hnojení a zpracování půdywww.mjm.cz

MJM agro, a. s.
Cholinská 1048/19
784 01 Litovel
Tel.: 602 547 019      
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Foreword
The past year has been, to put it mildly, rather strange. The 
end of the year was marked by the negotiation of changes to 
the common agricultural policy and, in parallel, the creation 
of a Czech strategic plan that would accept these changes. 
With the participation of all agricultural NGOs, a proposal was 
negotiated, and although it was not optimal for any group of 
farmers, both in terms of production orientation and artificially 
created division by size, it was a compromise which was to 
be finalised after the final version was approved at European 
level. However, we did not know the most important thing, i.e. 
the financial allocations for each measure, as the Ministry of 
Foreign Affairs did not want to publish these figures until the 
completion and announcement of the negotiations at Europe-
an level. Nevertheless, it was already clear at that time that 
the most lowered envelope in the Czech Republic would be 
for the Rural Development Program, and that this would mean 
a significant reduction in such things as agro-environmental 
measures, support in less favoured areas, or that support for 
investments in agriculture and food industry would essentially 
cease to exist. That is why we negotiated intensively for an in-
crease in co-financing of the Rural Development Program with 
both the government of Andrej Babiš and the new government of Petr Fiala, and in the end we managed to negotiate the 
required increase in co-financing with both governments, despite initial disagreements. 
The biggest bone of contention, however, was and still is the final setting of the Czech strategic plan, the final form of 
which has been under discussion for more than a year. The final version was certainly not ideal from our point of view, and 
after the publication of the financial allocations, which we only learned about at the end of the year, we requested some 
adjustments to the strategic plan. However, for the most part we considered the proposal to be an agreed compromise. 
Unfortunately, the new government, right before the end of the year, came up with new adjustments, which we learned 
about more or less by accident. We just knew that something was being negotiated. And after the new year, we were 
told that the strategic plan will undergo significant changes that would put production farmers at a disadvantage. I am 
not going to list everything that the original proposal contained, how it was, dare I say it, cosmetically altered under our 
pressure, or what specific steps we took. Most of you have been involved in these activities and there has been a great 
deal of media attention on this subject. The sad fact is that the significant disadvantage of the producers of most Czech 
foodstuffs has remained, even though many politicians behind the scenes have acknowledged that the changes were not 
very fortunate. Unfortunately, the changes to the strategic plan were decided in special formats and by people who not 
only do not have agriculture in their remit, but did not even accept our offer to negotiate. In short, they didn’t care about our 
opinion. They made political decisions and the opinion of the Minister of Agriculture, who was the only one who negotiated 
with us, was not taken into account very much.  The Minister of Agriculture wasn’t even invited to some of their meetings. 
Negotiations regarding the overall form of the strategic plan are currently in full swing, and I must admit that we are finding 
agreement with our politicians on a number of points regarding the adjustment of some specific measures. Unfortunately, 
our warning from previous years that too much ambition is harmful is coming true, because there are measures in our 
strategic plan that are not in any other strategic plan of any other country. Moreover, the European Commission demands 
things that practical farmers are just shaking their heads at. It may be the case autumn ploughing will be virtually im-
possible, so that the possibility of using organic fertilizers will be made impossible, and it may be the case that it will be 
impossible to grow sufficient quantities of certain feeds to ensure livestock production. There are too many risks that may 
be unintended, and we have therefore also had to back up our demands with several demonstrations. Otherwise, they 
would not have been taken seriously. We are not happy about this, but the changes under discussion are so serious that 
we cannot remain silent. 
However, the common agricultural policy is just one of the many issues we are dealing with. Our association has been 
a long-standing supporter and initiator of associating farmers in marketing organisations. It would be ideal if such asso-
ciations were formed for each agricultural commodity, which would ensure a better bargaining position with buyers. This 
year, a merger of two marketing cooperatives was completed and a new organization was created to ensure the sale of 
milk, MLÉKO.CZ. I am glad that it was successful and that at least in some segments it is possible to combine the offers 
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Structure of AA CR
Number of members  (26. 7. 2022) 1 050
Of which:

Agricultural cooperatives 339
Joint-stock companies 298
Limited liability companies 184
Other members (market cooperatives, natural persons, etc.) 229

Source: Internal documents of AA CR

from more and more producers of agricultural commodities. Of course, we will work to establish more such associations 
in other commodities as well. Particularly in these divisive times and with increasingly powerful trading partners, this is 
one of the few ways to effectively resist this force. I hope that we will be able to start joint sales, but also purchasing so 
that we remain competitive not only as individuals, but also as an entire industry.
The war in Ukraine, the reverberations of the Covid pandemic, the huge inflation and rising costs, the ever-extreme pre-
ssure to increase the ecological obligations of farmers and the associated reductions in production and its increase in 
price, the decline in the standard of living of the entire society and the consequent decreasing demand and pressure on 
food prices, and the utterly pointless bureaucracy. These are the things our farmers have to face. I wish them to be able 
to deal with this period, and I can promise that the Agricultural Association will try to help them in this. 

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

Agriculture in the Czech Republic

Farmed arable land Average acreage of arable land
ha % ha

Legal entities in total 1 850 737 75 371,6
Total natural persons 616 088 25 16,3
TOTAL 2 466 825 100,0 57,8

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (IAEI based on data from the CZSO Agricul-
tural Register).

Business structure in agriculture in terms of arable land
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Business structure in agriculture in terms of agricultural land

Number of 
businesses

Farmed agricultural soil Average acreage (in ha) of 
agricultural soilha %

Legal entities in total 4 980 2 448 713 69,7 491,2
of which: 
Agricultural cooperatives 508 637 115 18,1 1 254,1
Limited liability companies 3 353 925 840 26,4 276,1
Joint stock companies 731 837 970 30,3 1 146,3
Natural persons 37 698 1 062 076 30,3 28,2
of which: 
Entrepreneurs fulfilling the 
conditions prescribed by 
the Agriculture Act

23 401 963 518 27,4 41,2

TOTAL 42 678 3 510 789      100,0 82,3

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (IAEI based on data from the CZSO Agricul-
tural Register).

Size structure of agricultural enterprises 

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

up to 5 ha 19 848 52,65 32 238 3,00 977 19,60 1 663 0,07
5-10 4 188 11,11 30 145 2,80 311 6,20 2 248 0,09

10-50 8 494 22,53 199 141 18,80 771 15,50 18 919 0,77
50-100 2 671 7,09 188 569 17,80 339 6,80 24 607 1,00
100-500 2 280 6,05 436 307 41,10 1 081 21,70 298 811 12,20
500-1000 177 0,47 119 767 11,30 673 13,50 493 740 20,16
1000-2000 34 0,09 40 247 3,80 561 11,30 794 891 32,46
2000 and 

more 6 0,02 15 663 1,50 267 5,40 813 834 33,24

TOTAL 37 698 100 1062076 100 4 980 100 2448713 100
Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Structure of employment in agriculture 

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
2021 25 400 26,0 72 400 74,0

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.
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Share of 
agricultural 
workers in 
the number of 
workers in the 
Czech economy 

2014 2,60 %
2016 2,45 %
2018 2,38 %
2021 2,34 %

Source: Green Reports of the 
Ministry of Agriculture of the 

Czech RepublicFoto: Kateřina Janů, Natural s.r.o.

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

Age structure of workers in agriculture 

Age 
groups Age structure  2013 Age structure  2017 Age structure 2021 Average age 

structure 
60 years and more 9,3 % 14,2 % 13,6 % 12 %
45 – 59  years 43,8 % 42,5 % 45 % 44 %
30 – 44  years 34,5 % 31,6 % 29,4 % 32 %
under 30 years 12,4 % 11,7 % 12 % 12 %

Zdroj: Zelené zprávy MZe ČR.

1989 2004 2019 
as of 1.4.

2020 
as of 1.4.

2021 
as of 1.4.

2022
as of 1.4.

Cattle total 3 480 1 428 1 418 1 404 1 406 1 421
Cows 1 248 573 590 586 586 588
Pigs total 4 685 3 127 1 554 1 499 1 518 1 433
Sows 312 251 91 88 90 81
Poultry total 32 479 25 494 22 979 24 247 23 808 23 026

Source: Czech Statistical Office 

Structure of livestock levels by legal form of enterprises

Cattle
Pigs Poultry

Total Dairy cows
Legal entities doing busi-
ness in agriculture 74 % 91 % 95 % 94 %

Natural persons doing 
business in agriculture 26 % 9 % 5 % 6 %

Source: Green Report of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.
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Meat trade balance of the Czech Republic

Negative balance 
for pork in billions 

CZK

Negative balance 
for meat in billions 

CZK

Negative agrarian 
balance in billions 

CZK

Share of the meat 
balance in the agra-

rian balance
1996 less than -0,1 -0,2 -21,9 less than 1 %
2000 -0,5 -1,1 -17,3 6 %
2006 -4,6 -8,1 -34,2 24 %
2020 -14,6 -24,0 -36,4 66 %
2021 -13,1 -23,4 -41,9 56 %
2022 estimate around -14 around -26 around -41 around 63 %

Source: Customs statistics of the Czech Statistical Office and own calculations from them

Development in agricultural foreign trade in the Czech Republic

Year Exports (CZK million) Imports (CZK million) Agrarian balance (CZK 
million)

2000 47 729 65 011 -17 282
2018 186 301 227 967 -41 666
2019 198 001 245 451 -47 450
2020 214 471 250 888  -36 417
2021 227 458 269 323 -41 865
2022 estimate around 255 000 around 296 000 around -41 000 

Source: Data of the Czech Statistical Office pursuant to classes 1-24 of the customs tariffs. These values may change 
over time.

The most significant food insecurity in the Czech Republic in plant 
commodities 

Potatoes Temperate fruits Table apples Fresh vegetables
around 70 % around 70 % around 50 % below 40 %

Source: Green reports of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic

The most significant food insecurity in the Czech Republic in livestock 
commodities 

Self-sufficiency in pork in % Self-sufficiency in poultry meat in % 
1996 99 95
2005 83 90
2010 64 85
2020 51 71
2020 a 2023 (esti-
mates)

around 40 around 50-60

Source: Green reports of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic
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The agricultural system in the Czech Republic is increa-
singly destabilised. Despite numerous promises, politici-
ans have been unable to contribute to greater preserva-
tion of domestic livestock production. Compared to the 
EU, livestock production in the Czech Republic has fallen 
to such an extent that we remain below average in the 
long term, below 60% of the EU average. The reality in 
the Czech Republic is that corporate farming enterprises 
in the Czech Republic achieve two and a half times higher 
livestock production per hectare. Livestock production ge-
nerally does not have the same subsidy support as crop 
production and is more threatened by the Green Deal. The 
gap between crop and livestock production in the Czech 
Republic began to appear some twenty years ago. The 
strategy of the Ministry of Agriculture of the Czech Repub-
lic with a view to 2030 includes the intention to reduce the 
disproportion between crop and livestock production. The 
strategy states that the share of livestock production in to-

tal agricultural production should increase. 
How does the Ministry of Agriculture intend to ensure this? 
Some sectors of agriculture (and especially in livestock 
production) are on the verge of survival due to persistent-
ly low price remuneration that does not correspond to the 
increase in input prices as well as low non-price remune-
ration in which we will not have a level playing field for 
the CAP period 2023 to 2027. The subsidies in the Czech 
Republic will now be shifted in favour of smaller agricul-
tural enterprises, which do not play a major role in ensu-
ring agricultural production and food self-sufficiency. It is 
a paradox: while in Spain, for example, they are providing 
subsidies to agriculture to encourage farmers to merge, 
the opposite is happening here. Under the weight of unfa-
vourable conditions for agricultural businesses, food pro-
duction and food self-sufficiency of the Czech Republic will 
decline in the coming period. We will become even more 
dependent on imports. This is agricultural gambling. 

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. 

At the time of this Bulletin’s deadline, more than 57 ini-
tiatives have been opened at European level (in re-

Agriculture and the environment
A big topic for farmers over the last two years have 
been the “Farm to Fork” and “EU Biodiversity Stra-
tegy” strategies, which the European Commission 
presented on the 20 May 2020 under the so-called 
Green Deal and which are gradually being implemen-
ted through various instruments. In connection with 
the objectives 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. 

Photo: Lenka Komínková, ZD Čechtice
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lation to the Green Deal) and under preparation for im-
plementation. A number of controversial approaches and 
objectives have not been reconsidered even in the context 
of the very complex geopolitical situation in Ukraine and 
the ensuing economic crisis, which is crippling virtually all 
sectors of the European economy, agriculture included.
Although more than two years have passed since the pu-
blication of the “Deal”, the European Commission is yet to 
come up with a relevant and comprehensive analysis of 
the impact of this initiative, even though it contains a num-
ber of controversial/ambitious goals.
In the light of a number of initiatives of the Green Deal, the 
Agricultural Association of the Czech Republic is currently 
focusing on the following priority areas, which are being 
discussed at EU level:
• The Sustainable Use of Pesticides Directive.
• The Revision of the Industrial Emissions Directive.
• RED III /High ILUC.
• Action Plan for the Revision of Organic Agriculture.
• LULUCF.
• Regulations preventing deforestation (including the 

impact on restrictions on imports of agricultural com-
modities).

• Environmental footprint of products/green claims.
At the national level, the association has, in the past peri-
od, been particularly involved in the following areas:
• The Agricultural Association of the Czech Republic 

became a full member of the OPE monitoring commi-
ttee under the auspices of the Ministry of Agriculture, 
which allows us to communicate more effectively the 
interests of the agricultural community within the fra-
mework of this program.

• We also continue the discussion on the amendment 
of the so-called “payment decree” of the Ministry of 
the Environment, which deals with compensation for 
farmers and fishermen for limiting their activities in re-
lation to nature and landscape protection.

• The dialogue with the Ministry of the Environment 

regarding discrepancies in the implementation of the 
Ministry of the Environment’s anti-erosion decree con-
tinues to be complicated. 

• We continue to intensively monitor the situation regar-
ding renewable energy sources. Together with BIOM.
CZ, the association is commenting on relevant legis-
lation proposals. 

• The association also commented on the proposed 
amendment to the Act on the Protection of the Agri-
cultural Land Fund, where it demanded a stronger 
emphasis on the protection of the soil fund and the 
possibility of banning the removal of Class I and II soils 
solely for the purpose of public interest. At the same 
time, the association initiated a change in the procedu-
ral assessment of the removal of land from the Agricul-
tural Land Fund, with the involvement of the Ministry 
of Agriculture.

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.

Very soon after the elections, the coalition of five agreed 
on a number of adjustments to the strategic plan of the 

CAP of the Czech Republic and, without proper discussion 
with the agricultural public, immediately ventilated these 

CAP – the outlook for reform until 2027
After a two-year delay in setting the reform of the 
Common Agricultural Policy by the EU institutions, 
parliamentary elections were held at the turn of 2021 
and 2022, and the government‘s engagement shifted 
towards a political grouping (coalition of five) that had 
long announced a change in the setting of the CAP, 
which was mostly not in favour of the segment of the 
agrarian sector in Czech republic. 

adjustments publicly. 
These changes concern both pillars of the CAP. Positive 
steps include, for example, the confirmation of the co-fi-
nancing of the second pillars at 65 % (as proposed by 
the previous government) and the related transfer of mea-
sures for permanent grasslands from eco-schemes back 
to AECM, where this financially demanding measure has 
always been. 
In addition to these positive steps, however, the coalition of 
five has made a number of other changes, which may have 
very unfortunate consequences for the majority of the agri-
cultural public. The most important change is the increase 
of the redistributive payment envelope from 10 % to 23 %. 

Photo: Studio Cinelicious, ZD Všestary
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Especially because of this change, the Agricultural Asso-
ciation (and the Agrarian Chamber of the Czech Repub-
lic) reacted by organising a demonstration in front of the 
government office and also by announcing protest rides in 
the regions. This pressure also led to a meeting with the 
Prime Minister of the Czech Republic, Petr Fiala. Unfor-
tunately, this meeting did not bring the desired result in 
the form of a change in the RP/Strategic Plan setting. The 
Agricultural Association of the Czech Republic also wro-
te a letter to the European Commissioner for Agriculture, 
Mr. J. Wojciechowski, demanding that the EC should not 
approve the CAP Strategic Plan until the changes have 
been properly discussed and a consensus reached re-
garding the redistributive payment. Unfortunately, his re-
sponse was evasive and unhelpful. The last attempt at a 
compromise was a proposal to change the area (from 150 
ha to 500 ha) for which the RP should be paid, while main-
taining the RP budget at 23 %. However, even this offer 
failed to persuade the new political representation. In mid-
2022, the Agricultural Association of the Czech Republic 
(together with the Agrarian Chamber of the Czech Repub-
lic) organized another protest event in Prague‘s Lucerna, 
a protest march through Prague and a demonstration in 
front of the government office. However, not even this was 
enough to persuade the political representation of Prime 
Minister Fiala and especially the Minister of Agriculture 
Nekula to sit down with us at the negotiating table and 
make adjustments.
At the same time, it should be mentioned that the change 
in the redistributive payment setting was not the only ne-
gative change in the Strategic Plan of the Czech Repub-
lic‘s CAP. Below are some of the main priorities that the 
association directed towards the new government:
1. We express our opposition to the intention of intro-

ducing the superstructure of the so-called Eco-sche-
mes, which will further complicate efficient agricultural 
management and deepen the marginalisation of far-
mers‘ economic activities, without this aspect being 
adequately compensated for within the framework of 
the CAP.

2. We are concerned about the information regarding 
the new redefinition of the so-called “active farmer” 
institute, especially since it is an eligibility condition 
and therefore the meaningfulness of the definition will 
significantly affect the eligibility for aid in a fundamen-
tal way.

3. We agree with the transfer of measures regarding the 
basic treatment of TTP from the first to the second 
pillar, provided that the government formally agrees 
that the co-financing of the second pillar of the CAP 
will be at the level of min. 65%. At the same time, 
we do not agree with the reduction of the budget of 
some measures of the second pillar as a result of 
OTP financing. We propose to keep the budgets for 
sow and layer welfare at the original level, to cut the 

land improvement budget by around € 75,000 instead 
and to partially mitigate the cuts in the budget for in-
tercropping and groundwater source protection zones 
measures from these funds. Furthermore, we request 
not to cut only investments in agriculture, but to raise 
an appropriate amount (to compensate for the finan-
cing needs of the basic OTP) by proportionally cutting 
investment measures across all sectors – i.e. agricul-
ture, food industry and forestry.

4. Regarding GAEC 4 (linked with eco-schemes) – gi-
ven that we reject the superstructure principle of Eco-
-schemes, we demand that the Ministry of the Envi-
ronment find sufficient resources for extended buffer 
zones in its own chapter or in its support programs 
(Czech Republic or EU), propose areas of interest for 
implementation and finance such measure itself. 

5. Regarding GAEC 5 (erosion) – It is unacceptable to us 
that the area of erosion-prone areas should be expan-
ded within the framework of GAEC. According to our 
estimates, this would increase the rate of erosion risk 
from 25% of arable land to 50% of arable land, which 
would have fatal consequences for the possibility of 
farming in a number of regions of the Czech Republic 
and would significantly limit the economic activities of 
a significant number of agricultural entities.

6. Regarding GAEC 6 (land cover) – We find it comple-
tely unacceptable to set this standard for all arable 
land in the Czech Republic, which, due to the long 
time limits for maintaining land cover, would make au-
tumn ploughing, as a basic agrotechnical operation 
that has been used in agriculture for generations to 
fertilise fields and maintain the positive physical and 
chemical properties of the soil, completely impossible. 

7. Regarding GAEC 7 – The condition of a maximum 
hunting size of up to 10 ha on severely erosion-pro-
ne areas seams somewhat ill-conceived and techni-
cally difficult to implement. Not only is the size of a 
hunt not directly related to crop rotation as a principle, 
but in addition this condition will make it significantly 
more difficult to cultivate the fields, will disproportio-
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Legal and employment matters

In addition, another important activity is responding to draft 
amendments to laws that we have the opportunity to in-

fluence in the drafting process. In addition to these “offi-
ce” activities, our lawyers are members of many working 
committees, especially in the Ministries of Agriculture, En-
vironment, Labour and Social Affairs or Transport, and they 
negotiate with MPs or senators in order to support the far-
mers’ interests in legislative processes.
Our legal department handles not only legal questions con-
cerning the usual areas. Covid kept us significantly busy 
last year as well. Hopefully, we can finally say that Covid 
is behind us and the coming autumn and winter will be cal-
mer. For the past two years, our lawyers have been keeping 
an eye on the rapidly changing measures, always trying to 
extract from official texts that were crucial for businesses 
and the mainstream media did not report on. Whether it 

Legal advice of the Agricultural Association of the 
Czech Republic is one of the important services that 
are provided to members free of charge as part of 
membership. Our lawyers can answer hundreds of 
questions regarding both agricultural and non-agricul-
tural issues. 

was employee testing, shared meals or general and mem-
ber meetings. The latter in particular changed over time and 
caused serious complications. In December, the exemption 
for meetings of corporate bodies fell away and we respon-
ded with a letter to the Ministry of Health and the Ministry 
of Justice. The Ministry of Justice recognised our complaint 
as relevant, called on the Ministry of Health to remedy it 

Photo: Lenka Komínková, ZD Čechtice

nately burden the soil with unnecessary travels and 
will cause soil compaction on the travel routes. Fuel 
consumption will increase significantly and the carbon 
footprint of tillage will increase. Linking the condition 
to severely erosion-prone areas gives the impression 
that the principle should limit soil erosion - however, 
there are other instruments within the CAP, and there 
is also a dedicated anti-erosion decree of the Ministry 
of the Environment.

8. In the context of the previous comments on the GAEC 
standards, we further express our concern (beyond 
the scope of the presented changes of the Ministry of 
the Environment) regarding the introduction of GAEC 
8, especially in the context of the new proposals. 
We have come to the opinion that the introduction of 
GAEC 8 (crop after crop ban) is such an organisatio-
nally and agrotechnically complex concept that even 
neighbouring states with similar growing conditions 
will not introduce the requirement (mostly solved by 
diversification in a given year; the share of crops with 
a positive impact on fertility and biodiversity is then 
subsidised under the eco-payment).  It is possible to 
use the option of setting according to regional spe-
cificities, which are known and can be supported by 
evidence from research institutes.

9. We do not consider it appropriate to cancel transi-
tional national aids and move funds to co-financing 
the second pillar. The co-financing funds should be 
allocated in full (65%) from the state budget, over and 

above the 600,000 CZK to the transitional national 
aids. Although the level of support from transitional 
national aids is relatively low, it is still one of the few 
targeted coupled backstops that the common EU fra-
mework allows and the Czech Republic should take 
advantage of.

10. We do not agree with the reduction of the permanent 
grassland area (10 ha) for the purpose of the obligati-
on to leave grassland uncut. This aspect of the AECM 
has long been criticised across the entire spectrum 
of agricultural NGOs, even at the original setting of 
12 ha.

11. We consider it unfortunate that strip crop rotation will 
not be included in the AECM from the start of the new 
program period. We call for an accelerated drafting 
of this measure and the establishment of both a sub-
-budget for the measure and a proposal from where 
the necessary funds will be moved in favour of this 
measure. 

Despite all the lobbying activities from the association‘s 
headquarters and within the regions, despite all the pro-
test actions in Prague and in the regions, and despite our 
requests to modify the wording of the Strategic Plan of the 
CAP, this document was still sent by the Ministry (almost 
unchanged) to the European Commission for approval. 
At the time of finalising this Bulletin, the comments of the 
European Commission have been addressed by the Mini-
stry of Agriculture and the document has been subjected 
to a so-called strategic environmental assessment (SEA).
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immediately, and it did so. Throughout, we communicated 
intensively with all entities. Both with the members of the 
Association, who had to deal with acute problems, and with 
the various authorities and institutions, which often failed 
to take into account practice and details. In most cases, 
we were able to find a viable solution to the problems or 

implement the necessary change. Covid also affected the 
educational activities of the legal department, but as soon 
as it was possible, we restarted our face-to-face seminars, 
which are still more popular with our members. Especially 
the seminars on lease agreements, which were more prac-
tice-focused.

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 

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. 

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 
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.

PR activities in 2021
In 2022, 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. 

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 second 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-
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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 regional 
territorial organisations of the Agricultural Association. The 
evaluation will emphasise the tolerance of productive agri-
culture to the desired adjustments and the willingness of 
conventional agriculture to take certain measures in con-
ventional 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 ecolo-
gical impact on the environment.
Find your farmer
The Najdizemedelce.cz website is a successful PR pro-
ject, which we have been managing for more than two ye-
ars. With the aim of supporting direct sales from Czech 
farmers and thus facilitating consumer access to fresh 
Czech food, we have created map of agricultural enterpri-
ses, where visitors can easily find a farmer in their area, in-
formation about their product range and the opening hours 
of their point of sale just by entering their location. There 
are currently almost 450 registered points of sale on the 
map, and new vendors are constantly being added. This 
has opened up an easier way for people to find out where 
they can buy, for example, home-grown potatoes, apples, 
dairy products, meat or eggs. Registration of new points of 
sale is free for all agricultural enterprises. 
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. 
Open farms 
The main Days of Czech Agriculture took place in a sin-

gle two-day period (June 17 to 18, 2022) across the entire 
country. The two-day nature has the advantage of cove-
ring more target groups. Friday was intended for schools, 
i.e. for children and youth, and Saturday for the general 
public. The aim of the open days in agricultural enterprises 
is to show agricultural practices and then introduce chil-
dren and youth to what food is made of in an educational, 
fun and experiential way. Few children can imagine, for 
example, what precedes the formation of a sugar cube. A 
total of 50 open days will be held in 2022. 
Participation in exhibitions 
Having an educational display stand at important agricul-
tural events and exhibitions has become a tradition. This 
gives children, youth and the general public the opportu-
nity to learn about how farmers take care of the landsca-
pe and livestock, as well as other information from this 
industry. 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. 
In March, we participated in the Spring Farmer event (Lysá 
nad Labem, 23 to 25 March). In April, our stand was on 
display at Environment Day (Kolín, 20 April 2022) and in 
June, we managed to go to the agricultural exhibition in 
Kačina, Kralovice (Hadačka), Košetice (Breeders‘ Day) or 
to Nabočany (Our field). On Children‘s Day, our stand was 
visited by visitors to the National Museum of Agriculture 
(Farmer‘s Day, 1 June) and we also managed to visit the 
Krmitelka event in Hluboká nad Vltavou (25 June). On Sa-
turday, 11 June, we delighted parents with children who 
decided to spend their day with the Food Story (Prague 
Uhříněves, 11 June). Our stand will also be on display at 
the Země živitelka exhibition (25–30 August 2022) and 
at the Radešínská Svratka event (Žďár nad Sázavou, 8 
September 2022), where we have prepared a programme 
called the Journey for a Poppy Seed Pie. 
Discussions at elementary schools
During 2022, we will organise a total of 35 discussions for 
elementary school pupils across the country. During the 
first hour, the pupils will learn about what it means to work 
in agriculture today (what modern technologies are used 
in this advanced field), and in the second hour, they will be 
able to test how much they know about food production, 
agricultural machinery or crops in trivia competitions. Few 
children recognize starch, let alone its uses, or recognize 
the rapeseed from which oil is made. 
Agro-environmental clubs
Agro-environmental clubs for primary school pupils were 
held in 8 primary schools in 2022 (twice a month in the form 
of a two-hour meeting). Children are particularly interested 
in this activity in the regions. The clubs are run in coope-
ration with secondary agricultural schools and farms, and 
also with agricultural enterprises. The clubs are usually led 
by teachers from secondary agricultural schools, students Photo: Kateřina Janů, Natural s.r.o.
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of agricultural or pedagogical universities, or employees of 
agricultural enterprises. The chaperones and the children 
are given theoretical teaching materials produced within 
the Agriculture Lives! project. 
Lectures for the public and stu-
dents 
This year, we held five lectures for students and the pub-
lic, primarily as an accompanying program at exhibitions 
and fairs. More than 180 students participated in lecture 
days, which took place under the guidance of lecturers 
from the Institute of Animal Science in April and May 
2022 in Netluky. 
Educational information centres 
ÁMOS vision
The new activity of the project Agriculture Lives! is the 
ÁMOS vision educational campaign.  A series of ten 20-30 
seconds video spots was created and broadcast in two-
-week blocks from January to December 2022 in approxi-
mately 192 primary and secondary schools, in 14 regions 
and in 160 cities and towns. Some 120,000 pupils have 
been reached in this way. The aim of broadcasting these 
educational spots is to raise awareness of the importance 
of agriculture among young people in primary and secon-
dary schools across the country.
Regional and national driving 
skill competitions
In 2022, the Agricultural Association of the Czech Repub-
lic organised regional rounds of the tractor driving skills 
competition in eight regions in cooperation with the se-
condary agricultural school in Poděbrady (winner of the 
previous year’s competition). The winners progress to the 
national round. The event is a competition for secondary 
school students and a very significant promotional event 
for the industry, which is also of interest to the media. In 
the first half of 2022, we managed to complete all 8 regi-
onal rounds of the competition (a total of 160 competitors 
took part). The winner of the national round in Poděbrady 
was Dominik Paur from the Podbořany Grammar School 

and Vocational School. The final round in June 2023 will 
therefore take place in Podbořany.
Competition for young YouTubers 
In 2022, we have also decided to organize a competition 
for young YouTubers. Students from secondary agricultu-
ral (or veterinary) schools will present what it’s like to study 
at their school.  They will make short videos in order to 
make agricultural disciplines more attractive. These videos 
will then be judged in the competition for the best amateur 
promotional video with an agricultural theme. The target 
group is mainly elementary school students (aged around 
14 and 15) deciding on further studies. The aim of this 
campaign is for selected students, either as individuals or 
in teams, to present what studying at their school entails. 
More information on this and other competitions can be 
found on our website Zazijzemedelstvi.cz.
Japanese competition for children
The Japanese organiser IE-NO-HIKARI Association has 
announced a competition of children‘s drawings with a co-
operative theme. Drawings can be submitted by children 
aged 6-15, preferably in A4 format. The theme of the dra-
wing can either be anything from the field of agricultural co-
operatives, or “Me and my favourite meal”. The drawings 
will by judged in Japan in the autumn and the winners will 
receive beautiful certificates and their drawings will be pu-
blished in the winners’ catalogue. 
Excursion to agricultural facilities
The Agricultural Association of the Czech Republic, in co-
operation with its local branches, organises excursions to 
agricultural facilities for kindergarten and primary school 
pupils. Pupils have the opportunity to take a look at agricul-
tural facilities (stables, mechanisation workshops, fields, 
but also processing plants, etc.) and thus learn about what 
it takes to care for the landscape and livestock. This activi-
ty also encourages and motivates them to take an interest 
in studying or working in agriculture. We also write about 
these activities on our website Zemedelstvizije.cz.

Photo: Tereza Buzková, ZOD Brniště a.s.
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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). 
In the period from September 2021 to June 2022, the Insti-
tute carried out 99 educational events (of which 60 webi-
nars – on-line form and 39 face-to-face seminars) within the 
framework of operations 1.1.1 Educational events and 1.2.1 
Information events from the Rural Development Program 
on the most current topics in various areas, both professi-
onal and legislative. A total of 2,350 people attended the 
training events. They were mostly employees of agricultural 
businesses, landowners and people involved in agricultural 
business (research institutions, consulting firms, etc.).
In the 14th round of receipt of requests from the Rural De-
velopment Programme, 10 projects were submitted to the 
operation 1.1.1 Educational Events, 1. These seminars will 
be held from October 2022 to May 2023.
The Czech Technology Platform for Agriculture as an orga-
nisational unit of the Agricultural Association of the Czech 
Republic was established on September 23, 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 

Educational and project activity
The Agricultural Association of the Czech Republic has 
founded the Institute of Education in Agriculture, o.p.s. 
The institute ensures educational activity and project 
activity, obtains funds for education from EU funds and 
other sources, organises educational events, coope-
rates with other non-governmental, non-profit-making 
organisations in the field of education, 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. 

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.
Abstracts and researches from 
the latest Czech and foreign lite-
rature
Abstracts from the latest Czech and foreign literature con-
tain the most important of the given publications together 
with recommendations for farmers. A total of 1,230 abstracts 
have been created since 2017. The researches focus on a 
specific narrow topic and contain information from different 
researches in the field. The length of each research paper 
is approximately 5 pages of actual text. A literature review, 
recommendations for practice and a list of used literature 
are all part of the research. 
In 2022, 140 abstracts from 26 authors and 12 research 
papers will be created.
The abstracts and research papers can be found on https://
www.ctpz.cz/, and searched by keywords.
Publishing activity
Since 2017, the Czech Technology Platform for Agriculture 
has produced more than 45 technical publications on cu-
rrent topics. Every year we publish 30 technical articles in 
various professional periodicals.
Implementation of seminars and 
webinars
Since 2017, the Czech Technology Platform for Agriculture 
has held 80 seminars, and since 2020 also 40 webinars. 
The implementation of webinars turned out to be a better 
option for short events without excursions. Also, more peo-

Photo: Eliška Kalojirosová, ZA a Gymnázium Hořice

Photo: Jaroslav Homolka, ZD Nové Město na Moravě
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ple participate than in the case of a classic seminar.
In 2020, an on-line system was programmed to compre-
hensively organise the webinars. Based on an invitation 
to a specific webinar, an on-line meeting is created via the 
Microsoft Teams platform. This generates a link that partici-
pants can use to connect.
Production of instructional videos
In 2022, 14 instructional videos will be produced, introdu-
cing the latest practices and technologies, especially in re-
lation to precision agriculture.
Participation in exhibitions and 
trade fairs 
The CTPA also has its own stand at the Země živitelka exhi-
bition in České Budějovice from 25 to 30 August 2022. The 
CTPA will present its activity and outputs to visitors from 
agricultural practice.
Within the framework of its activities, the platform coopera-
tes with departmental research institutes, universities, far-
mers and other organizations active in agriculture. 
Currently, the Czech Technology Platform for Agriculture 
has 49 members.

All information and outputs of the activities of the Czech 
Technology Platform for Agriculture are available on the 
websitehttps://www.ctpz.cz/.
Consulting provided by the Agri-
cultural Association of the Czech 
Republic
The Agricultural Association of the Czech Republic 
provides high-quality independent consulting in the fo-
llowing areas:
• Crop production in agriculture
• Livestock production in agriculture
• Ecological agriculture
• Agriculture and nature and landscape protection
• Energy use of agricultural products
• Soil care
• Plant medicine in agriculture
• Agricultural buildings, production technology and me-

chanisation
• Legislative and subsidy consulting in agriculture and 

plant medicine
• Economic consulting in agriculture, forestry and plant 

medicine
• Work safety in agriculture, forestry and plant medicine.
The Agricultural Association has agreements with more 
than 100 verified experts who work in research institutes, 
universities, as accredited advisers, or with whom farmers 
have had good previous experience. These are advisers 
who carry out consultations in the field, i.e. they have long-
-term experience in cooperation with agricultural practices.
The quality of consulting services is monitored by the Agri-
culture Association. We want to constantly improve the port-
folio of our advisers, i.e. after the end of each consulting 
service, we determine the client‘s satisfaction by means of 
questionnaires.

Photo: Martin Matuška, ZP Otice a.s.

Regional activities 
Current status of our membership base is 1,050 mem-
bers (as of July 2022). 13 new members were admi-
tted (8,288 ha), 3 members cancelled their member-
ship, trial membership was granted to 9 candidates, 
of which 2 were granted full membership. 

Overall, it can be stated that the upward trend in the in-
terest in membership in the Agriculture Association of the 
Czech Republic is confirmed in 2022 as well.
Association Affairs
We continue to hold regular meetings (video conferen-
ces) of the secretaries and directors of local branches, 
according to the work calendar. We hold extraordinary Photo: Jiří Ziegl, Agro Odersko a.s.



joint meetings of chairmen, secretaries and directors as 
part of organising protest actions. In order to improve the 
communication between the secretaries and directors of 
local branches vs. the Agriculture Association, a survey fo-
cused on the organisation of meetings of secretaries and 
directors of the local branches was prepared and sent. 29 
local branches participated in the survey, with an overall 
positive result for 86% of local branches (see Information 
System of the Agriculture Association, section “Shared do-
cuments”). 10 new investigation assignments were issued 
to the secretaries and directors of local branches on behalf 
of the president of the Agriculture Association and in coo-
peration with the PR department. Thanks to the organisa-
tion of the National Conference of the Agriculture Asso-
ciation of the Czech Republic, the whole of 2022 meant 
organising election General Meetings of local branches 
and Regional Councils.  
News from the regions
In the course of this year, there was a change in the po-
sitions of secretary / director in LB Rakovník and Kladno, 
Šumperk and Jeseník, Vyškov. Furthermore, there was a 
merger of the LB (including the takeover of the member-
ship base) in Tábor (+ Písek). Within the LB Litoměřice 
+ Louny, Ústí nad Orlicí + Chrudim + Pardubice, Hradec 
Králové + Rychnov nad Kněžnou, Nový Jičín + Frýdek-
-Místek, a so-called shared secretary was named. 4 LBs 
participated in the work placements of secretaries and di-
rectors of LBs: Svitavy, Šumperk and Jeseník, Rakovník 
and Kladno, Pelhřimov. 
Subsidy program 9.F.e. – regional 
information transfer
The DP 9.F.e within the headquarters of the Agriculture 

Association of the Czech Republic is provided by the main 
coordinator and the main administrator. Due to the addi-
tional involvement of new partners (LBs) in DP 9.F.e for 
2022, a record 24 LBs were registered (newly LB Rych-
nov nad Kněžnou and Pelhřimov). The secretaries and di-
rectors of the LBs (Šumperk and Jeseník, Pelhřimov) were 
individually trained as part of their work placement. 3 video 
conferences were organised for all partners (participating 
LBs). A total of 64 seminars are planned for 2022. Infor-
mation about 9.F.e is also planned to be posted on web-
site of the Agriculture Association of the Czech Republic 
and in the Event Calendar. For 2022, we have included a 
new feature – 15 legal seminars (lawyers of the Agriculture 
Association of the Czech Republic), which are also open to 
non-members of the Agriculture Association of the Czech 
Republic in order to motivate them to become members, 
thus helping the secretaries to increase the potential for 
new memberships. 

Photo: Lenka Komínková, ZD Čechtice
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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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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.

Čerstvé 
a kvalitní 
potraviny?
Nakupujte přímo  
od zemědělců!

www.najdizemedelce.cz 

Chcete nakupovat regionální potraviny přímo od zemědělců?
Na stránkách www.najdizemedelce.cz můžete najít zemědělce, který 
hospodaří ve vašem okolí a současně nabízí prodej přímo „ze dvora“. 
U každého prodejce je uvedena adresa, otevírací doba  a samozřejmě 
sortiment prodeje.
 
Jste zemědělec a chcete nabízet své potraviny?
Kontaktujte Zemědělský svaz ČR, napište nám na info@najdizemedelce.cz. 
Pro členy Zemědělského svazu ČR je tato služba ZDARMA.
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Pojištění plodin s nejširší pojistnou ochranou na trhu

Jaké jsou výhody našeho pojištění?

•   pojišťujeme všechny druhy pěstovaných plodin a trvalých kultur
•   poskytujeme kvalitní a rychlou likvidaci škod

241 114 114
www.generaliceska.cz

Generali Česká pojišťovna je partnerem Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR

ZNÁME JEDNODUŠŠÍ

ŘEŠENÍ, JAK ZACHRÁNIT

VAŠI ÚRODU

NEJSTE SAMIS NÁMI V TOM


