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Návrh programu celostátní konference 

Zemědělského svazu České republiky, konané dne 6. 11. 2018 od 9:00 hodin v Domě kul-
tury ve Žďáru nad Sázavou:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, programu, pracovních komisí (mandá-
tové, volební, návrhové), jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2. Zpráva výboru o činnosti svazu, ke změnám a doplňkům stanov a k návrhu programo-
vého zaměření činnosti svazu.

3. Vystoupení hostů a diskuse členů svazu.
4. Vyhlášení vítězů TOP ZS ČR
5. Předání pamětních plaket zasloužilým členům svazu  
6. Zpráva kontrolní komise o činnosti a hospodaření svazu.
7. Zpráva mandátové komise. 
8. Zpráva volební komise.
9. Vystoupení kandidátů na předsedu a místopředsedy svazu, diskuse.
10. Volby předsedy, statutárního místopředsedy, místopředsedů a členů kontrolní komise.
11. Schválení změn a doplňků stanov.
12. Schválení programového zaměření činnosti svazu. 
13. Schválení usnesení celostátní konference.     
14. Závěr.

Předpokládané ukončení celostátní konference v 15:30 hodin.

Návrh byl projednán představenstvem dne 4. 9. 2018 a schválen na jednání výboru 
ZS ČR dne 18. 9. 2018.



Zemědělský svaz ČR, Hybernská 38, Praha 1, 110 00

www.zscr.cz             info@zscr.cz            +420 226 211 000                          5

Návrh jednacího a volebního řádu
Celostátní konference Zemědělského 
svazu České republiky, konané dne 6. 
listopadu 2018

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Jednací a volební řád Celostátní konfe-
rence (dále jen „konference“) Zemědělské-
ho svazu České republiky (dále jen „Sva-
zu“) upravuje pravidla jednání konference 
a postup při zabezpečení voleb orgánů a 
funkcí Svazu na konferenci.
(2) Každý zaregistrovaný účastník konfe-
rence – člen Svazu, který obdržel od sva-
zové kanceláře mandát s hlasem rozhodují-
cím (dále jen „mandát“), je oprávněn jednat 
a hlasovat na konferenci dle tohoto řádu.  
(3) Jednání a průběh konference zabezpe-
čuje pracovní předsednictvo, složené ze 
členů stávajícího představenstva a kontrol-
ní komise Svazu.
(4) Jednání konference zahajuje a řídí sta-
tutární místopředseda Svazu (dále před-
sedající).  Další průběh konference mohou 
postupně řídit i další pověření členové pra-
covního předsednictva.

Čl. 2
Zahájení konference
(1) Předsedající po zahájení v úvodu kon-
ference předkládá ke schválení tento návrh 
jednacího a volebního řádu.
(2) Konference dále schvaluje program jed-
nání konference a složení pracovních komi-
sí.
(3) Předsedající jmenuje zapisovatele a za 
ověřovatele zápisu předsedu volební ko-
mise, nově zvoleného předsedu Svazu a 
nově zvoleného předsedu kontrolní komise 
a skrutátory.

Čl. 3
Pracovní komise
(1) Pracovními komisemi konference jsou 
komise mandátová, komise volební a komi-
se návrhová. Jejich členy mohou být pouze 
zaregistrovaní účastníci konference – čle-

nové Svazu.
(2) Mandátová komise ověřuje platnost 
mandátů účastníků a usnášeníschopnost 
konference. O svých zjištěních podává 
zprávu konferenci.
(3) Volební komise zabezpečuje průběh vo-
leb, garantuje jejich regulérnost a podává 
zprávu o jejich výsledku. 
(4) Návrhová komise zpracovává připomín-
ky a náměty členů Svazu ke zprávě před-
stavenstva o činnosti Svazu, ke změnám a 
doplňkům stanov Svazu,  programovému 
zaměření činnosti Svazu a připravuje návrh 
usnesení konference.

Čl. 4
Účastníci konference, diskuse
(1) Jednání konference se účastní členové 
Svazu, tj. statutární představitelé členů – 
právnických osob a členové – fyzické osoby 
(dále jen „členové Svazu“), kteří mají právo 
vyjadřovat se ke všem návrhům předlože-
ným na jednání konference, předkládat k 
nim písemné připomínky a náměty a před-
kládat další návrhy, související s jednáním 
konference. Doplňující či pozměňující ná-
vrhy musí být podány písemně návrhové 
komisi v čase stanoveném předsedajícím 
konference.
(2) Členové Svazu se do diskuse přihlašují 
písemně. Diskutujícím uděluje slovo před-
sedající konference. V průběhu diskuse se 
lze přihlásit o slovo ke vznesení faktické 
poznámky. V rámci diskuse může účastník 
konference vystoupit pouze jednou. Opa-
kované vystoupení může schválit pracovní 
předsednictvo.
(3) Časový limit pro diskusní vystoupení je 
do 5 minut a pro faktickou poznámku do 2 
minut. Po překročení limitu může předse-
dající po předchozím upozornění řečníko-
vi odejmout slovo. Řečníkovi lze odejmout 
slovo i tehdy, jestliže i po upozornění neho-
voří k projednávaným otázkám.
(4) Předsedající může na základě rozhod-
nutí pracovního předsednictva z časových 
důvodů diskusi ukončit. 
(5) Přihlášené a nepřednesené diskusní 
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příspěvky v písemné formě jsou přílohou 
zápisu z konference.
Čl. 5
Hlasování, usnášecí a volební schop-
nost konference
(1) Konference je schopna se usnášet a 
volit, je-li zaregistrována nadpoloviční vět-
šina členů Svazu s mandátem. Mandátem 
disponuje pouze člen Svazu, který uhradil 
členský příspěvek do 12. 10. 2018. Usnáše-
cí a volební schopnost v průběhu konferen-
ce kontroluje mandátová komise.
(2) O všech věcech, s výjimkou voleb před-
sedy a místopředsedy kontrolní komise 
rozhoduje konference prostřednictvím elek-
tronického hlasovacího zařízení. Hlasovací 
konzole se vydají členům Svazu s mandá-
tem při jejich registraci.
(3) Každý zaregistrovaný člen Svazu s 
mandátem (dále jen „držitel mandátu“) má 
1 hlas. V případě neúčasti člena Svazu na 
konferenci lze v souladu s ustanovením čl. 
3, odst. 5 stanov, na základě písemného 
zmocnění vystaveného statutárním orgá-
nem člena Svazu či člena Svazu – fyzické 
osoby, pověřit výkonem práv člena Svazu ji-
nou fyzickou osobu. Na základě takového-
to zmocnění může držitel mandátu dis-
ponovat navíc pouze 1 hlasem, tj. může 
v tomto případě disponovat celkem max. 
2 hlasy.
(4) Před příslušným hlasováním se na pro-
jekčním plátně zobrazí informace, o čem se 
hlasuje, nebo kdo se volí (např. schválení 
programu nebo volba místopředsedy sva-
zu), kandidátní listina voleného orgánu či 
funkce Svazu a počet (kvórum) hlasů nut-
ných k přijetí usnesení nebo ke zvolení.
(5) Na otázky řídícího konference (netýká 
se voleb) :
- „Kdo je pro?“ držitel mandátu v případě 
souhlasu s návrhem stiskne na hlasovací 
konsole po dobu min. 1 sec tlačítko 1.
- „Kdo je proti?“ držitel mandátu v případě 
nesouhlasu s návrhem stiskne na hlasovací 
konsole po dobu min. 1 sec tlačítko 2.
Počet držitelů mandátu, kteří se zdrželi hla-
sování, se dopočte do stavu zaregistrova-
ných držitelů mandátu.
Na projekčním plátně se souběžně zobrazí 

výsledek hlasování, který rovněž konferenci 
oznámí řídící konference.
(6) Pro přijetí návrhu je potřebný souhlas 
nadpoloviční většiny držitelů mandátu.
(7) Pokud je k projednávaným dokumentům 
uplatněno více návrhů, návrhová komise 
rozhodne o jejich zapracování do schvalo-
vaného předloženého dokumentu nebo je-
jich odmítnutí. O odmítnutých návrzích in-
formuje konferenci.
(8) Postup při volbách orgánů a funkcí Sva-
zu je upraven v čl. 7. 

Čl. 6
Sestavování kandidátních listin
(1) Do orgánů a funkcí Svazu volených kon-
ferencí může kandidovat pouze člen Svazu, 
který byl zvolen územní organizací nebo ji-
nou organizační jednotkou Svazu jako její 
předseda či místopředseda (člen výboru 
Svazu) či zvolen krajskou radou, Sdruže-
ním mladých manažerů nebo družstevní 
radou jako předseda těchto orgánů a člen 
představenstva Svazu, nebo navržen kraj-
skou radou jako kandidát členství v kontrol-
ní komisi Svazu. Na funkci předsedy Svazu 
může kandidovat rovněž dosavadní před-
seda Svazu. Předpokladem je, že územní, 
svazová resp. členská organizace, kterou 
kandidát zastupuje, má vypořádány členské 
příspěvky.
(2) Člen volební komise nemůže kandido-
vat. V případě, že by byl za kandidáta navr-
žen, jeho členství ve volební komisi zaniká.
(3) Při sestavování kandidátních listin vy-
chází volební komise ze stanov Svazu. 
(4) Navrhovaný kandidát členství v kontrol-
ní komisi Svazu nesmí být členem výboru.
(5) Kandidátní listina musí obsahovat pří-
jmení a jméno (event. titul) kandidáta a pří-
slušný kraj.
(6) Kandidát musí před uzavřením kandi-
dátní listiny vyjádřit se svou kandidaturou 
písemný souhlas. To neplatí pro volbu kon-
trolní komise.
(7) Členové volební komise stvrdí uzavření 
kandidátní listiny podpisem.
(8) Kandidátní listina voleného orgánu či 
funkce Svazu se před volbou zveřejňuje 
ve zprávě volební komise a na projekčním 
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plátně.

Čl. 7
Další náležitosti k zabezpečení a způso-
bu voleb
(1) Volební komise zabezpečuje volby:

a) předsedy, statutárního místopředsedy 
a dalších dvou místopředsedů Svazu, 

b) 12členné kontrolní komise, 
c) předsedy a místopředsedy kontrolní 

komise (volí kontrolní komise).
(2) Volby se s výjimkou písm. c) provádějí 
elektronickým způsobem a to prostřednic-
tvím hlasovacích konsol postupem dle čl. 5, 
odst. 4. 
(3) Volby řídí předseda volební komise. O 
kandidátech do konkrétní funkce se hlasu-
je najednou, tj. jedním hlasováním, přičemž 
při více kandidátech budou kandidátům 
přiřazena hlasovací tlačítka od č. 1 a dále 
dle abecedního pořadí kandidátů. V případě 
druhého kola voleb dá předseda volební ko-
mise hlasovat o postoupivších kandidátech 
v pořadí od č. 1 a dále hlasovacího tlačítka 
podle počtu obdržených hlasů v prvním kole 
– viz postup dle odst. 8 až 10.
(4) Zvolen je kandidát, který získá nadpolo-
viční většinu hlasů držitelů mandátu.
(5) Rovněž kontrolní komise je volena na-
jednou, tj. jedním hlasováním. Držitelé 
mandátu v tomto případě volí tak, že na 
otázku předsedy volební komise: „Kdo je 
pro?“, stisknou v případě souhlasu hlasova-
cí tlačítko č. 1 a na otázku: „Kdo je proti?, 
stisknou v případě nesouhlasu s návrhem 
tlačítko č. 2. Kontrolní komise je zvolena, 
vysloví-li se pro nadpoloviční většina drži-
telů mandátu.
(6) V případě nezvolení kontrolní komise 
výše uvedeným způsobem, nechá předse-
da volební komise hlasovat o členech kon-
trolní komise výše uvedeným způsobem 
jednotlivě. 
(7) Pokud by v důsledku výsledku voleb 
kontrolní komise neměla krajská rada v kon-
trolní komisi zastoupení v intencích stanov 
Svazu, předloží krajská rada ve stanove-
ném čase, který určí předsedající, volební 
komisi nový návrh, tj. stanoveného náhrad-
níka. O novém kandidátovi se hlasuje no-

vým hlasováním. Nebude-li zvolen, volba 
se neuskuteční.  
(8) Kandidují-li do funkce předsedy, statu-
tárního místopředsedy a dalšího jednoho 
místopředsedy 3 a více kandidátů a žádný 
z nich nezíská požadovanou většinu, postu-
pují do druhého kola voleb ti 2 z kandidátů, 
kteří získali nejvíce hlasů. 
(9) Kandidují-li do funkce předsedy, statu-
tárního místopředsedy a dalšího jednoho 
místopředsedy 2 kandidáti a žádný z nich 
nezíská požadovanou většinu hlasů, postu-
puje do druhého kola voleb ten z kandidátů, 
který získal více hlasů.
(10) Kandiduje-li do funkce předsedy, sta-
tutárního místopředsedy a dalšího jednoho 
místopředsedy pouze 1 kandidát a nezís-
ká-li při volbě požadovanou většinu hlasů, 
druhé kolo voleb se již nekoná. 
(11) Do funkce dalšího jednoho místopřed-
sedy, dle stanov Svazu vyhrazené před-
staviteli družstevní rady, kandiduje zvolený 
předseda družstevní rady. Nebude-li zvo-
len, zůstane funkce místopředsedy z titulu 
představitele družstevní rady neobsazena. 
(12) Kontrolní komise volí ze svých členů 
předsedu a místopředsedu způsobem, kte-
rý si určí.  Volby zabezpečují a dozorují 2 
členové volební komise. Pro případ tajných 
voleb připraví volební komise kandidátní lis-
tiny - volební lístky.
(13) Výsledky všech provedených voleb 
oznámí souhrnně konferenci předseda vo-
lební komise.
(14) V případě poruchy elektronického hla-
sovacího zařízení se volby provedou veřej-
ným hlasováním (aklamací) – zvednutím 
mandátu na otázku „Kdo je pro?“ a „Kdo 
je proti?“. Počet držitelů mandátu, kteří se 
zdrželi hlasování, se dopočte z počtu zare-
gistrovaných držitelů mandátu. Obdobně se 
bude postupovat i při přijímání jiných roz-
hodnutí konference. Uvedený postup by byl 
realizován pomocí skrutátorů. 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Z průběhu konference se pořizuje zápis, 
který podepisují jako ověřovatelé předse-
da volební komise, nově zvolený předseda 
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PRO

PROTI

ON/OFF

Svazu a nově zvolený předseda kontrolní 
komise. Jeho přílohou je přijaté usnesení a 
schválené dokumenty.
(2) Protokol o volbách a všechny další vo-
lební písemnosti, jejichž součástí jsou v pří-
padě tajných voleb předsedy a místopřed-
sedy kontrolní komise odevzdané volební 
lístky, tvoří další přílohu zápisu z konferen-
ce. 

Návrh byl projednán představenstvem 
dne 4. 9. 2018 a schválen na jednání vý-
boru ZS ČR dne 18. 9. 2018.

HLASOVÁNÍ – NÁVOD

Šedá hlasovací konzola musí být před hla-
sováním zapnuta. Pokud na displeji není nic 
zobrazeno, zapněte konzolu stisknutím tla-
čítka ON/OFF v pravém dolním rohu. Černé 
hlasovací konzoly se nemusí nijak zapínat. 
Každý hlasující má svoji hlasovací konzolu. 
Po zahájení hlasování předsedajícím může 
hlasovat, a to zmáčknutím příslušného tla-
čítka, až do ukončení volby předsedajícím. 
Hlasuje se tlačítky (1)=PRO, (2)=PROTI. 
Při zmáčknutí čísla se toto číslo zobrazí na 
display hlasovací konzoly a zmizí po zapo-
čtení hlasu do systému. Pokud nezmizí, jste 
buď mimo dosah systému, nebo Vaše volba 
není platná (po ukončení doby pro hlasová-
ní, volba není v zadaném rozsahu 1-2). 
Do ukončení právě probíhající volby je mož-
né své rozhodnutí změnit. Platná zůstává 
poslední zvolená možnost.
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Návrh na složení komisí na jednání Celostátní konference
listopad 2018

Mandátová komise:
1. Severa Jiří, Ing   Č. Budějovice a Č. Krumlov 
2. Sviták Zdeněk, Ing.  Jindřichův Hradec
3. Jaša Stanislav, Ing.  Třebíč
4. Jan Jadrníček, Ing.  Vsetín
5. Majkus Václav, Ing.  Nový Jičín
Tajemník mandátové komise: Ing. Veronika Hlaváčková

Volební komise:
1. Provazník Karel, Ing. Blansko 
2. Spremo Milan, Ing. Nymburk
3. Hubáček Ivan, JUDr.  Svazová organizace
4. Turek Jiří, Ing. Strakonice
5. Mikan František, Ing. Chrudim
6. Pátek Miloš, Ing. Žďár nad Sázavou
7. Jonáš Josef, Ing.  Klatovy
Tajemník volební komise: Josef Korbelář

Návrhová komise:
1. Švec Jaroslav, Ing. Družstevní rada
2. Vaňous Jaroslav, Ing. Ústí nad Orlicí
3. Trnka František, Ing. Klatovy
4. Šimon Vít, Ing. PhD. Havlíčkův Brod
5. Muller Svatopluk, Ing. Hodonín
6. Sedláček Josef, Ing. Kroměříž
7. Jiran Pavel, Ing.  Semily
Tajemník návrhové komise: Ing. Jan Ulrich

Zápis: 
Stanislava Burdová, Ing.

Ověřovatelé zápisu:
1. Nově zvolený předseda ZS ČR
2. Nově zvolený předseda kontrolní komise ZS ČR
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Stanovy
Zemědělského svazu České republiky

úplné znění 
Úplné znění stanov ZS ČR 6. 11. 2018

Úvodní ustanovení
1. Zemědělský svaz České republiky (dále 
jen „Svaz“) je svojí právní formou korpora-
cí – spolkem/organizací zaměstnavatelů ve 
smyslu ustanovení § 214 až 302 a § 3045 a 
§ 3046 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník. Je samostatným právním subjektem.

2. Svaz je právnickou osobou, která je dob-
rovolným, nezávislým, nevládním a nepolitic-
kým společenstvím právnických a fyzických 
osob – zemědělských obchodních společ-
ností, zemědělských družstev, odbytových 
družstev a společností, zemědělců a dal-
ších podnikatelů, výzkumných, vědeckých 
a vzdělávacích institucí, jejichž podnikání je 
především zaměřeno na zemědělství, pěsti-
telství, chovatelství a služby - které se sdru-
žily na ochranu svých hospodářských a soci-
álních zájmů v souladu s právními předpisy 
České republiky.  

3. Svaz se prostřednictvím své organizační 
struktury a svých orgánů rovněž angažuje v 
oblasti podpory, využívání a šíření nejnověj-
ších poznatků vědy, výzkumu a inovačních 
procesů mezi podnikatelskou sférou v ze-
mědělství s cílem dalšího růstu, konkuren-
ceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje 
zemědělství. Za tím účelem aktivně spolu-
pracuje s výzkumnými, vzdělávacím a odbor-
nými institucemi, podílí se na iniciaci, tvorbě 
a implementaci strategických dokumentů v 
oblasti zemědělství a spoluvytváří podmín-
ky pro popularizaci, medializaci a propagaci 
nových poznatků a informací v zemědělství.    

4. Svaz je organizací zaměstnavatelů - pod-
nikatelů v  zemědělství a vykonává všechny 
funkce s tím spojené včetně práva účastnit 
se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolek-
tivní smlouvy vyššího stupně. Svaz je práv-
nickou osobou oprávněnou hájit zájmy svých 
členů jako soutěžitelů.

Článek 1
Název a sídlo Svazu
Název:
Zemědělský svaz České republiky
Zkrácený název:
Zemědělský svaz ČR nebo ZS ČR
Název v anglickém jazyce:
Agricultural Association of the Czech Republic
Sídlo:
110 00 Praha 1, Hybernská 1613/38 
Identifikační číslo:
265 50 521

Článek 2
Předmět činnosti Svazu
1. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a 
prosazovat zájmy svých členů v oblasti pro-
dukce, odbytu a zhodnocování zemědělské 
produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a 
venkova, pomáhat svým členům v rozvoji je-
jich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim 
poskytovat služby, poradenský servis a vzdě-
lávání v oblasti hospodářské, ekonomické, 
podnikatelské, obchodní, právní a sociální. 

2. Svaz je v rámci sociálního partnerství re-
prezentantem svých členů při jednáních s 
Parlamentem České republiky, Vládou Čes-
ké republiky, odbory, krajskými úřady, jinými 
státními orgány a institucemi. Reprezentuje 
zájmy svých členů při jednáních s nevládní-
mi organizacemi a v působnosti zákona č. 
301/1992 Sb. s Agrární komorou ČR. 

3. Svaz s cílem posílit konkurenceschop-
nost českého zemědělství a zabezpečit rov-
noprávné podmínky pro české zemědělce 
vůči ostatním zemím EU zastupuje své čle-
ny v COPA/COGECA a dalších příslušných 
mezinárodních organizacích. 

4. Svaz prosazuje podmínky pro plnění pro-
dukční funkce v zemědělství v tržním hos-
podářství, v rozvoji venkova a při řešení 
environmentálních otázek. K jeho hlavním 
úkolům souvisejícím se zvláštnostmi země-
dělství zejména patří:
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a) hájit společné zájmy svých členů a pro-
sazovat je ve vztahu k orgánům veřejné 
správy, mezinárodním institucím, územ-
ním a jiným orgánům a organizacím, od-
borovým organizacím a institucím sociál-
ního partnerství, 
b) podílet se na tvorbě a zdokonalování 
právních předpisů, které zajišťují podporu 
a rovné podmínky podnikání pro všechny 
podnikatelské subjekty a formování pravi-
del hospodářské, finanční, daňové a úvě-
rové politiky vůči podnikatelům a zaměst-
navatelům v oblasti zemědělské výroby,
c) zaujímat postavení sociálního partnera 
a vést na své úrovni kolektivní vyjednává-
ní s příslušnými odborovými orgány, uza-
vírat kolektivní smlouvy vyššího stupně a 
plnit úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,
d) svojí aktivní činností vytvářet podmín-
ky pro efektivní spolupráci s vědeckými, 
výzkumnými a odbornými institucemi v 
oblasti zemědělství a podílet se na efek-
tivním přenosu výsledků této spolupráce,
e) zabezpečovat vzdělávací činnost a vý-
chovu manažerů zemědělských podniků 
ve všech oblastech souvisejících s provo-
zováním a řízením zemědělské výroby,
f) zasazovat se o zvýšení autority a presti-
že zemědělského podnikání, podílet se na 
zajišťování rozvoje odbornosti a kvalifika-
ce v zemědělství, 
g) podporovat vznik, racionální uspořádá-
ní a efektivní činnost odbytových družstev 
a společností, 
h) ve spolupráci s dalšími podnikatelskými 
institucemi vytvářet předpoklady pro regio-
nální působnost Svazu v souladu s decen-
tralizací veřejné správy a samosprávy,
i) dbát o vytváření podmínek ochrany hos-
podářské soutěže a trhu, 
j) v souladu s právními předpisy hájit zá-
jmy soutěžitelů.

5. Svaz v rámci své činnosti zejména:
a) zajišťuje informační systém,
b) soustřeďuje, analyzuje a zpracovává 
důležité poznatky a zkušenosti z práce 
podnikatelů v oblasti zemědělství doma i v 
zahraničí, popularizuje a rozšiřuje je, 

c) poskytuje zejména svým členům odbor-
né, informační, analytické, ekonomické, 
konzultační a právní služby,  
d) zastupuje své členy při výkonu jejich 
práva účasti v nejvyšších orgánech korpo-
rací a zájmových sdružení v oblasti země-
dělství, jejichž jsou členy, a to v případě, 
že se těchto jednání neúčastní přímo člen,
e) v zájmu svého poslání a jako svou ved-
lejší činnost může Svaz též podnikat ane-
bo vykonávat jinou výdělečnou činnost, 
zejména pronajímáním svého majetku, 
zprostředkováním služeb a obchodu, re-
klamní činností a marketingem pro své 
členy, poskytováním služeb ekonomické-
ho, organizačního a technického poraden-
ství, za účelem hospodářské pomoci své 
hlavní spolkové činnosti nebo za účelem 
účelnějšího využití svého majetku (dále 
uváděna také jen jako „vedlejší hospodář-
ská činnost“),   
f) vzdělávací a výchovnou činnost Svaz 
zajišťuje přímo nebo prostřednictvím 
svých zařízení.

Předmět činnosti Svazu je podrobněji vyme-
zován v programovém zaměření schvalova-
ném celostátní konferencí Svazu.

Článek 3
Členství ve Svazu
1) Členství ve Svazu je dobrovolné. 

2) Členem Svazu může být každá fyzická 
nebo právnická osoba – zaměstnavatel pod-
nikající v oblasti zemědělské výroby na úze-
mí České republiky a výzkumné, vzdělávací 
a odborné instituce, působící v zemědělství. 
Členem Svazu může být fyzická osoba, kte-
rá vykonává činnost ve prospěch zeměděl-
ství nebo venkova.

3) Partnerem Svazu se může stát význam-
ná právnická nebo fyzická osoba souhlasící 
s posláním a úkoly Svazu, která podporuje 
Svaz a jeho členy.  Partner Svazu je podle 
potřeby zván na jednání orgánů Svazu s hla-
sem poradním.  O udělení statutu partnera 
Svazu rozhoduje představenstvo Svazu.
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4) Čestným členem Svazu se může stát 
člen, partner nebo jiná fyzická nebo práv-
nická osoba, která se významně zasloužila 
o Svaz nebo je významnou osobností. Čest-
né členství uděluje výbor Svazu na návrh 
představenstva Svazu. Čestný člen je podle 
potřeby zván na jednání orgánů Svazu s hla-
sem poradním.

5) Práva člena Svazu - právnické osoby - vy-
konává fyzická osoba, která je statutárním 
orgánem členské právnické osoby, nebo po-
věřeným členem kolektivního statutárního 
orgánu členské právnické osoby nebo jiná 
fyzická osoba na základě zvláštního písem-
ného zmocnění vystaveného statutárním or-
gánem člena Svazu.

6) Členskou evidenci v rozsahu stanoveném 
jednacím a organizačním řádem Svazu vede 
jednak příslušná organizační jednotka a jed-
nak svazová kancelář.

7) Údaje uvedené v členské evidenci musí 
odpovídat skutečnosti. Člen je povinen ne-
prodleně písemně oznámit veškeré změny 
v údajích uvedených v členské evidenci pří-
slušné organizační jednotce. Organizační 
jednotka je povinna zjišťovat a zajišťovat 
soulad údajů členské evidence se skuteč-
ností a veškeré změny v  těchto údajích ne-
prodleně oznamovat svazové kanceláři. 

Článek 4
Vznik členství
1) O přijetí žadatele o členství ve Svazu 
(dále jen „žadatel“) rozhoduje na základě 
písemné žádosti žadatele představenstvo 
organizační jednotky Svazu místně přísluš-
né podle sídla žadatele. O přijetí žadatele 
o členství v České technologické platformě 
pro zemědělství (dále jen ČTPZ) rozhodu-
je představenstvo ČTPZ. „Přijetím žadatele 
výše uvedenými způsoby se stává žadatel 
členem Zemědělského svazu České repub-
liky“. O přijetí žadatele, který má zájem být 
organizován ve svazové územní organiza-
ci, Družstevní radě, Radě velkých podniků, 
Sdružení mladých manažerů nebo Klubu 

seniorů rozhoduje představenstvo Svazu, 
přičemž pro toto platí dále uvedená ustano-
vení obdobně.  Závazný vzor žádosti upraví 
představenstvo Svazu. Žádost musí obsaho-
vat prohlášení žadatele, že pokud bude přijat 
za člena, bude dodržovat stanovy Svazu a 
respektovat a plnit usnesení jeho orgánů.

2) Představenstvo organizační jednotky 
nebo Svazu je povinno zajistit prověření 
pravdivosti údajů uvedených v žádosti.

3) Představenstvo organizační jednotky, 
nebo Svazu při posuzování žádosti o přijetí 
za člena Svazu přihlédne k případným do-
poručením či nedoporučením dosavadních 
členů Svazu.  Žádosti nevyhoví, pokud údaje 
uvedené v této žádosti neodpovídají skuteč-
nosti nebo též v případě, kdy přijetí žadatele 
nepovažuje z hlediska poslání a cílů Svazu 
za účelné. Žadateli je rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí sděleno písemně. V případě nevy-
hovění žádosti o přijetí je žadatel oprávněn 
podat novou žádost nejdříve po uplynutí jed-
noho roku ode dne rozhodnutí, kterým neby-
lo jeho žádosti vyhověno. 

4) Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí s 
podmínkou, že nově přijatý člen Svazu uhra-
dí nejpozději do jednoho měsíce od tohoto 
dne polovinu poměrné části ročního členské-
ho příspěvku. Není-li v této lhůtě stanovená 
část členského příspěvku uhrazena, členství 
dnem marného uplynutí stanovené lhůty za-
niká. Členství v ČTPZ vzniká schválením 
přijetí žadatele o členství představenstvem 
ČTPZ a jeho podpisem Deklarace o členství. 
Všechna ustanovení stanov, týkající se člen-
ského příspěvku se nevztahují na ČTPZ.

5) Rozhodne-li představenstvo organizační 
jednotky nebo představenstvo svazu o přijetí 
žadatele za člena svazu, neprodleně předlo-
ží usnesení o přijetí člena s kopiemi žádosti 
o přijetí a dokladů připojených k této žádosti 
svazové kanceláři, která členovi vystaví de-
kret člena. V případě zamítnutí žádosti o při-
jetí žadatele za člena předseda organizační 
jednotky sdělí žadateli rozhodnutí předsta-
venstva písemně. 
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6) Členství členů Svazu zemědělských druž-
stev a společností a osob, které se přihlási-
ly za člena Svazu při jeho založení, vzniklo 
dnem vzniku Svazu jako právnické osoby. 

Článek 5
Pozastavení a zánik členství

A. Pozastavení členství

1) Členu Svazu, s výjimkou člena ČTPZ, 
může být pozastaveno členství. Členství je 
pozastaveno rozhodnutím představenstva 
organizační jednotky nebo Svazu. Důvodem 
pozastavení členství může být jen závažné 
porušení obecně závazných právních před-
pisů nebo stanov Svazu, včetně nezaplace-
ní členského příspěvku ve stanovené výši 
a termínu. Po dobu pozastavení členství se 
nemůže člen podílet na rozhodování orgánů 
Svazu a jeho zástupci nemohou být voleni 
do orgánů Svazu. Pokud je zástupce člena 
Svazu, jemuž je pozastaveno členství, čle-
nem orgánů Svazu, je jeho účast v těchto or-
gánech na dobu pozastavení členství rovněž 
pozastavena. Nadále však musí plnit veške-
ré povinnosti člena Svazu. 

2) O ukončení pozastavení členství se roz-
hoduje obdobným způsobem jako o pozasta-
vení členství. Pokud důvody vedoucí k roz-
hodnutí o pozastavení členství nepominou 
po dobu šesti měsíců, může představenstvo 
navrhnout valné hromadě organizační jed-
notky vyloučení člena Svazu. 

B. Zánik členství

1) Členství zaniká:
a) písemným vystoupením člena ze Sva-
zu, doručeným organizační jednotce, kte-
rým se ukončuje členství ve Svazu vždy 
k  31. 12. kalendářního roku, v němž bylo 
písemné oznámení člena o vystoupení ze 
Svazu doručeno organizační jednotce, 
b) dohodou. 
c) zánikem právnické osoby - člena Svazu,
d) úmrtím člena Svazu,
e) vyloučením člena, 

f) vstupem člena – právnické osoby - do 
likvidace,
d) prohlášením konkurzu na majetek čle-
na nebo zamítnutím návrhu na prohlášení 
konkurzu pro nedostatek majetku,

2) Důvodem k vyloučení člena podle odst. 1 
písm. e) může být dlouhodobé anebo hrubé 
porušení obecně závazných právních před-
pisů nebo stanov Svazu, včetně neplacení 
členských příspěvků po dobu delší než jeden 
rok, nebo jiné závažné jednání člena proti 
kolektivním zájmům členů Svazu. 

3) O vyloučení podle odst. 1 písm. e) rozho-
duje valná hromada organizační jednotky na 
písemný a odůvodněný návrh představen-
stva organizační jednotky nebo člena Sva-
zu. Členovi musí být poskytnuta možnost 
předem se k návrhu na vyloučení vyjádřit a 
žádat o vysvětlení, které je mu navrhovatel 
povinen poskytnout.  Rozhodnutí o vylouče-
ní musí být vydáno písemně, musí být odů-
vodněno a doručeno vyloučenému členovi. 
O vyloučení člena ČTPZ rozhoduje předsta-
venstvo ČTPZ. Proti rozhodnutí o vyloučení 
se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení vy-
loučenému členovi odvolat k představenstvu 
Svazu. Odvolání nemá odkladný účinek. 
Rozhodnutí o odvolání musí být vydáno pí-
semně, odůvodněno a doručeno vyloučené-
mu členovi. Vyloučený člen Svazu má prá-
vo požádat o opětovný vstup do Svazu po 
uplynutí jednoho roku ode dne, kdy mu bylo 
doručeno konečné rozhodnutí o jeho vylou-
čení. O jeho případném novém členství se 
rozhoduje stejně jako u každého jiného ža-
datele.

Článek 6
Práva členů
1) Právem člena Svazu je zejména:

a) podílet se na veškeré činnosti Svazu, 
účastnit se valných hromad územně pří-
slušné organizační jednotky a konferencí 
Svazu, na těchto zasedáních hlasovat, být 
volen či delegován do orgánů Svazu,
b) být informován o činnosti Svazu,
c) podávat návrhy a připomínky k činnosti 
Svazu a jejích orgánů,
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d) uvádět při své prezentaci, že je členem 
Svazu,
e) obdržet od Svazu dostupnou potřebnou 
odbornou a právní pomoc, 
f) obdržet od Svazu dostupné komoditní, 
cenové a ekonomické informace pro svou 
podnikatelskou činnost,

2) Pro potřeby hlasování na valné hromadě 
organizační jednotky přísluší každému členu 
Svazu jeden hlas. 
 

Článek 7
Povinnosti člena                                               
1) Povinností člena Svazu je zejména:

a) přispívat k naplňování cílů a úkolů Svazu,
b) vystupovat vůči třetím osobám ve sho-
dě s posláním a programovým zaměřením 
svazu,
c) informovat orgány Svazu o své činnosti 
uskutečňované v souvislosti s členstvím a 
plnit další informační povinnosti,
d) řídit se rozhodnutími orgánů Svazu a 
řádně je plnit,
e) platit včas a ve stanovené výši členské 
příspěvky a úhradu za placené služby,
f) nejednat proti společným zájmům ostat-
ních členů a Svazu,
g) neprodleně oznámit představenstvu or-
ganizační jednotky jakékoli změny v iden-
tifikačních údajích o sobě, zejména změny 
názvu, sídla, právní formy, statutárních or-
gánů apod.,
h) plnit další povinnosti vyplývající ze sta-
nov.  

2) Svůj členský příspěvek je člen svazu po-
vinen zaplatit ve výši a v termínu podle pří-
spěvkového regulativu schváleného výbo-
rem svazu. 

Článek 8
Orgány Svazu a způsob jejich ustanovo-
vání
1) na celostátní úrovni orgány Svazu jsou: 

- celostátní konference,    
- výbor,
- představenstvo,  
- předseda, 
- kontrolní komise.

2) a) na úrovni zájmů odbytových a nákup-
ních družstev a obchodních společností 
působí družstevní rada Svazu.
b) v oblasti vědy, výzkumu a inovací v rám-
ci zemědělské prvovýroby působí ČTPZ.

3) na krajské úrovni jako orgán působí  
- krajské rady Svazu, 
- předseda krajské rady Svazu.

4) na úrovni územních organizačních jedno-
tek jako orgán působí

- valná hromada,
- představenstvo, 
- předseda,
- kontrolní komise nebo kontrolor.

5) Poradními a iniciativními pomocnými in-
stitucemi Svazu je vedení svazu, složené z 
předsedy, místopředsedů a předsedy kont-
rolní komise, dále pak kolegium předsedy 
Svazu, odborné komise, Rada velkých pod-
niků, Sdružení mladých manažerů a Klub 
seniorů. Způsob jejich ustavení a působnost 
stanoví vnitřní předpisy Svazu.

6) Organizační struktura Svazu je vytvářena 
z představitelů členů – právnických osob a 
ze členů – fyzických osob delegačním způso-
bem od územních organizací a jim na roveň 
dané organizační jednotky Svazu. Územní 
organizace a jim na roveň dané organizační 
jednotky Svazu jsou základní strukturou sa-
mosprávy členů Svazu a jsou rozhodujícím 
článkem pro utváření orgánů Svazu. Dele-
gační způsob utváření organizační struktury 
Svazu spočívá v tom, že: 

a) celostátní konferenci tvoří všichni členo-
vé Svazu, tj. statutární představitelé práv-
nických osob a členové – fyzické osoby; 
otázky přidělení mandátu členům Svazu a 
hlasování na celostátní konferenci stanoví 
jednací a volební řád konference; zásady 
přidělení mandátu ČTPZ, SMM a Klubu 
seniorů stanoví výbor.
b) výbor tvoří volení předsedové územních 
organizací a jim na roveň daných organi-
začních jednotek Svazu, místopředse-
dové ÚO, jejichž členové obhospodařují 
více než 20 tis. ha z. p. a členové před-
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stavenstva Svazu; dalšími členy výboru se 
stávají předseda představenstva ČTPZ, 
předseda Rady velkých podniků ZS ČR a 
předseda Klubu seniorů.
c) představenstvo Svazu tvoří zvolený 
předseda Svazu, předsedové krajských 
rad, předseda Družstevní rady, předseda 
Sdružení mladých manažerů a dále mís-
topředseda toho uvedeného orgánu, jehož 
předseda byl zvolen předsedou Svazu. 
d) předseda Svazu je volen ze členů před-
stavenstva, ale kandidovat na tuto funkci 
může i dosavadní předseda; statutární 
místopředseda a dva místopředsedové 
Svazu jsou voleni ze členů představen-
stva, přičemž na funkci jednoho místo-
předsedy kandiduje vždy pouze předseda 
Družstevní rady.
e) členové kontrolní komise jsou voleni 
konferencí z návrhů krajských rad s tím, že 
krajská rada může předložit návrh pouze 
na 1 kandidáta.
f) krajské rady tvoří předsedové a místo-
předsedové územní organizace daného 
kraje; má-li krajská rada méně než 5 čle-
nů, zvolí pátého člena ÚO, jejíž členové 
obhospodařují nejvíce ha z. p. 
g) družstevní radu tvoří představitelé od-
bytových a nákupních družstev a obchod-
ních společností. 
h) ČTPZ jako otevřené oborové koope-
rační sdružení tvoří představitelé podniků 
prvovýroby, vědeckých, výzkumných a od-
borných institucí, sdružení, svazů a orgá-
nů veřejné správy. 
i) kolegium je jmenováno představenstvem 
Svazu z řad významných představitelů od-
borné veřejnosti.
j) odborné komise a jejich členy jmenuje 
představenstvo Svazu z řad členů Svazu, 
jejich zaměstnanců a zemědělských od-
borníků.
k) Sdružení mladých manažerů je tvořeno 
zemědělskými manažery a odborníky, de-
legovanými územními organizacemi a dal-
šími orgány Svazu.
l) Klub seniorů sdružuje fyzické osoby – 
bývalé představitele a zaměstnance členů 
a orgánů svazu včetně zaměstnanců sva-
zové kanceláře.  

m) Radu velkých podniků, jejíž členy 
schvaluje představenstvo Svazu z řad vel-
kých podniků – členů Svazu.

7) Funkce v orgánech Svazu na celostátní 
úrovni uvedené v odst. 1 a funkce místo-
předsedů vznikají dnem konání konference 
svazu a schválením usnesení o uskutečně-
ných volbách. Funkce v ostatních orgánech 
Svazu vznikají dnem usnesení o delegování, 
dnem volby nebo dnem jmenování přísluš-
ným orgánem nebo organizací.  Dosavadní 
člen orgánu či funkcionář vykonává svou 
funkci do té doby, dokud se neujme výkonu 
funkce nově ustanovený člen orgánu. 

8) Orgán či organizaci Svazu, do jejichž pů-
sobnosti spadá delegování či volba nových 
členů orgánů či funkcionářů, svolává a řídí 
dosavadní předseda takového orgánu nebo 
organizace až do doby, kdy je delegován či 
zvolen nový předseda orgánu či organizace.   

9) Funkce člena orgánu Svazu zaniká
a) písemným vzdáním se funkce doruče-
ným orgánu, ve kterém je funkce vykoná-
vána;
b) úmrtím;
c) odvoláním z funkce, doručeným členu 
orgánu od orgánu, který člena volil;
d) uplynutí funkčního období;
e) zvolením nového člena orgánu s výjim-
kou případů dle první věty odst. 7.

10) Při zániku funkce dle odst. 9, písm. a) je 
zánik funkce účinný ke dni, kdy tuto skuteč-
nost příslušný orgán projednal a schválil. 

11) Zanikne-li členství fyzické osoby v někte-
rém z  orgánů Svazu před skončením funkč-
ního období úmrtím, vzdáním se funkce 
nebo odvoláním z funkce, provede se:  

- u člena krajské rady a výboru delegování 
nového zástupce příslušnou organizační 
jednotkou,
- u předsedy a místopředsedů Svazu zajiš-
tění zastupování nebo pověření výkonem 
funkce do konání nejbližší konference 
Svazu výborem Svazu,
- u člena představenstva Svazu, ustanovo-
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vaného do funkce delegováním, delegová-
ní nového člena příslušnou krajskou radou 
nebo družstevní radou,
- u člena kontrolní komise Svazu na ná-
vrh příslušné Krajské rady kooptací kon-
trolní komisí Svazu do konání nejbližší 
konference Svazu, přičemž kooptovat lze 
ve funkčním období maximálně čtyři členy 
kontrolní komise,
- u předsedy, místopředsedy nebo kont-
rolora organizační jednotky volba valnou 
hromadou příslušné organizační jednotky.

Funkční období v těchto případech skončí 
stejným dnem, kdy skončí funkční období 
ostatních členů daného orgánu. 

Článek 9
Celostátní konference 
1) Nejvyšším orgánem Svazu je celostátní 
konference (dále jen „konference“).

2) Konferenci svolává výbor podle potřeby, 
nejméně však jednou za čtyři roky. 

3) Konference projednává zprávu výboru o 
činnosti Svazu, zprávu kontrolní komise, zá-
kladní otázky stavu a dalšího vývoje země-
dělství a zemědělského podnikání a schva-
luje programové zaměření činnosti Svazu. 
Při hlasování má každý člen jeden hlas. 

4) Konference:
a) je oprávněna jednat a usnášet se, je-
-li zaregistrována alespoň nadpoloviční 
většina členů Svazu. Usnesení je přijato, 
hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina za-
registrovaných členů. K přijetí rozhodnu-
tí o zrušení nebo přeměně Svazu v jinou 
právní formu je třeba, aby pro něj hlaso-
valy alespoň dvě třetiny zaregistrovaných 
členů.
b) schvaluje stanovy Svazu, jejich změny 
a doplňky,
c) ze členů představenstva volí
- předsedu Svazu (čl. 8, odst. 6, písm. d)
- statutárního místopředsedu, dva místo-
předsedy (čl. 8, odst. 6, písm. d)
d) volí 12 členů kontrolní komise z kandidá-
tů doporučených krajskými radami Svazu,

e) je oprávněna jednat a rozhodovat o 
všech otázkách, které souvisejí s předmě-
tem činnosti Svazu, jeho majetkem a hos-
podaření s ním, přičemž není oprávněna 
rušit a měnit rozhodnutí přijatá jinými orgá-
ny Svazu v rámci jejich působnosti, pokud 
by se změna či zrušení takového rozhod-
nutí mohla dotknout práv třetích osob. 

Článek 10
Výbor Svazu
1) Výbor je nejvyšším orgánem Svazu v ob-
dobí mezi konferencemi, který v tomto obdo-
bí zajišťuje plnění úkolů Svazu. Je svoláván 
představenstvem Svazu podle potřeby, nej-
méně však 3x do roka.  

2) Jednání výboru svolává představenstvo 
Svazu a řídí předseda, místopředseda nebo 
pověřený člen představenstva Svazu.

3) Výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li 
přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho 
členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů, ne-
ní-li ve stanovách určeno jinak. Na zasedání 
výboru mají právo účasti s hlasem poradním 
předseda, místopředseda a členové kontrol-
ní komise a na základě rozhodnutí předsta-
venstva i další přizvaní hosté.

4) Výbor zejména projednává zabezpečení 
úkolů Svazu vyplývajících ze stanov a z pro-
gramového zaměření činnosti v oblastech 
výroby, produkce a zpeněžování zeměděl-
ských výrobků a vyplývajících z funkcí Sva-
zu zaměstnavatelů a určuje zásady postupu 
orgánů Svazu ve významných záležitostech 
činnosti Svazu.  

Do výlučné pravomoci Výboru patří: 

- brát na vědomí delegování konkrétní osoby 
příslušným orgánem Svazu do funkce člena 
výboru Svazu nebo člena představenstva 
Svazu,

- schvalovat roční plán činnosti Svazu,
- schvalovat příspěvkový regulativ, jednací 
a organizační řády výboru a představen-
stva Svazu, 
- rozhodovat o založení, fůzi nebo zániku 
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obchodních společností, v nichž má Svaz 
majetkovou účast vyšší jak 100 tisíc Kč,
- schvalovat vstup (členství nebo jeho 
ukončení) Svazu v mezinárodních organi-
zacích,
- schvalovat změny stanov Svazu s tím, že 
schválené změny stanov pozbývají plat-
nosti, pokud nejsou schváleny nejbližší 
konferencí Svazu,
- určovat počet a územní členění ustave-
ných krajských rad a klíč pro přiznání man-
dátu ČTPZ, SMM a KS na jednání konfe-
rence, 
- určovat klíč pro delegování představitelů 
krajských rad do Představenstva, 
- stanovovat způsob ustavování Družstev-
ní rady svazu,
- schvalovat klíč pro volbu členů Kontrolní 
komise,  
- schvalovat vzory volebních řádů valných 
hromad organizačních jednotek a kon-
ference a volební řády výboru, krajských 
rad, ČTPZ a Družstevní rady Svazu,
- schvalovat jednací řády orgánů Svazu.

Článek 11
Kontrolní komise Svazu
1) Kontrolní komise (dále jen „komise“) má 
12 členů.  Komise volí ze svého středu před-
sedu a místopředsedu. Místopředseda za-
stupuje předsedu v případě jeho nepřítom-
nosti. Kontroly provádějí členové kontrolní 
komise na základě schváleného plánu ane-
bo podnětu.  Komise je oprávněna provede-
ním kontroly pověřit fyzickou nebo právnic-
kou osobu, která má k provedení kontroly 
potřebnou odbornou způsobilost.

2) Komise provádí kontrolu dodržování sta-
nov, činnosti a hospodaření Svazu a všech 
jeho orgánů. Dále je oprávněna provádět 
kontrolu správnosti údajů, které jsou členo-
vé povinni Svazu poskytovat na základě sta-
nov nebo usnesení orgánů Svazu. Komise 
je oprávněna kontrolovat hospodaření a čin-
nost organizačních jednotek, včetně place-
ní členských příspěvků a použití prostředků 
Svazu. 

3) Komise musí s výsledky svých kontrol-

ních závěrů písemně seznámit oprávněné-
ho zástupce kontrolovaného orgánu Svazu, 
aby se mohl ke zjištěným poznatkům a vý-
sledkům vyjádřit. Konečné závěry a zprávy 
svých kontrol, spolu s návrhy nápravných 
opatření, předává kontrolní komise předsta-
venstvu Svazu, které je povinováno přijmout 
opatření k odstranění závadného stavu nebo 
jeho opakování. Kontrolní komise předkládá 
konferenci zprávu o své činnosti a svých ná-
lezech.

4) Komise je povinna ve své činnosti postu-
povat podle stanov Svazu a obecně platných 
právních předpisů a důsledně respektovat 
společné zájmy Svazu a členů Svazu při 
hospodárném a efektivním využívání společ-
ných zdrojů Svazu.

Článek 12
Představenstvo Svazu
1) Představenstvo je výkonným orgánem 
Svazu, který v době mezi zasedáními výboru 
řídí veškerou činnost Svazu a je oprávněno 
ke všem úkonům, pokud nejsou stanovami 
vyhrazeny jiným orgánům Svazu. Předsta-
venstvo má nejvýše 15 členů. 

2) Představenstvo se schází dle potřeby, 
nejméně však 6 x do roka. Představenstvo 
svolává předseda.

3) Každý člen představenstva má jeden hlas. 
Představenstvo je schopno se usnášet, je-
-li hlasování přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů. Při hlasování rozhoduje prostá 
většina přítomných, v případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. 

4) V nutných případech, které nestrpí odkla-
du, může předseda zajistit, aby rozhodnutí 
představenstva bylo učiněno formou per ro-
llam. Rozhodnutí je v tomto případě platné 
pouze v případě, že s rozhodnutím vyjádřily 
písemně (faxem, e-mailem) souhlas 2/3 čle-
nů představenstva. Rozhodnutí učiněné per 
rollam se zahrnuje do zápisu z nejbližšího 
zasedání představenstva.
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5) Představenstvo schvaluje rozpočet Sva-
zu, účetní závěrku (po doporučení kontrolní 
komisí), organizační, pracovní, spisový a 
mzdový řád a systemizaci svazové kance-
láře. Představenstvo rovněž schvaluje mzdu 
předsedy Svazu. 

6) Představenstvo na návrh předsedy jme-
nuje členy kolegia a odborných komisí. 

7) Představenstvo svolává výbor Svazu a 
připravuje program jeho jednání.

8) Představenstvo zřizuje pro zajištění výko-
nu činnosti Svazu svazovou kancelář, na ná-
vrh předsedy jmenuje jejího ředitele, stanoví 
rozsah jeho působnosti a jeho mzdu. 

9) Členové představenstva odpovídají za 
příslušnou oblast programového zaměření a 
plnění dalších úkolů Svazu.   
        

Článek 13
Předseda Svazu
1) Předseda Svazu je ústředním představi-
telem a statutárním orgánem Svazu, který: 

a) jedná jménem Svazu navenek, zejména 
s představiteli Parlamentu České republi-
ky, vlády České republiky, ústředních úřadů 
státní správy, politických stran, ostatních or-
ganizací veřejného života v České republice 
a s představiteli Evropské unie, dalších zemí 
a mezinárodních organizací,  
c) podepisuje veškeré dokumenty jménem 
Svazu, nesvěřuje-li organizační řád opráv-
nění podepisovat dokumenty jiným osobám,
d) svolává a řídí jednání představenstva,
e) na návrh ředitele stanoví mzdu zaměst-
nanců svazové kanceláře a metodicky řídí 
činnost krajských rad. 

2) Předseda Svazu je zaměstnancem Sva-
zu.

3) Předsedu Svazu zastupuje statutární mís-
topředseda a v nepřítomnosti předsedy vy-
konává jeho působnost. Pořadí dalších mís-
topředsedů v zastupování předsedy určuje 
předseda.

Článek 14
Samospráva členů Svazu 
A. Samospráva

1. Samosprávná struktura Svazu je tvořena 
základními organizačními jednotkami Sva-
zu – územními samosprávami Svazu, jejichž 
účelem je tvořit pro členy Svazu základní 
prostor pro plnohodnotnou činnost členů 
Svazu a pro delegování představitelů jednot-
livých územních samospráv do příslušných 
orgánů Svazu pro plnění úkolů a cílů Svazu 
jako celostátní organizace.

2. Základní organizační jednotkou svazu s 
odvozenou právní subjektivitou je územní 
organizace Svazu, Zřízení této organizační 
jednotky podléhá souhlasu představenstva 
svazu. mající právní formu organizace za-
městnavatelů (§ 3025 zákona č. 89/2012 Sb. 
ve znění zákona č. 460/2016 Sb., občanský 
zákoník), nebo zájmového sdružení právnic-
kých osob (§ 20f a násl. zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník).

3. Všichni členové Svazu mající své převa-
žující místo podnikání nebo bydliště nebo 
sídlo na území jednoho nebo několika okre-
sů podle územního členění státu, tvoří územ-
ní organizaci Svazu.  Územní organizace se 
utvoří v případě, že na daném území má své 
převažující místo podnikání, sídlo nebo byd-
liště nejméně pět členů Svazu.

4. Územní organizace s odvozenou práv-
ní subjektivitou jsou právnickými osobami 
způsobilými mít vlastní majetek, nakládat s 
ním svým jménem a vykonávat hospodář-
skou činnost podle těchto stanov. Územní 
organizace ve své hospodářské činnosti vy-
konává funkci a činnost nákupní organizace 
zajišťující společný nákup zboží potřebného 
pro podnikatelskou činnost členů Svazu za-
řazených v územní organizaci.   Pravidla a 
podmínky výkonu funkce nákupní organiza-
ce schvaluje Výbor Svazu.  valná hromada 
územní organizace.

B. Ustanovení pro územní organizace 
s odvozenou právní subjektivitou 
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1) Organizačním jednotkám vydává předsta-
venstvo Svazu pro evidenční účely registrač-
ní list., jehož obsah odpovídá požadavkům 
stanoveným pro získání identifikačního čísla 
a registraci jako daňového subjektu. 

21. Územní organizace nesou jednotný ná-
zev „Zemědělský svaz České republiky, 
územní organizace ………. “ s vyznačením 
obce svého sídla a jako takové se na návrh 
ZS ČR zapisují do spolkového rejstříku.  

32. Organizační jednotky zanikají:
a) rozhodnutím valné hromady organizační 
jednotky o zrušení s likvidací,
b) rozhodnutím valné hromady o zrušení bez 
likvidace s určeným právním nástupnictvím 
Svazu, souhlasí-li s tím představenstvo Sva-
zu,
c) ukončením konkurzu na majetek organi-
zační jednotky,
d) zrušením organizační jednotky s likvidací 
výborem Svazu, pokud organizační jednotka 
přes výstrahu závažně porušuje nebo nespl-
ňuje své povinnosti podle stanov, a to jen v 
případě, že organizační jednotka:
- opakovaně a přes písemné upozornění 
neposkytuje orgánům Svazu požadované 
svodné statistické, ekonomické a informační 
zprávy o svých poměrech i poměrech členů 
Svazu v místě svého působení, anebo tyto 
zprávy poskytuje až po stanovených lhůtách 
nebo ve stavu odporujícím skutečnosti,
- nesvolává valné hromady v místě svého 
působení a tak omezuje výkon členských 
práv členů v místě jejich působení,
- nezajišťuje řádné vybírání členských pří-
spěvků a nakládání s nimi či s jinými finanč-
ními příspěvky poskytovanými Svazem pod-
le stanov,
- neinformuje členy v rozsahu a termínech 
stanovených orgány Svazu. 

4. V rozhodnutí o zrušení organizační jed-
notky s likvidací valná hromada jmenuje li-
kvidátora, rozhodnutím valné hromady orga-
nizační jednotky nebo výborem Svazu musí 
být jmenován likvidátor, který postupuje při 
likvidaci organizační jednotky obdobně jako 
likvidátor při likvidaci Svazu. 

5. Zrušením organizační jednotky nezaniká 
členství členů tvořících organizační jednotku 
ve Svazu, ani členové neztrácejí práva a po-
vinnosti člena Svazu.  

6. Nejvyšším orgánem organizační jednotky 
je valná hromada.  Právo a povinnost zúčast-
nit se valné hromady mají všichni členové 
Svazu tvořící danou organizační jednotku.

7. Valnou hromadu svolává předseda organi-
zační jednotky dle potřeby, nejméně jednou 
za rok. Musí být svolána do jednoho měsíce, 
požádá-li o to nejméně jedna třetina členů. 

8. Valná hromada volí na funkční období čtyř 
roků předsedu a místopředsedu organizační 
jednotky, nejméně tříčlenné představenstvo 
a tříčlennou kontrolní komisi nebo kontrolora. 
Organizační jednotka, jejíž členové obhos-
podařují více než 20 tis. ha z.p. dále volí ná-
hradníka, který v případě neúčasti předsedy 
či místopředsedy plnohodnotně zastupuje 
organizační jednotku na jednání výboru ZS 
ČR. U ostatních organizačních jednotek plní 
tuto funkci místopředseda. Valná hromada 
schvaluje roční plán práce a rozpočet or-
ganizační jednotky a závěrečný roční účet. 
Činnost organizační jednotky zabezpeču-
je ředitel (podle rozhodnutí představenstva 
organizační jednotky může být tato funkce 
označena jako tajemník) a podle potřeby i 
další zaměstnanci.

9. Předseda organizační jednotky je statutár-
ním orgánem organizační jednotky a jedná 
jejím jménem navenek.

10. Organizační jednotky pro výkon své čin-
nosti zřizují své kanceláře.

11. V případě závažných nedostatků v čin-
nosti ÚO organizační jednotky a nečinnos-
ti ze strany jejich orgánů může VH valnou 
hromadu příslušné ÚO organizační jednotky 
svolat představenstvo Svazu.

C. Svazová územní organizace a územní or-
ganizace s vlastní registrací
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1. 12. Organizační jednotkou – samospráv-
nou organizační složkou – se všemi právy a 
povinnostmi územní organizace je na celo-
státní úrovni svazová územní organizace při 
Svazové kanceláři. Členství v této svazové 
kanceláři může vzniknout, nejsou-li naplněny 
podmínky členství dle odstavce 3, písmena 
A tohoto článku, např. má-li člen místo svého 
podnikání v několika okresech.

2. 13. Územní organizace Zemědělského 
svazu ČR, které jsou registrovány jako zá-
jmová sdružení právnických osob podle § 
20f a násl. občanského zákoníku č.40/1964 
Sb. ve znění předpisů pozdějších jsou členy 
Svazu s tím, že ustanovení stanov, týkající 
se členského příspěvku se na ně nevztahu-
jí. Členy Svazu jsou i členové těchto územ-
ních organizací. Ustanovení stanov týkající 
se územních organizací se na ně vztahuje 
přiměřeně. 

Článek 15
Ostatní orgány

1) Krajské rady
Krajské rady jsou tvořeny předsedy a mís-
topředsedy ÚO zvolenými ÚO patřících do 
regionu tvořeného vždy několika okresy 
podle rozdělení stanoveného představen-
stvem Svazu. Mají minimálně 5 členů s tím, 
že event. nižší počet doplní volbou ÚO, je-
jíž členové obhospodařují více ha z.p.  Kraj-
ské rady prosazují zájmy Svazu a jeho čle-
nů vůči kraji, krajskému úřadu a vůči dalším 
orgánům a státním i nestátním institucím s 
krajskou působností. Na návrh krajské rady 
může představenstvo Svazu rozhodnout o 
přiznání její odvozené právní subjektivity.       

2) Předseda krajské rady
Krajská rada volí z řad svých členů předse-
du a místopředsedu.  Předseda krajské rady 
je členem představenstva svazu. Je-li zvo-
len předsedou Svazu, plní funkci předsedy 
krajské rady její místopředseda, který se au-
tomaticky stává dalším členem představen-
stva Svazu. Tajemníkem krajské rady na ná-
vrh předsedy krajské rady jmenuje Krajská 
rada ředitele (tajemníka) některé z územních 

organizací v kraji. Na jednání Krajské rady je 
vždy přizváván příslušný člen Kontrolní ko-
mise svazu. 

3) Družstevní rada 
Družstevní rada je tvořena představiteli od-
bytových a nákupních družstev a obchod-
ních společností. “Družstevní rada volí ze 
svých řad předsedu a místopředsedu. Před-
seda družstevní rady se zvolením stává čle-
nem představenstva Svazu a z titulu funkce 
předsedy družstevní rady se stává kandidá-
tem na funkci místopředsedy Svazu. Je-li 
zvolen předsedou Svazu, plní funkci předse-
dy družstevní rady její místopředseda, který 
se automaticky stává dalším členem před-
stavenstva Svazu.

4) Česká technologická platforma pro ze-
mědělství
ČTPZ je organizační jednotkou Svazu s ce-
lostátní působností, vyvíjející svojí činnost v 
oblasti podpory, využívání a šíření nejnověj-
ších poznatků vědy, výzkumu a inovačních 
procesů v zemědělství s cílem zvyšování 
konkurenceschopnosti a trvale udržitelného 
rozvoje zemědělství. Valná hromada ČTPZ 
volí své představenstvo, poradní skupinu, 
jmenuje koordinátora a schvaluje Statut 
ČTPZ. Ten je vedle těchto stanov Svazu zá-
vaznou vnitřní normou ČTPZ.

5) Kolegium 
Kolegium je poradní orgán předsedy a před-
stavenstva svazu složený z předních před-
stavitelů odborné veřejnosti z oblastí země-
dělské výroby, ekonomiky, politiky, práva a 
publicistiky. Úkolem kolegia je projednávat 
koncepční a strategické materiály Svazu a 
doporučovat programovou i praktickou ori-
entaci činnosti svazu.

6) Rada velkých podniků ZS ČR
Rada velkých podniků je odborným a porad-
ním orgánem Svazu, ustaveným za účelem 
využití komparativních výhod větších podni-
ků a eliminace omezování přímých plateb a 
dalších podpor pro velké podniky. Členem 
rady se může stát představitel člena Sva-
zu. Složení rady schvaluje představenstvo 
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Svazu v max. počtu do 19 členů. Rada si ze 
svých členů volí předsedu a místopředsedu. 
Další náležitosti stanoví statut rady, který 
schvaluje představenstvo. 

6) Odborné komise
Odborné komise se zřizují podle potřeby jako 
poradní orgány předsedy a představenstva 
Svazu zejména pro řešení otázek vyplýva-
jících z předmětu činnosti a programového 
prohlášení Svazu.  

7) Sdružení mladých manažerů
Sdružení mladých manažerů sdružuje mladé 
zemědělské manažery a odborníky.  Sdru-
žení řeší a hájí společné zájmy svých čle-
nů, reprezentuje mladé manažery v jiných 
tuzemských a mezinárodních organizacích 
mladých podnikatelů, působících v oblas-
ti zemědělské prvovýroby a navazujícího 
průmyslu a služeb. Sdružení volí ze svých 
členů předsedu a místopředsedu. Předseda 
sdružení se zvolením stává členem předsta-
venstva Svazu. Je-li předseda Sdružení zvo-
len předsedou Svazu, plní funkci předsedy 
Sdružení jeho místopředseda, který se auto-
maticky stává dalším členem představenstva 
Svazu.  Podrobnosti působnosti, organizaci, 
členství a způsob jednání Sdružení upraví 
statut, schválený představenstvem Svazu.        

8) Klub seniorů
Klub seniorů sdružuje fyzické osoby – býva-
lé členy orgánů svazu a bývalé představitele 
členů svazu a jejich zaměstnanců za účelem 
podpory zemědělství a pomoci prosazovat 
cíle svazu. Klub volí ze svých členů předse-
du a místopředsedu. Další náležitosti stano-
ví statut klubu schválený představenstvem 
Svazu.

Článek 16 
Společná ustanovení o jednání orgánů 

Svazu 
l) Funkční období členů orgánů Svazu je 4 
roky; nekončí však dříve, než je provedena 
volba nového orgánu. Člen Svazu může být 
volen nebo delegován do stejné funkce opa-

kovaně. V případě opětovné volby do stejné 
funkce na třetí a další po sobě jdoucí funkč-
ní období může být ve volebním řádu valné 
hromady příslušného orgánu nebo konfe-
rence stanovena podmínka, že ke zvolení 
do funkce je třeba souhlasu 2/3 přítomných 
členů orgánu, který volbu provádí.  

2) Orgán se schází podle potřeby, nejmé-
ně však 3x do roka, není-li stanovami nebo 
organizačním nebo jednacím řádem Sva-
zu stanovena jiná lhůta.  Zasedání svolává 
předseda orgánu, pokud svoláním nepověří 
jiného člena orgánu. 

3) Zasedání orgánu musí být svoláno, po-
žádá-li o to písemně s odůvodněním jedna 
třetina členů nebo organizačních jednotek 
nebo kontrolní komise. V těchto případech 
musí být zasedání orgánu svoláno do jedno-
ho měsíce, konference do 3 měsíců.

4) Pozvánka na zasedání orgánu musí obsa-
hovat dobu a místo konání, pořad zasedání 
a musí být odeslána nejpozději 10 dnů před 
konáním zasedání. Zasedání orgánu se však 
považuje za platně svolané i bez  dodržení 
uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které 
se uskutečňuje v souladu s ročním nebo po-
loletním plánem zasedání orgánu.

5) Orgán je schopen se platně usnášet, je-
-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
Orgán rozhoduje nadpoloviční většinou hla-
sů přítomných členů, není-li ve stanovách 
uvedeno jinak.   Každý člen orgánu svazu 
má jeden hlas.

6) O průběhu a rozhodnutí (formou usnese-
ní) orgánu se pořizuje zápis, který podepisuje 
předseda orgánu a ustanovený zapisovatel.  

7) V nutných případech rozhoduje orgán for-
mou per rollam.  Orgán je způsobilý se takto 
usnášet, pokud s tím souhlasí 2/3 členů or-
gánu.  O volbě a odvolání předsedy a mís-
topředsedy orgánu není možné rozhodovat 
per rollam. Rovněž konference svazu, valná 
hromada organizační jednotky a výbor Sva-
zu nemohou přijímat usnesení per rollam. 
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8) Zasedání orgánu se řídí jednacím řádem 
orgánu.

9) Člen Kontrolní komise svazu nemůže být 
členem Výboru nebo představenstva Svazu. 
Člen Kontrolní komise nebo kontrolor územ-
ní organizace nemůže být členem předsta-
venstva územní organizace Svazu. 

Článek 17
Právní subjektivita osobnost

1) Svaz je právnickou osobou s vlastní práv-
ní subjektivitou osobností. Odvozenou způ-
sobilost k právům a povinnostem mají orga-
nizační jednotky s právní subjektivitou dle 
ust. čl. 14 písm. A, B, a čl. 15 odst. 1. 

2) Za Svaz právně jedná předseda Svazu. 

3) Za organizační jednotku právně jedná její 
předseda nebo ředitel (tajemník) a to v roz-
sahu své působnosti podle stanov, Statutu 
ČTPZ, jednacího a organizačního řádu.  

4) Další zaměstnanci Svazu a jeho organi-
začních složek jednají v rozsahu jim svě-
řených pracovních úkolů nebo na základě 
pověření předsedy svazu nebo předsedy či 
ředitele (tajemníka) organizační jednotky.

Článek 18
Majetek a zásady hospodaření Svazu

1) Majetek svazu a jeho organizačních jed-
notek s právní subjektivitou tvoří finanční 
prostředky (fondy), hmotný majetek, pohle-
dávky, práva z cenných papírů, podílových 
listů a jiná majetková práva.  

2) Zdrojem majetku jsou příjmy zejména:
- ze stanovených členských příspěvků,
- z uzavřených mandátních a dalších 
smluv,
- z vlastní hospodářské činnosti (odborný 
a poradenský servis, zprostředkovatelská 
činnost, pronájem, semináře, vedení účet-
nictví jiným subjektům, pořádání rekreač-
ních a rehabilitačních pobytů apod.),
- z výnosů majetku,

- z podílu na zisku obchodních společností 
a dalších právnických osob zřízených sva-
zem a jeho organizačními jednotkami či 
těch, v nichž mají majetkovou účast, 
- dále z příspěvků z tuzemských a zahra-
ničních zdrojů.

3) Majetek a hospodaření s ním slouží k úče-
lům, které jsou v souladu s posláním Svazu 
a v zájmu členů. Náklady a výnosy Svazu 
z vedlejší hospodářské činnosti musí být v 
účetnictví Svazu odděleny od nákladů a vý-
nosů se spolkové (hlavní) z hlavní činnosti 
svazu a od nákladů a výnosů spojených se 
správou Svazu. 

4) Svaz a organizační jednotky Svazu s práv-
ní subjektivitou odpovídají za své závazky 
samostatně celým svým majetkem.  Členo-
vé neručí za jejich splnění. Svaz neodpovídá 
za závazky organizačních jednotek s právní 
subjektivitou. 

Článek 19
Zrušení svazu a likvidace

1) Svaz může být zrušen rozhodnutím kon-
ference dvoutřetinovou většinou zaregistro-
vaných členů. Svaz může být zrušen s ur-
čením právního nástupce (sloučením s jiným 
sdružením) nebo s likvidací. V případě zru-
šení Svazu s určením univerzálního právní-
ho nástupce přechází na právního nástupce 
veškeré jmění Svazu a všechna jeho práva 
a závazky.

2) V případě zrušení Svazu s likvidací konfe-
rence určí jednoho nebo více likvidátorů.

3) Dnem vstupu svazu do likvidace, je ome-
zena působnost orgánů Svazu. Likvidátor 
vyrozumí o vstupu Svazu do likvidace ne-
prodleně všechny organizace, orgány a jiné 
subjekty, které jsou likvidací Svazu dotčeny. 
Ke dni zahájení likvidace představenstvo 
Svazu sestaví účetní uzávěrku a účetní vý-
kazy a předá je likvidátorovi a příslušným 
orgánům.

4) Likvidátor sestaví do 30 dnů ode dne jme-
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nování zahajovací rozvahu a předá ji před-
stavenstvu svazu spolu s likvidačním plá-
nem, rozpočtem likvidace a inventarizačním 
zápisem o mimořádné inventarizaci hospo-
dářských prostředků, provedené ke dni vstu-
pu Svazu do likvidace. 

5) Likvidátor je povinen zejména
a) soustředit peněžní prostředky na jed-
nom účtu u jednoho peněžního ústavu,
b) dokončit běžné záležitosti,
c) vypořádat daně a poplatky, 
d) vypořádat závazky a pohledávky,
e) zpeněžit majetek Svazu nejhospo-
dárnějším a nejrychlejším způsobem nebo s 
ním jinak naložit podle rozhodnutí členů,
f) podávat představenstvu Svazu a vý-
boru čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvi-
dace, doložené čtvrtletní a roční uzávěrkou.

6) Likvidátor sestaví účetní uzávěrku ke dni 
skončení likvidace a předloží ji představen-
stvu Svazu spolu s konečnou zprávou o 
celém průběhu likvidace.  Po prověření a 
schválení účetní uzávěrky podle předchozí 
věty likvidátor:
a) naloží s konečným zůstatkem likvidace 
podle rozhodnutí představenstva Svazu  
b) postará se o bezpečné uložení spisového 
materiálu a účetních písemností,
c) oznámí skončení likvidace příslušným or-
gánům.

7) Nemůže-li likvidátor vykonávat svou čin-
nost dlouhodobě anebo vůbec, určí nového 
likvidátora představenstvo Svazu. Nový li-
kvidátor při zahájení své činnosti postupuje 
přiměřeně podle odstavce 4 a 5, zejména 
pokud jde o mimořádnou inventarizaci.

8) V případě likvidace Svazu musí organizač-
ní jednotka s odvozenou právní subjektivitou 
neprodleně rozhodnout na valné hromadě 
též o likvidaci. Postupuje přiměřeně s tím, 
že likvidaci provádí likvidátor ustanovený 
valnou hromadou organizační jednotky. Se 
zůstatkem aktiv po končení likvidace orga-
nizační jednotky se naloží podle rozhodnutí 
valné hromady. 

9) Člen Svazu, jehož členství zaniklo před 
zrušením Svazu, nemá nárok na jakékoliv 
majetkové nebo finanční vypořádání.

Článek 20
Zvláštní a závěrečná ustanovení

1) Svaz se dnem zániku Svazu zeměděl-
ských družstev a společností, IČ:  00445096, 
jeho zrušením stal jeho univerzálním práv-
ním nástupcem a přejímá jmění Svazu ze-
mědělských družstev a společností a veš-
kerá jeho práva a závazky včetně vlastnictví 
nemovitostí.

2) Všichni členové Svazu zemědělských 
družstev a společností a další osoby, které 
se staly členy Svazu při jeho založení, obdrží 
od příslušné organizační jednotky potvrzení 
o svém členství ve Svazu, a to formou de-
kretu člena, jehož vzor vydá představenstvo 
Svazu.  Členům Svazu nově přijímaným po 
založení Svazu vydává dekret svazová kan-
celář.

3) Pro zabezpečení úkolů krajské rady sva-
zu ve vztahu k příslušnému kraji, krajské-
mu úřadu a dalším institucím s krajskou či 
regionální působností může představenstvo 
svazu ustavit krajskou radu svazu jako orga-
nizační jednotku svazu s právní subjektivitou 
a vydat jí registrační list.

4) 3) Stanovy v tomto znění byly schváleny 
Celostátní konferencí Zemědělského svazu 
ČR dne 6. listopadu 20142018, změny a do-
plňky usnesením výboru ZS ČR dne 28. 6. 
2016.

Za správnost: Korbelář    
       

Ing. Martin Pýcha
                         Předseda
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Zpráva výboru ZS ČR/ zhodnocení činnosti ZS ČR

6. 11. 2018, Žďár nad Sázavou

Vážené dámy, vážení pánové, účastníci 
konference členů Zemědělského svazu,

po čtyřech letech vás vítám na celostátní 
konferenci, která je naším nejvyšším orgá-
nem. Posláním konference Zemědělského 
svazu je zvolit vrcholné orgány svazu pro 
nadcházející čtyřleté volební období, zhod-
notit činnost svazu od konference konané 
v r. 2014, přijmout programové zaměření 
činnosti na období let 2019 až 2022 a další 
svazové dokumenty. Mohu konstatovat, že v 
souladu se stanovenými pravidly konferenci 
předcházela řádná příprava. Do konce září 
2018 se uskutečnily v intencích schválených 
jednacích a volebních řádů valné hromady 
ve všech územních organizacích svazu, na 
kterých byli zvoleni noví členové výboru. V 
termínu do 20. října se uskutečnily předkon-
ferenční krajské rady ve všech krajích, na 
kterých došlo ke zvolení nových předsedů 
krajských rad – členů představenstva. Ob-
dobně proběhlo i jednání Sdružení mladých 
manažerů ZS ČR a Družstevní rady, kde si 
jejich členové zvolili své předsedy - členy 
představenstva.

Naše konference se bude zabývat podstat-
nými a strategickými záležitostmi týkajících 
se jak Zemědělského svazu, tak i stavem a 
rozvojem zemědělství v ČR v kontextu Spo-
lečné zemědělské politiky EU. Konference 
vytýčí směr v činnosti svazu pro nové ob-
dobí, aby členství bylo přínosem, aby svaz 
pomohl řešit hlavní problémy zemědělského 
podnikání v národním i evropském měřítku a 
integrovat podnikatelské síly. 

Zemědělský svaz je organizací zaměstna-
vatelů a největší zaměstnavatelskou organi-
zací na venkově. Zároveň je svaz jednou z 
největších nevládních zemědělských organi-
zací v ČR. Postupem času naše organiza-
ce prošla nejrůznějšími změnami jak obsa-
hovými, strukturálními, tak změnami názvu. 
Máme dlouhodobou tradici: Zemědělský 
svaz je nástupnickou organizací Svazu druž-
stevních rolníků, od jehož založení uplynulo 
letos padesát let. Původní Svaz vznikl v Nitře 

na Slovensku v červenci 1968 za tehdejší-
ho politického a společenského uvolnění po 
tzv. pražském jaru. Svaz potom pokračoval 
dál až do současného Zemědělského svazu 
České republiky. Počet členů se oproti po-
čátku 90. let snížil. Ale v posledních letech 
se počet členů Zemědělského svazu zvyšu-
je - od minulé konference se zvýšil o téměř 
sto nových členů: Aktuálně sdružujeme 994 
členů: Z toho je 348 zemědělských družstev, 
464 akciových společností a společností s 
ručením omezeným a 182 ostatních členů. 
Svaz má v regionech ČR 48 územních or-
ganizací a 12 krajských rad. Členové sva-
zu obhospodařují více jak 30% zemědělské 
půdy v ČR. 

Co se týče svazové činnosti v centru i v 
regionech, především jsme naplňovali a 
naplňujeme program daný předchozí kon-
ferencí svazu a usneseními výboru svazu. 
Pokračovali jsme v aktivitách na podporu zá-
jmů členů, ve vyjednávání podnikatelských 
podmínek a v prosazování stanovisek svazu 
na evropské i národní úrovni. Dlouhodobě 
upozorňujeme mj. na to, že rozměr zeměděl-
ství ČR se snižuje hlavně z důvodu nárůstu 
agrárních dovozů a propadu živočišné vý-
roby. Realita je taková, že naprostá většina 
živočišné výroby u nás je vyprodukována v 
podnicích právnických osob, které tvoří vět-
šinu členské základny svazu. Vyjednat sys-
témovou podporu živočišné výroby do bu-
doucna bude klást zvýšené nároky. Reforma 
SZP EU se k tomu nemá tak, jak by to ČR 
a jiné země, např. země Visegrádské čtyřky, 
představovaly. Ale nejsme v tom osamoceni. 
Mj. také představitelé evropských nevlád-
ních organizací COPA/COGECA poukazují 
na to, že nynější SZP EU není dostatečně 
flexibilní na to, aby ustála výkyvy na trzích s 
živočišnými výrobky. 

Pokračovali jsme v dlouhodobém prosazo-
vání priorit svazu a zemědělství také v ob-
lasti obchodního a pracovního práva. Podí-
leli jsme se na přípravě návrhů na změny v 
zákoníku práce. Zemědělský svaz se nadále 
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věnuje mj. založení právního rámce ve věci 
dispozic se zemědělskými pozemky. V nepo-
slední řadě rozvíjíme podnikatelské aktivity, 
např. společný nákup energií. Prokázalo se, 
že takto lze ušetřit významnou část nákladů. 
Podporovali jsme rozvoj odbytových druž-
stev a integračních vazeb zemědělských 
podniků. Jak víme, mezi 100 největšími od-
bytovými organizacemi v EU není ani jedna z 
ČR. V úrovni integrace nejsme až na výjimky 
srovnatelní s vyspělým světem ani s tím, co 
tady bylo v době první republiky. Významná 
je spolupráce na úrovni odbytových družstev 
v sektoru chmele, mléka, ovoce a zeleniny. 
Např. v současné době v ČR podniká 29 od-
bytových družstev, která prodávají zhruba 70 
% celkové produkce mléka. Na potřebnou 
větší vyjednávací sílu (a to i z hlediska bu-
doucí podnikatelské strategie) to ale nesta-
čí. Větší a větší část námi vytvořené hodno-
ty si ve svůj prospěch přetahují jiné články, 
resp. mezičlánky agrobyznysu. Na tento stav 
předseda svazu Pýcha opakovaně upozor-
ňuje. Integrace sice probíhá, ale místo toho, 
aby ji v nejrůznějších směrech iniciovali pr-
vovýrobci-zemědělci, integraci iniciuje někdo 
jiný a zemědělské podniky jsou skupovány 
firmami z jiných článků agrobyznysu, resp. 
finančními skupinami. 

Svaz také vyvíjel a vyvíjí maximální aktivitu 
ve vzdělávací, inovační a osvětové činnosti, 
v rozvoji technologické platformy a zapojo-
vání mladých lidí do práce v zemědělství. Na 
svazu existuje od r. 2005 Sdružení mladých 
manažerů. Po řadu let rozvíjíme propagační 
činnosti v rámci projektu „Zemědělství žije“ s 
cílem zajistit dostatek zájemců  studium ze-
mědělských oborů, neboť české zemědělství  
musí projít generační obměnou. Realita je 
taková, že ze zemědělství ve střednědobém 
horizontu odejde zhruba třetina pracovníků 
do důchodu a je problém získat náhradu, 
když vhodní lidé chybějí ve všech odvětvích 
ekonomiky. Situace je naléhavá - za posled-
ních 20 let se počet pracovníků v zeměděl-
ství starších šedesáti let zhruba zdvojnáso-
bil. V zemědělství ČR podíl pracovníků nad 
45 let přesahuje 60 %, přitom v celé ekono-
mice ČR tento podíl činí 40 %. Od počátku r. 
2018 mj. došlo k nárůstu minimální mzdy na 

12 200 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda v 
ČR za rok 2018 přesáhla 30 000 Kč. Mzdy 
budeme muset zvyšovat i my, aby nám ze 
zemědělství lidé neodcházeli za lukrativněj-
šími nabídkami. Situace v ekonomice země-
dělství ale není jednoduchá – mimocenová 
úhrada formou dotací je v posledních letech 
spíše stabilní a významně se zvyšovat ne-
bude a naše hlavní forma úhrady (ceny za 
řadu rozhodujících komodit máme leckdy 
nižší než před deseti či dvaceti lety) neodpo-
vídá míře evropského standardu (s výjimkou 
řepky). K tomu probíhá klimatická změna, 
což zemědělství výrazně ovlivňuje. Země-
dělství (rostlinná a živočišná výroba) má svá 
specifika (existující objektivně a nezávisle 
na lidské vůli) a není to odvětví jako každé 
jiné. Vyplývá to z jeho vazby mj. s přírodou, 
počasím, živými organismy i s biologickými 
procesy. Obratovost vkladů např. v chovu 
skotu trvá několik let. V zemědělství je ob-
jektivně dosahováno vyšší rizikovosti, nižší 
ziskovosti a nižší výnosnosti vloženého ka-
pitálu než v průmyslu. To se promítá (mimo 
jiné) i do výše odměňování, která je nižší než 
v průmyslu. Tak je tomu u nás i v zahraničí, 
vyspělé země nevyjímaje. 

Specifika zemědělské výroby, potažmo 
objektivní vlivy, se dostaly do popředí pozor-
nosti zvláště letos, kdy jsme měli historicky 
nejteplejší jarní a letní měsíce a rekordní su-
cho, což mj. zapříčinilo nižší sklizeň obilovin. 
Jasně se ukázalo, že zemědělství není od-
větví, jako každé jiné. Nejhorší dopady su-
cha jsou právě na zemědělství. Škody v ze-
mědělství v r. 2018 byly na základě různých 
zdrojů odhadnuty v řádu okolo 10 mld. Kč. 
Sklizeň obilí je třetí nejnižší za poslední de-
set let. K velkým škodám na úrodě suchem, 
k významnému snížení sklizně obilovin i sní-
žení podílu sklizně zařaditelné na potravinář-
ské účely došlo i jiných zemích unie včetně 
těch severních (např. ve Švédsku i Německu 
byla nejnižší sklizeň za čtvrtstoletí). V Dán-
sku se oproti obvyklým průměrům se sklidilo 
o 40% méně obilí i ječmene.

Vraťme se k našim svazovým záležitos-
tem: Podle základních svazových dokumen-
tů (programové zaměření činnosti a usne-
sení konference) Zemědělský svaz ČR plní 
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funkce v podnikatelském a producentském 
směru, má zaměstnavatelské, sociální a 
mezinárodní funkce. Na zabezpečení pod-
nikatelského a producentského směru svaz 
vyvíjí legislativní, právní, vzdělávací a pro-
jektovou činnost. Vedle toho se také zabý-
vá podporou družstevního podnikání (založil 
Družstevní radu), vztahy k EU a k evrop-
ským nevládním organizacím zemědělců a 
rozvojem spolupráce se zainteresovanými 
články agrobyznysu atd. Zemědělský svaz 
letos měl tyto priority: vyjednávání našich 
zájmů v reformě SZP EU, zaměření na pří-
pravu konference, projednání a předložení 
nových svazových dokumentů, nasměrování 
svazové činnosti v regionech a v územních 
organizacích. Lze konstatovat, že apel na 
aktivní zapojení svazu do přípravy reforem 
Společné zemědělské politiky EU vyšel již z 
naší celostátní konference, která se zde ve 
Žďáru nad Sázavou konala před deseti lety v 
listopadu 2008. 

Považujeme za důležité, aby v předkláda-
ných pozicích České republiky byla zahrnuta 
stanoviska nevládních zemědělských orga-
nizací, které se problematikou každodenně 
a dlouhodobě zabývají a mají k ní nejblíže. 
Z hlediska lepší ochrany národních zájmů 
nám jde i o to, aby se nezvyšovalo záporné 
agrární saldo v době, kdy se v zemích EU 
děje pravý opak. Jde nám mj. o to, aby se u 
nás stabilně zastavilo snižování produkčního 
potenciálu zemědělství (zejména živočišné 
výroby) a soběstačnosti (zejména v rozho-
dujících komoditách). Svaz v této souvislosti 
apeluje na to, aby vláda ČR konkrétně defi-
novala míru strategické soběstačnosti ČR v 
potravinách (tzn. nikoliv jen ve formě prokla-
mace v obecné rovině). Výbor vlády ČR pro 
evropské záležitosti v podkladu z roku 2007 
ke „Kontrole zdraví SZP (Health Check)“ 
správně zdůraznil nezbytnost zajištění po-
travinové bezpečnosti a doporučil udržení 
strategické úrovně soběstačnosti základních 
komodit alespoň na 85%.

Orgány ZS ČR v centru i v regionech ko-
munikovaly a komunikují se sdělovacími 
prostředky, abychom přispěli k řešení všech 
těchto uvedených i dalších věcí. Svaz mj. 
doporučuje, že by unie neměla usilovat o po-

vinné zastropování podpor pro velké podni-
ky, ale spíše o zpřehlednění a zastropování 
národních podpor, které nejsou Evropskou 
komisí notifikovány. Jak víme, tyto dotace 
existují a podílejí se na tržních deformacích a 
na vytváření nerovných podmínek pro země-
dělce. Tak přetrvává to, co je léta předmětem 
kritiky – že v zemědělství nesoutěží jenom 
zemědělci, ale také rozpočty jejich zemí. 
Lze konstatovat, že naši zemědělci podpo-
ry a dotace používají především na plnění 
agroenvironmentálních požadavků evropské 
legislativy včetně welfare hospodářských 
zvířat a dalších zákonných požadavků. Ale 
také na zvyšující se ceny vstupů a na zvýše-
né nájmy z půdy. V celém systému, nejen v 
podporách a dotacích, dlouhodobě přetrvá-
vá velká míra byrokracie, vyžadované postu-
py jsou často zdlouhavé a neefektivní, proto 
celá léta usilujeme o snížení administrativní 
a byrokratické přemíry. Lze konstatovat, že 
naši zemědělci zvládají náročné administra-
tivní procesy pří získávání dotací, k čemuž 
bezesporu napomohly i informace a školení 
poskytované svazem.

Zemědělský svaz ČR, jakožto největší za-
městnavatelská a zemědělská organizace 
nadále pokračuje v aktivitách na podporu zá-
jmů členů, ve vyjednávání podnikatelských 
podmínek a v prosazování stanovisek svazu 
na evropské i národní úrovni. Zasazujeme 
se o zajištění produkční role zemědělství, 
ale i multifunkční role. Živočišná produkce 
udržuje zaměstnanost na venkově po celý 
rok, ovlivňuje celkové výsledky zemědělství 
a potřebuje prvořadou pozornost. Jde nám 
o trvalou udržitelnost, neboť právě zeměděl-
ství je hlavním garantem pracovních příleži-
tostí na venkově. K tomu je zapotřebí řešit 
generační výměnu a v zemědělství udržet 
mladé kvalifikované lidi. Náš svaz na to po-
tenciál určitě má. 

Ekonomické a komoditní záležitosti

Zemědělský svaz upozorňoval a upozor-
ňuje, namísto realizace tuzemského poten-
ciálu práce, jsme začali v 90. letech velkém 
dovážet a dovážíme práci ze zahraničí. V 
této době v odvětví zemědělství probíhal 
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velký produkční a obchodní útlum i odliv ka-
pitálu z toho odvětví. Vláda ČR nestanovila 
žádnou koncepci vývoje. První zemědělská 
rozvojová koncepce byla vládou schválena 
až v r. 1998. První prorůstová strategie byla 
schválena až v r. 2013. Na svazu jsme v prů-
běhu doby apelovali na všechny vládní exe-
kutivy v tom smyslu, aby se více zabývaly 
opatřeními k nápravě ztrát pozic tuzemských 
podnikatelských subjektů, úbytku zaměstna-
nosti na venkově (která se snižovala ještě 
strměji než produkční rozměr) i mírou strate-
gické soběstačnosti ČR v potravinách.

Zásadní problém, a to i do budoucna, máme 
s destabilizací živočišné produkce. Bývalý 
ministr zemědělství Petr Bendl na zasedání 
výboru Zemědělského svazu v červnu 2012 
uvedl, že pokud neuděláme maximum pro 
tuzemskou živočišnou výrobu, naše země-
dělské podniky, které se jí zabývají, budou 
zlikvidovány. Další bývalý ministr zeměděl-
ství Marian Jurečka mnohokrát konstatoval, 
že zastropování přímých plateb může mít 
pro české zemědělce fatální důsledky vzhle-
dem k tomu, že většina živočišné výroby je 
v ČR rukou velkých zemědělských podniků. 
Mezinárodní komparace jsou skutečně tris-
tní: Zemědělci původní evropské patnáctky 
produkci udržují nebo zvyšují, zatímco ve 
střední a východní Evropě se produkce sni-
žuje především pak u živočišné výroby. U 
nás došlo k jednomu z nejvyšších propadů 
produkčního zemědělského potenciálu v Ev-
ropě, na čemž má hlavní vliv propad živo-
čišné výroby. Soběstačnost ve vepřovém 
mase se nám s nejvyšší pravděpodobnosti 
v nejbližší budoucnosti sníží pod 50% a v 
drůbežím mase pod 70%, což je obojí pod 
strategickou mírou soběstačnosti, která činí 
zhruba 85%. Naproti tomu soběstačnost Ně-
mecka ve vepřovém mase před rozšířením 
unie byla cca 90% a teď přesahuje 110%. 
V úrovni živočišné produkce připadající na 
jednoho obyvatele jsme propadli na zhruba 
polovinu evropského průměru a v tomto uka-
zateli jsme mezi posledními zeměmi v unii. 
Paradoxní je, že např. s Belgií máme srov-
natelný počet obyvatel, ale produkujeme 5 
krát méně vepřového masa. 

Tuzemskou výrobu nám nelikvidují jen 

masivní dovozy výrobků s vyšší přidanou 
hodnotou, ale i dlouhodobě nízké ceny 
placené zemědělským výrobcům. Agrární 
dovoz do ČR probíhal leckdy za dumpingové 
ceny, které nebyly dostatečně kontrolovány. 
Faktem je, že záležitosti živočišné výroby se 
nás hodně týkají, protože svaz především 
sdružuje střední a větší podniky právnických 
osob podnikajících v zemědělství a majících 
hlavní část živočišné výroby v ČR. V podni-
cích právnických osob u nás je vyproduko-
vána většina živočišné výroby: konkrétně 
jde o cca 75% skotu, 90% dojných krav, 93% 
prasat a 93% drůbeže. Na svazu podrobuje-
me kritice bruselský tlak na jednu z velkých 
komparativních výhod našeho zemědělství a 
to na velké podniky, což je většina členské 
základny našeho svazu. 

Máme jednu z nejnižších hustot jednot-
livých kategorií hospodářských zvířat na 
obhospodařovanou výměru zemědělské 
půdy v unii. Stavy hospodářských zvířat se 
v ČR snižují: Dle soupisu ČSÚ k 1. 4. 2018 
oproti r. 1989 se nejvíce snížily stavy prasat 
celkem a to na 33% původního stavu (a z 
toho stavy prasnic na 29%). Stavy skotu cel-
kem poklesly na 41% a z toho krav na 47%. 
Stavy drůbeže poklesly na 73% a z toho sle-
pic na 51%. Pokles stavů odráží to, že se 
živočišná výroba přestává vyplácet. Z dlou-
hodobého i střednědobého hlediska se podíl 
rostlinných komodit na tržbách zemědělců v 
ČR se zvyšuje a podíl živočišných komodit 
se snižuje. 

K rozhodujícím komoditám živočišné výro-
by v ČR patří mléko, jatečný skot, prasata, 
drůbež a vejce. Zastoupení mléka v tržbách 
se v posledních letech relativně zvyšuje, za-
tímco zastoupení masa kvůli propadům jateč-
ných prasat klesá. K rozhodujícím komoditám 
v tržbách zemědělců za rostlinné výrobky v 
ČR patří obilí, řepka, cukrovka a brambory. 
Relativní zastoupení cukrovky a brambor se 
v posledních letech snižuje. Žel, zpeněžení 
těchto komodit je dlouhodobě nevyhovující. 
Brambory se tudíž přestávají pěstovat i v 
tradičních bramborářských oblastech. Ceny 
brambor obdobně jako v zahraničí mají vel-
ké výkyvy: letos naše cena mírně přesahuje 
4 000 Kč/t, ale např. v r. 1995 to bylo 7 982 
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Kč/t a v r. 1996: 5 243 Kč/t. Za první republi-
ky jsme byli v cukrovce světová velmoc, ale 
v nedávných letech z tisíců hektarů na Hané 
a ve východních Čechách cukrovka zmizela. 
Zemědělský svaz prosazoval mj. adekvátní 
zařazení cukrovky v reformě SZP a to, aby 
ji nebyla odebrána potřebná dotační podpo-
ra (měla by být řešena oddělenou platbou). 
Vloni byly zrušeny unijní kvóty a cena plně 
podléhá výkyvům trhu. Průměrná cena roku 
2017 byla 804 Kč/t, což je např. nižší cena 
než před čtvrtstoletím – a to konkrétně v r. 
1991, kdy cena byla 851 Kč/t, v r. 1992 (835 
Kč/t) i v r. 1993 (809 Kč/t). Světové ceny cuk-
ru i ceny na úrovni EU jsou stále velmi nízké 
a očekává se, že budou nízké i nadále pře-
devším s ohledem na celkovou nadprodukci 
cukru. Nyní se rozhoduje o tom, zda se naši 
výrobci udrží, či zda tato komodita z našich 
polí zcela zmizí. 

V souvislosti s dlouhodobě nízkým zpe-
něžením, úbytky v chovech hospodářských 
zvířat atd., klesá z ekonomického hlediska 
zájem o pěstování pícnin na orné půdě a 
dalších plodin. Plocha jednoletých pícnin se 
snížila z 608 tis. ha v r. 1990 na loňských 
274 tis. ha, což je o 55%. Plocha víceletých 
pícnin se snížila ze 459 tis. ha na 189 tis. ha 
(o 59%). 

Navzdory všem problémům produktivita 
práce v našem zemědělství se zvyšuje (od 
vstupu do unie se zvýšila zhruba o polovinu). 
Vedle toho lze kladně zhodnotit to, že řada 
podniků v komplikovaných podnikatelských 
podmínkách zůstala u kombinované výro-
by a nepřešla k ryze rostlinné produkci. To 
se týká celé řady našich členských podniků 
včetně těch, kteří se hlásí do naší tradiční 
svazové soutěže TOP ZS ČR. 

Samostatnou kapitolou pro zhodnocení 
je výsledek hospodaření v zemědělství. 
Podnikatelský důchod šetřený v metodice 
EUROSTATu (Evropský statistický úřad), jak 
ho po vstupu ČR do EU vykazuje ČSÚ, je 
zpracován dle evropské metodiky a není to 
souměřitelná kategorie s výsledkem hospo-
daření v zemědělství u nás, který se tradičně 
vykazuje podle národní metodiky účetnictví 
ČR. Českému zemědělství se v roce vstu-
pu do EU (2004) podařilo stabilně převrátit 

výsledek z červených do černých čísel. Jiný-
mi slovy, podařilo se nám dosáhnout obratu 
v trendu výsledku hospodaření v zeměděl-
ství. Pozitivní výsledek byl vylepšován nejen 
o nárůst podpor a dotací, ale také o úspory 
nákladů včetně mezd z neustále se snižující-
ho počtu pracovníků. Od počátku roku 2009, 
kterým jsme vstoupili do finanční a hospo-
dářské krize, se podnikatelský důchod až do 
r. 2010 snižoval, poté docházelo ke každo-
ročnímu zvyšování. Podnikatelský důchod v 
zemědělství dle souhrnného zemědělského 
účtu ČSÚ v r. 2010 byl 8 mld. Kč, v letech 
2011 a 2012 to bylo shodně 16 mld. Kč, v r. 
2013 to bylo 17 mld. Kč a v r. 2014 to bylo za-
tím rekordních 23 mld. Kč. Od roku 2014 byla 
překročena úroveň 20 mld. Kč ještě v letech 
2016 i 2017. Zvyšování podnikatelského dů-
chodu z pozice produkce zemědělského od-
větví ovlivňují výsledky rostlinné produkce, 
která převažuje a má vyšší podporu. Nejvyš-
ší podíl v provozních dotacích (dotacích vy-
placených na výrobu) má jednotná platba na 
plochu. Vloni byl poměr rostlinné a živočišné 
produkce v produkci zemědělství, kterou též 
ČSÚ počítá v metodice SZÚ: 59% k 41%. 
Objem živočišné produkce nejvíce ovlivňu-
je mléko: zatímco v r. 2016 produkce mléka 
byla dle ČSÚ 22 mld. Kč, v r. 2017 to bylo 26 
mld. Kč. Žel, za dlouhodobé situace přetlaku 
dovozů masa a masných výrobků, nízkého 
zpeněžování a plošného rozdělování dotací 
bez zásadního ohledu na živočišnou výro-
bu se živočišná výroba přestává vyplácet. 
Rostlinná výroba má z Bruselu systémovou 
podporu, dosahuje se v ní vyšších zisků, je 
jednodušší a potřebuje méně pracovních sil. 
Např. na 5 000 hektarů max. dvacet stálých 
pracovníků apod. Svaz dlouhodobě apeluje 
na systémová opatření pro živočišnou výro-
bu.

Všechny kraje byly v zemědělství v r. 2017 
ziskové. Nejvyššího zisku bylo v r. 2016 do-
saženo dle svazového šetření v kraji Zlín-
ském (téměř 4 600 Kč/ha). V r. 2017 se tam 
zisk zvýšil na téměř 5 000 Kč/ha (celkově 3. 
místo v pořadí krajů za r. 2017). Tento vý-
sledek vloni převýšil pouze Královéhradecký 
kraj, kde bylo dosaženo 5 700 Kč/ha (celko-
vě 1. místo v pořadí krajů) a tomu se přiblížil 
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i Pardubický kraj s 5 300 Kč/ha (celkově 2. 
místo v pořadí krajů za rok 2017). Všech-
ny uvedené kraje na prvních třech místech 
– Královéhradecký, Pardubický a Zlínský – 
vloni měly vyšší zisky než před deseti lety. 
Naopak nejnižší zisky, které se nedostaly 
přes 2 000 Kč/ha, byly vloni v krajích Plzeň-
ský a Jihomoravský. Žel, situace je tam o 
něco horší než před deseti lety, kdy oba kra-
je byly v zisku ve výši přes 2 200 Kč/ha.

Výsledkem hospodaření v zemědělství 
(podle národní metodiky účetnictví ČR) 
se zabýváme v rámci tradičního svazové-
ho šetření
Šetření za rok Výsledek hospodaření za 

účetní období / ha zeměděl-
ské půdy

2010 1 438
2012 2 766
2013 3 915
2014 5 470
2016 3 356
Šetření ZS
za rok 2017

3 527

Zdroj: Interní podklady ZS ČR; vlastní šetření.

Srovnání výsledků hospodaření v Kč/ha 
zemědělské půdy ze šetření ZS ČR

r. 2007 r. 2017
Středočeský 3 338 3 907
Jihočeský 3 438 2 689
Plzeňský 2 819 1 601
Liberecký, Ústecký 2 807 3 738
Královéhradecký 3 650 5 730
Pardubický 4 103 5 297
Vysočina 2 088 2 441
Jihomoravský 2 279 1 917
Zlínský 4 155 4 941
Olomoucký 3 646 3 627
Moravskoslezský 2 820 4 761
Celkem členské podniky 
ZS 

3 152 3 527

Zdroj: Interní podklady ZS ČR; vlastní šetření.

Jak již bylo uvedeno, podařilo se nám do-
sáhnout pozitivního obratu v trendu vý-
sledku hospodaření v zemědělství, ale 
nikoliv v saldu agrárního zahraničního ob-

chodu. Přitom vývoj agrárního salda patří 
ke koncentrovaným ukazatelům stavu země-
dělství: V tomto ukazateli nejsme srovnatelní 
s EU: saldo agrárního zahraničního obchodu 
EU je kladné a výsledný trend se zlepšuje. U 
nás je agrární saldo z dlouhodobého hledis-
ka záporné a jeho trend se nepřestal zhor-
šovat.

Dramatické nárůsty agrárních dovozů zna-
menaly a znamenají omezování tuzemské 
zemědělské produkce a to zvláště živočišné 
výroby se všemi důsledky z toho plynoucími. 
Za roky 1994 až 1996 činilo průměrné zá-
porné saldo agrárního zahraničního obcho-
du mínus 15 mld. Kč. Za roky 1997 až 1999 
činilo mínus 20 mld. Kč. Po roce 2000 se 
situace dále zhoršovala. Po roce 2010 bylo 
dosaženo záporného agrárního salda nižší-
ho jak -20 mld. Kč jen v letech 2014 a 2015. 
Průměrné záporné agrární saldo za uplynu-
lých dvacet let bylo zhruba -25 mld. Kč a vlo-
ni jsme znovu překročili mínus 30 mld. Kč. 
Pokud nedojde k obratu, záporné agrární 
saldo za letošní rok bude vyšší jak mínus 30 
miliard korun a nelze vyloučit, že se přiblí-
ží rokům, kdy bylo rekordně vysoké saldo: 
r. 2010: -35 mld. Kč a r. 2011: -36 mld. Kč. 
Vyvážíme suroviny, přičemž dovážíme vý-
robky s vyšší přidanou hodnotou a to v první 
řadě maso, ale také např. mléčné a masné 
výrobky. Více jak 55% záporného agrárního 
salda ČR je tvořeno vysokým záporným sal-
dem u masa. Meziročně se záporné saldo u 
masa opět zhoršilo a u této komodity nadále 
zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo 
ze všech agrárních komoditních skupin. V 1. 
pololetí 2018 jsme dovezli do ČR více masa, 
jak např. za celý rok 2000, 2004, 2006. Za-
tímco u nás se záporné saldo zahraničního 
obchodu ČR masem stále zhoršuje, v EU je 
trend opačný.

Paradoxní je, že zatímco vývoz mléka je 
velmi úspěšná zahraničně obchodní položka 
v ČR, vývoz mléčných výrobků úspěšný není. 
Když z agrárního zahraničního obchodu ČR 
mlékem a mléčnými výrobky odpočteme ne-
zahuštěné mléko (celní nomenklatura 0401), 
pak výsledné saldo je, počínaje rokem 2009, 
záporné a to se zhoršujícím se trendem. Za-
tímco komoditní skupina mléčných výrobků 
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měla v r. 2000 kladné saldo zahraničního 
obchodu přes 4 mld. Kč, od r. 2009 se toto 
saldo pohybuje v záporných číslech. Např. v 
r. 2013  bylo -1,0 mld. Kč; v 1. pololetí 2018 
to bylo -1,3 mld. Kč. 

Realitu vyklízení prostoru na tuzemském 
trhu lze ukázat i na tomto srovnání: Podíl do-
vozů na spotřebě mléka a mléčných výrob-
ků v letech 2001-2003 byl v průměru 12 % 
a podíl tuzemských producentů na spotřebě 
88%. Tato situace je rok od roku horší: V r. 
2017 byl podíl dovozů 47 % a podíl tuzem-
ských producentů na spotřebě poklesl na 53 
%. Obdobně: Podíl dovozů vepřového masa 
na jeho na spotřebě v ČR v letech 2001-2003 
byl v průměru 5 % a podíl tuzemských pro-
ducentů na spotřebě 95 %. V r. 2017 podíl 
dovozů vzrostl na 62 % a podíl tuzemských 
producentů se snížil na 38 %. Z rozhodují-
cích komodit českého zemědělství je nejhor-
ší situace u vepřového masa:

Vzhledem k tomu, že pro zemědělce je 
rozhodující cenová úhrada, se na svazu 
hodně zabýváme problematikou zpeněžo-
vání zemědělských komodit a také tím, od-
povídají-li naše ceny míře evropského stan-
dardu. Např. Zelená zpráva MZe poskytuje 
meziroční srovnávání cen, ale my se také 
zabýváme střednědobým a dlouhodobým 
vývojem. Vždyť rozevírání cenových nůžek s 

akcentem na meziroční komparace ani nelze 
vyhodnotit. Jde nám i o širší souvislosti - o 
řešení zneužívání slabší ekonomické síly v 
hospodářské soutěži, což se zvlášť týká ze-
mědělců jakožto nejslabšího článku potravi-
nové vertikály před dominantním chováním 
obchodních řetězců a v neposlední řadě - o 
rozvíjení odbytových družstev a integračních 
vazeb zemědělců v agrobyznysu. Právě sla-
bá míra integrace zemědělských prvovýrob-
ců v ČR znemožňuje spravedlivější rozděle-
ní přidané hodnoty ve vertikále agrobyznysu 
a zemědělství oslabuje. Než vyrobit, je stále 
těžší dobře prodat: Atomizovaní zemědělci 
při prodeji surovin prodělávají (viz např. ztrá-
tovost živočišné výroby) anebo vydělávají 
jen velmi málo, ale následně koncentrova-
nější potravináři a zejména multinacionální 
obchodní řetězce stabilně vydělávají a pře-
nášejí co nejvíce ekonomického tlaku na 
jiné články potravinové vertikály. Zkušenos-
ti vyspělých zemí potvrzují, že ve prospěch 
zemědělců je více se spojovat k odbytu pro-
dukce na národní i nadnárodní úrovni, a tak 
společně vyjednat lepší cenu a bránit tomu, 
aby si velkou část vytvořené hodnoty od ze-
mědělců nepřetahovaly jiné články. Vyrovnat 
se s tlakem nejsilnějšího článku v potravino-
vé vertikále, kterým jsou obchodní řetězce, 
je těžké pro zemědělce všude, ale v těch ze-

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč)
1993 32 276 31 497        779
2000 47 729 65 011 -17 282
2004 
vstup ČR do EU 61 526 93 822 -32 295

2010 105 364 140 008 -34 644
2011 
nejhorší výsledky v 
historii

120 381 156 674 -36 293

2012 
nejvyšší meziroční zlep-
šení

148 309 173 026  -24 717

2017
 velké meziroční zhor-
šení 

196 741 227 493 -30 752

1. pololetí 2018 89 602 109 764 -20 162
1. pololetí 2017 101 338 116 712 -15 374

Zdroj: Údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1. -24 třídy celního sazebníku. Uváděné hodnoty se ča-
sem mohou mírně měnit, protože ČSÚ výsledky průběžně zpřesňuje. Ve výsledcích se někdy 

objevují nevýrazné chyby ze zaokrouhlování velmi vysokých čísel.
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mích, kde silné odbytové organizace země-
dělců chybějí, je to ještě těžší. 

Lze konstatovat, že zhoršující vliv na fi-
nální výsledky zemědělství dlouhodobě 
měly a mají podhodnocené ceny, které 
s výjimkou řepky neodpovídají míře evrop-
ského standardu, ačkoliv jsme téměř 15 let 
po vstupu do EU.  Tradičně zaostáváme v 
cenách skotu - a to vůbec nejvíce v cenách 
jatečných jalovic (více jak o 30%). U býků 
a krav zhruba o 15-20%. U jatečné drůbe-
že zaostáváme cca o 20%. V cenách obilí 
dlouhodobě zaostáváme o 10 - 20% (a to 
zvláště v cenách krmného obilí). V letošním 
roce v cenovém zaostávání obilovin může-
me překročit 20%. Zemědělci navzdory níz-
ké cenové úhradě (a to zvláště v živočiš-
né výrobě) ze svého přispívali a přispívají 
na sociální smír: v r. 2017 oproti r. 1989 se 
ceny zemědělců zvýšily cca 1,7 krát, za-
tímco inflace vzrostla více jak trojnásobně 
rychleji (5,6 krát).  Neuralgický bod celého 
zemědělství (a to nízké realizační ceny) 
je stále v platnosti. Ve stručnosti jaká je 
situace ve zpeněžování vybraných hlavních 
zemědělských komodit v ČR oproti minulým 
obdobím: 

• Cena mléka jakožto hlavní komodity 
v zemědělství ČR vloni byla zhruba 
na úrovni průměrných nákladů a situ-
ace během letošního roku se mírně 
zlepšila. Dle Zelených zpráv MZe byly 
průměrné náklady na výrobu mléka za 
posledních deset let (2008-2017) na 
úrovni cca 8,43 Kč/l. Porovnáme-li ten-
to průměr nákladů s průměrem ceny 
za mléko dle ČSÚ v uvedeném období 
(7,95 Kč/l) – je zřejmé, že za uplynu-
lých deset let cena v průměru uhrazo-
vala 94% nákladů. 

• Průměrná loňská cena potravinářské 
pšenice za uplynulé měsíce roku 2018 
dle ČSÚ ve výši cca 3 900 Kč/t byla 
nižší než 22 let dozadu v roce 1996, 
kdy cena byla téměř 4 000 Kč/t. Cena 
potravinářské pšenice je nižší než před 
deseti i dvaceti lety: v r. 1997 byla 4 
331 Kč/t a v r. 2007 to bylo 4 578 Kč/t. 

• Řepka je jediná z rozhodujících ko-
modit, kde cena roku 2018 překonala 

úroveň většiny předcházejících let a to 
konkrétně 9 200 Kč/t.

• Letošní cena jatečných prasat (27,20 
Kč/kg) je výrazně nižší než vloni (dle 
ČSÚ na 32,52 Kč/kg živé hmotnosti) a 
je to nižší cena než např. v letech 1995 
až 1998, 2000 až 2002 i v dalších le-
tech. Stále se jedná o cenu podnákla-
dovou: Dle Zelených zpráv MZe byly 
průměrné náklady na výrobu za posled-
ních deset let na úrovni cca 34,90 Kč/
kg živé hmotnosti. Porovnáme-li tento 
průměr nákladů s průměrem ceny dle 
ČSÚ v  období let 2008 až 2017 (30,50 
Kč/kg živé hmotnosti) – je zřejmé, že 
za uplynulých deset let cena v průměru 
uhrazovala 87% nákladů. 

• Je pozitivní, že ceny jatečného skotu 
se v posledních letech zlepšily (i když s 
mírou evropského standardu doposud 
srovnatelné nejsou). Konkrétně ceny 
býků od roku 2015 dosahovaly okolo 47 
Kč/kg živé hmotnosti a letos téměř 48 
Kč. Situace u jatečné drůbeže je hor-
ší – k cenovému oživení zde doposud 
nedošlo. Letošní cena jatečných kuřat 
ve výši 23 Kč je nižší než před dvaceti 
lety, kdy cena byla téměř 27 Kč/kg. 

Ceny placené zemědělcům (a to hlavně 
za rozhodující komodity) významně ovliv-
ňují úroveň tržeb: Po několika letech před-
stihlo vloni mléko opět výší tržeb komoditu 
obiloviny (také v roce 2010 a 2014). Mléko se 
vloni stalo komoditou č. 1 v zemědělství ČR 
(přináší 29% z tržeb za rozhodující komodi-
ty). Komoditou č. 2 je obilí (znamená 22% 
z tržeb za rozhodující komodity). Na třetím 
místě zůstala řepka (14% z tržeb). Dohroma-
dy obilí a řepka mají velkou váhu - zajišťují 
zhruba 80% tržeb v rostlinné výrobě u nás. 
Na čtvrtém místě jsou jatečná prasata (ztra-
tila původní zastoupení na předních místech 
a nyní znamenají 10% z tržeb za rozhodující 
komodity). Na 5. místě je jatečný skot (7 % z 
tržeb za rozhodující komodity) a na 6. místě 
v pořadí je jatečná drůbež. Na konjukturální 
výsledky zemědělství z roku 2014 se dopo-
sud nepodařilo navázat. Zemědělský svaz 
dělá každoročně odhad tržeb za hlavní ze-
mědělské komodity; celkové tržby za všech-
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ny zemědělské komodity jsou pak cca o 20 
mld. vyšší.

Výslednou cenu agrárních surovin a po-
travin tvoří zúčastněné články potravinové 
vertikály. Tyto osoby mají různou ekonomic-
kou sílu. Realita je taková, že proti sobě stojí 
rozdrobené podniky zemědělské prvovýroby 
versus gigantické firmy z navazujících člán-
ků agrobyznysu (např. obchodní řetězce, 
jejichž finanční potenciál přesahuje rozpo-
čty řady států). Sebelepší zákony na regu-
laci ale zemědělce proti tlaku silných článků 
agrobyznysu beze zbytku neochrání – ze-
mědělci se musí také bránit sami a to také 
spojováním ekonomické síly ve svých mar-
ketingových organizacích. Jednoznačné je, 
že zemědělci jsou pod enormním tlakem od 
odběratelů své produkce. Jak bylo uvedeno 
výše, řadu rozhodujících komodit zemědělci 
realizují za ceny, které jsou nižší než před 10 
– 20 lety. Příčinou zvyšujících se spotřebitel-
ských cen jsou i rostoucí marže obchod-
níků. Proto ZS ČR doporučoval, aby MZe 
ve spolupráci s ČSÚ vyčíslilo vývoj marží 
obchodníků u základních potravin. Naše 
propočty potvrzují, že marže obchodníků s 
potravinami/obchodních řetězců se zvyšují. 
Stát k tomu u nás nemá vůli a nutno dodat, 
že v Bruselu se k zneužívání dominantního 
postavení chystají opatření velmi zdlouhavě. 
Prostě k oficiálním výpočtům marží není ten 
„potřebný tah na branku“ obdobně jako např. 
na řešení dumpingových dovozů s nízkými 
cenami na zlikvidování konkurence.

Na svazu se dlouhodobě zasazujeme o to, 
aby se produkční rozměr zemědělství v ČR 
udržel (a to včetně živočišné výroby), aby-
chom udrželi komparativní výhodu spočívají-
cí ve velkých zemědělských podnicích. Naše 
minulé konference vyslovily vážné znepo-
kojení nad snižováním tuzemského poten-
ciálu a podílu tuzemských podnikatelských 
subjektů na domácím či evropském trhu. 
Zde bylo od minulé konference dosaženo 
částečného výsledku: Oživení rozměru ze-
mědělství včetně rozměru živočišné výroby 
a další pozitivní výsledky jako zastavení sni-
žování počtu hospodářských zvířat a zlepšo-
vání záporného agrárního salda nastaly jen 
z krátkodobého vývoje. K obratu v negativ-

ních trendech ze střednědobého hlediska – 
natož z dlouhodobého hlediska – dosud ne-
došlo. Závažné ohrožení budoucích trendů 
a to zejména pro živočišnou výrobu, která je 
soustředěna hlavně v podnicích právnických 
osob, představují dosavadní legislativní ná-
vrhy pro SZP EU po roce 2020:  

• Povinné zastropování přímých plateb 
(hlavní dotační nástroj pro zemědělství 
členských zemí EU).

• Degresivita přímých plateb.
• Snížení dobrovolných plateb vázaných 

na produkci.
• Rostoucí byrokracie - EU zatím prak-

ticky nedokázala snížit míru byrokra-
cie. Přináší v SZP EU více povinností 
a méně peněz. Členské země rozsáhlá 
byrokracie unie zatěžuje a může snižo-
vat konkurenceschopnost vůči USA i 
dalším zemím.

V období mezi konferencemi našeho sva-
zu, což je náš vrcholný orgán, jsou hlavním 
orgánem společná zasedání výboru a 
kontrolní komise ZS ČR, které se zpravidla 
konají 3krát až 4krát ročně ve Větrném Je-
níkově. Od počátku roku 2015 do září 2018 
se konalo čtrnáct takových zasedání. Na za-
sedání se přizvávají předsedové a tajemníci 
územních organizací svazu, členové Sdru-
žení mladých manažerů ZS ČR a Klubu se-
niorů ZS ČR. Hlavní dokument z této činnosti 
je zpráva představenstva a usnesení ze spo-
lečného zasedání výboru a kontrolní komi-
se, o kterém se hlasuje. Předseda svazu ná-
sledně zveřejňuje usnesení ze společného 
zasedání výboru a kontrolní komise svazu 
a dává rozhovory do sdělovacích prostřed-
ků. V období mezi konferencemi v souladu s 
programovým zaměřením jsme se zabývali 
naplňováním základních dokumentů konfe-
rence, producentsko – podnikatelským smě-
rem činnosti včetně legislativních a právních 
záležitostí, zaměstnavatelskými a sociálními 
funkcemi svazu, podporou družstevních a 
společných forem podnikání, vztahy k EU a 
mezinárodními aktivitami a všemi věcmi sou-
visejícími jak s rozvojem zemědělství v ČR, 
tak i Zemědělského svazu a dalšími záleži-
tostmi. 

ZS ČR má webové stránky pro nejširší 
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veřejnost a také pod heslem s rozšířeným 
obsahem výhradně pro členy, které jsou v 
pracovních dnech několikrát aktualizová-
ny. Svaz každý týden členy souhrnně infor-
muje prostřednictvím elektronické pošty s 
důrazem na zásadní aktuální věci ze sféry 
agrární politiky EU a ČR, ze sféry makro i 
mikroekonomické a svazové. V neposlední 
řadě jsme od předchozí konference rozvíjeli 
vzdělávací a projektovou činnost Zeměděl-
ského svazu, rozšiřovali aktivity Institutu pro 
vzdělávání v zemědělství včetně zavedení 
Technologické platformy. V regionech jsme 
pokračovali v seminářích na aktuální témata 
a v Praze pořádali velké konference s mezi-
národní účastí k SZP EU, k odbytovým druž-
stvům a jiným marketingovým organizacím 
zemědělců v EU, k nástupu robotizace a di-
gitalizace do zemědělství, k rozvoji zeměděl-
ského školství i ke klimatické změně a jejího 
vlivu na zemědělství. Na těchto konferencích 
vystoupila řada odborníků ze zahraničí mj. z 
evropských nevládních organizací zeměděl-
ců COPA/COGECA. 

I když Zemědělský svaz na nejrůznějších 
úrovních vynaložil velké úsilí pro nás nevý-
hodné věci ovlivnit, všechno se to dle našich 
záměrů nepodařilo. SZP EU se nedělá u nás, 
ale v Bruselu a velkou roli hraje vůle nejvyš-
ších politických představitelů a také koncen-
sus zájmů zemí napříč členským spektrem, 
ve kterém hlavní roli hrají nejsilnější země 
a dlouholetí členové unie jako Německo a 
Francie. Zemědělský svaz včas upozorňoval 
představitele vládní exekutivy a zastupitele 
na problémy v agrární politice a loboval za 
jejich řešení. Uplatňoval připomínky i vlastní 
konstruktivní návrhy a stanoviska.

Zemědělský svaz je čtvrtstoletí zapojen do 
činnosti tripartity (vláda ČR – zaměstnavate-
lé – odbory) a z toho titulu je mimo jiné oficiál-
ním připomínkovým místem. Mimo jiné navr-
hoval/navrhuje opatření k přípravám kapitol 
MZe ČR ve státním rozpočtu pro jednotlivá 
léta zejména prostřednictvím RHSD a Ze-
mědělského výboru Poslanecké sněmovny. 
Svaz působil jako stálý účastník připomín-
kového řízení k pravidlům mj. pro uplatnění 
principů SZP a pravidelně se účastnil minis-
terských kulatých stolů. Předseda svazu bě-

hem svého mandátu uskutečňoval jednání s 
premiéry vlády ČR, ministry zemědělství ČR 
i s dalšími vysokými představiteli naší země. 
Pravidelně se účastnil jednání v Bruselu, kdy 
prosazoval zájmy svazu a zemědělství ČR. 
Předseda svazu je místopředsedou COPA/
COGECA (letos mu byl prodloužen mandát) 
a hájí zájmy svazu a zemědělství ČR přímo 
v Bruselu. Ředitel svazu je poradce ministra 
zemědělství. V uplynulém čtyřletém funkč-
ním období se svaz ve spolupráci s řadou 
poslanců a senátorů aktivně podílel na pří-
pravě, zpracování a následném úspěšném 
prosazení některých zákonů nebo jejich no-
vel. Prostřednictvím územních organizací 
zabezpečoval lobování poslanců a senátorů 
ve volebních obvodech, jakožto i našich eu-
roposlanců. 

Právní a zaměstnavatelské 
záležitosti

Oblast legislativní a právní patří k základ-
ním oblastem působení Zemědělského sva-
zu České republiky, kdy se svaz na jedné 
straně významným způsobem účastní le-
gislativních procesů a na druhé straně po-
skytuje svým členům velmi rozsáhlé právní 
poradenství v podobě zajišťování odborných 
seminářů na aktuální právní témata a odpo-
vědí na právní dotazy členů, jakož i v nepo-
slední řadě vydává řadu právních stanovisek 
s tím, že aktuální dotazy a odpovědi jsou pra-
videlně publikovány každý týden ve svazové 
poště. V letošním roce věnoval svaz velkou 
pozornost problematice výkladu obecného 
nařízení Evropské unie o zpracování osob-
ních údajů, které znáte spíše pod zkratkou 
GDPR kdy členskou základnou bylo velice 
kladně hodnoceno jak lektorské zajištění se-
minářů, tak i zpracování příslušných podkla-
dů v podobě manuálu a vzorů dokumentů.

Zemědělský svaz ČR v oblasti legislativ-
ní a právní aktivně využívá svého postavení 
nejvýznamnější zaměstnavatelské organiza-
ce rezortu zemědělství a to jako člen RHSD, 
KZPS, Družstevní asociace České republi-
ky apod. s tím, že do legislativního procesu 
vstupuje jak prostřednictvím připomínek k 
předloženým návrhům právních předpisů tak 
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i vlastními legislativními návrhy na základě 
podnětů a potřeb zemědělských závodů s 
tím, že plně využívá členství právníků svazu 
v Komisi pro legislativu a právo Družstevní 
asociace ČR, Radě vlády pro BOZP, Komisi 
Legislativní rady vlády pro soukromé právo, 
v Legislativní radě Ministerstva zemědělství 
nebo Právní komisi České akademie země-
dělských věd. Velice kladně hodnotím čin-
nost Právní komise Zemědělského svazu 
České republiky, která byla ustavena v roce 
2013 a jejímiž členy jsou vedle právníků sva-
zu také významní externí odborníci, kteří při-
nesli řadu cenných poznatků a zkušeností 
využitelných pro členy svazu. Za významný 
úspěch považuji zejména soudní rozhodnutí 
týkající se ujednání v nájemních a pachtov-
ních smlouvách o dalším užívání pozemků 
po provedených pozemkových úpravách. Na 
základě formulace doporučené Právní ko-
misí Zemědělského svazu České republiky 
byla vydána řada pravomocných soudních 
rozhodnutí ve prospěch dosavadních uživa-
telů pozemků. Právní komise v průběhu své 
činnosti významně přispěla k výkladu někte-
rých sporných ustanovení právních předpisů 
a poskytla tak členům svazu důležité vodítko 
a východisko při jejich činnosti.

Velmi důležitou právní záležitostí byla sna-
ha Zemědělského svazu České republiky o 
určité sjednocení právní formy svazu jako ta-
kového a jeho jednotlivých územních orga-
nizací, neboť nový občanský zákoník v zá-
sadě umožňuje dvojí právní formu územních 
organizací a to organizaci zaměstnavatelů 
a zájmové sdružení právnických osob, kte-
ré se řídí dle dřívějších právních předpisů. 
Tuto určitou dvojkolejnost právní formy, jak-
koliv jsme si vědomi toho, že jí platná právní 
úprava umožňuje, z řady důvodů nepova-
žujeme za optimální. Dle našeho názoru by 
mělo dojít ke sjednocení právní formy sva-
zu a územních organizací. Z těchto důvodů 
jsem velice rád, že se podařilo v uplynulém 
období realizovat přeměny řady územních 
organizací ze zájmového sdružení právnic-
kých osob na organizaci zaměstnavatelů, 
jde konkrétně o územní organizace Mladá 
Boleslav, Prostějov, Rychnov nad Kněžnou, 
Strakonice, Vyškov a Pardubice. Současně 

jsem velice rád, se podařilo ustavit územní 
organizaci Brno-venkov a Znojmo, která vy-
plnila několikaletou absenci územní organi-
zace svazu v příslušném regionu. K otázce 
postupného sjednocení právní formy svazu 
a jeho územních organizací se znovu vrátí-
me po této konferenci.

Již na minulé celostátní konferenci svazu 
v listopadu roku 2014 jsme zmiňovali naše 
aktivity ve věci spekulativních nákupů země-
dělské půdy. Především je to dlouhodobý a 
závažný problém absence jakékoliv právní 
úpravy a alespoň rámcové regulace dispozic 
se zemědělskou půdou.  V těchto snahách 
neustále pokračujeme a hledáme politicky i 
právně nejpřijatelnější formu řešení tohoto 
problému a to v úzké součinnosti s Agrární 
komorou České republiky. Jsem si velice 
dobře vědom toho, že jde o záležitost, kte-
rá se vleče řadu let, ale bohužel málokteré 
téma bylo tak zcela zbytečně zpolitizováno 
jako uvažované předkupní právo stávajících 
uživatelů. Odpůrci navrhovaného řešení na-
prosto nesmyslně argumentují novou kolek-
tivizací, novým znárodňováním atp. a nic ne-
chtějí slyšet o tom, že jde o obdobu tradiční 
právní úpravy ve státech jako je Rakousko, 
Francie nebo Německo.  Při přípravě návrhu 
zákona jsme využili spolupráce s advokátní 
kanceláří Havel, Holásek & partners /nyní ad-
vokátní kancelář Havel & partners/ a požáda-
li jsme je o právní stanovisko k této možnosti 
řešení – především z hlediska ústavnosti s 
tím, že tato renomovaná advokátní kancelář 
připravila i návrh zákona. Bohužel nesmysl-
né zpolitizování tohoto návrhu způsobilo, že 
v průběhu legislativního procesu nedošlo k 
jeho přijetí. O této záležitosti jsme opakova-
ně jednali také s Ministerstvem zemědělství, 
ministerstvo se však zatím přiklání pouze k 
variantě tzv. oznamovací povinnosti stávají-
cího vlastníka uživateli při prodeji pozemků, 
což pochopitelně neřeší náš záměr zajis-
tit dlouhodobé stabilní vlastnické a užívací 
vztahy k zemědělské půdě. Jsme si vědomi 
toho, že jde v našich podmínkách o politicky 
citlivou záležitost, nicméně skutečností je, že 
problém je nutné řešit, a to v zájmu celé spo-
lečnosti. Stejně tak je skutečností, že praktic-
ky všechny evropské státy tuto problematiku 
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právně upravují, tj. mají pro dispozice se ze-
mědělskou půdou určitý režim. Zemědělská 
půda je zkrátka specifický fenomén, který se 
týká nás všech a nějaké podmínky a pravidla 
pro dispozice s ní jsou nevyhnutelná. A prá-
vě tady budeme nutně potřebovat vaši pod-
poru a aktivní pomoc v rámci vašich regionů. 
Závěrem k tomu proto zdůrazňuji, že napros-
tou absenci jakékoli právní úpravy prodeje 
zemědělské půdy vnímáme jako ohromnou 
chybu a nedostatek našeho právního řádu 
a představujeme v tomto smyslu nepocho-
pitelnou výjimku v rámci Evropy, ale neje-
nom Evropy. O tom, že se naše úvahy, úsilí 
a naše představy o možném právním řešení 
problému ubírá správným směrem, svědčí i 
postoj a doporučení EK o kterém jsme se již 
několik zmiňovali na jednáních orgánů sva-
zu. Toto doporučení konkrétně vyjmenovává 
možnosti, jak lze členskými státy omezit sku-
pování půdy a vyvrací tak zásadní námitky 
odpůrců právního řešení. Naléhavost toho-
to problému je patrná i z aktuálních trendů v 
některých členských státech EU kdy před ur-
čitou dobou např. prezident Francie výslov-
ně požadoval omezující opatření při prodeji 
zemědělské půdy a to přesto, že právě Fran-
cie již řadu významných omezení uplatňuje. 
Budeme proto i nadále iniciovat, požadovat 
a prosazovat řešení v této věci i v rámci ČR. 
Obáváme se totiž, že zvažované zavedení 
jakési „oznamovací povinnosti“ prodávající-
ho, která zatím není nijak definována, existu-
jící problémy nevyřeší. Proto náš svaz bude 
nadále iniciovat a prosazovat jakékoliv smy-
sluplné a hlavně účinné řešení.

Trvalou a členy svazu velmi oceňovanou 
činností svazu jsou jeho aktivity v oblasti 
vzdělávání a osvěty. V období od poslední 
konference byla uspořádána řada seminářů 
především prostřednictvím Institutu vzdělá-
vání v zemědělství, např. několik cyklů se-
minářů k vlastnickým a užívacím vztahům 
k půdě, které prakticky ve všech krajích or-
ganizoval náš Institut. V letošním roce byla 
uspořádána řada seminářů týkajících se 
GDPR a to jak prostřednictvím Institutu, tak 
i přímo organizovaných jednotlivými územ-
ními organizacemi svazu. Některé seminá-
ře také reagovali na velmi důležitou změnu 

týkající se spoluvlastnictví nemovitých věcí 
a to na znovuobnovení předkupního práva 
spoluvlastníků nemovitých věcí, které přines-
la novela občanského zákoníku s účinností 
od počátku letošního roku. Velkému zájmu 
se těší také tzv. diskusní fóra, které jsme pro 
zemědělce získali v rámci vzdělávacího pro-
gramu odborů, SP ČR a KZPS. Tato diskusní 
fóra považujeme za velmi vhodnou a efektiv-
ní formu pro naše členy z hlediska získání 
znalostí, řešení jejich konkrétních problémů 
a výměny zkušeností především v oblasti 
nové soukromoprávní úpravy. Snažíme se 
ale jejich obsah obohatit i o další témata – 
např. o problematiku trestní odpovědnosti 
právnických osob, neboť došlo k výraznému 
rozšíření trestní odpovědnosti právnických 
osob. Souvisí to s novelou zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob, neboť došlo 
sice k výraznému zmírnění i námi kritizované 
tzv. objektivní odpovědnosti právnické oso-
by – ta bude mít možnost se vyvinit, pokud 
prokáže, že nezanedbala otázku přiměřené 
prevence. Skutečností však zůstává, že ten-
to zákon a jeho nová podoba představuje 
pro právnické osoby a tedy i pro naše členy 
nesporná rizika. Chceme se proto touto pro-
blematikou zabývat i nadále v rámci našeho 
působení. Stejně jako v případě GDPR, i zde 
byla vytvořena metodická pomůcka v podo-
bě Kodexu prevence trestní odpovědnosti 
právnických osob, který je východiskem kon-
krétního vnitřního předpisu jednotlivého ze-
mědělského závodu. Přijetí takového vnitř-
ního předpisu představuje pro právnickou 
osobu důležitý nástroj, jehož prostřednictvím 
by se měl zemědělský závod vyvinit z této 
trestní odpovědnosti. Přijetí takovéhoto vnitř-
ního předpisu by totiž mělo v konkrétních 
případech zbavit firmu trestní odpovědnos-
ti. Právě to umožňuje za splnění zákonných 
podmínek zmiňovaná novela zákona. Před-
ností tohoto zpracovaného materiálu je ze-
jména to, že bude-li chtít náš člen této nové 
možnosti vyvinění se z trestní odpovědnos-
ti využít a přijmout takovýto vnitřní předpis, 
prakticky postačí v textu našeho materiálu 
doplnit pouze název firmy.

Velká pozornost byla v uplynulém období 
věnována novele zákona o významné trž-
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ní síle, která měla stávající právní úpravu 
zpřesnit a zjednodušit – především z hledis-
ka aplikace v praxi, nikoli však na úkor před-
mětu úpravy. V souvislosti s předložením 
této novely se ovšem opětovně oživily sna-
hy o zrušení tohoto zákona. Náš svaz tyto 
snahy zásadně odmítl a naopak navrhované 
změny tohoto zákona výrazně podporoval. 
To jsme i ve společném stanovisku s Potra-
vinářskou komorou ČR zcela jednoznačně 
vyjádřili. Pro nás nesporně pozitivní skuteč-
ností je přijetí této novely zákona o význam-
né tržní síle, neboť dosavadní právní úpravu 
zpřesňuje a zjednodušuje. Schválené změny 
zákona by se měly projevit především v jeho 
aplikační praxi. Zemědělský svaz ČR se ak-
tivně i v současnosti účastní řady jednání v 
rámci pracovní skupiny na půdě Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR s cílem zlepšit a 
zefektivnit stávající právní úpravu.

Zemědělský svaz České republiky vý-
znamně přispěl k řešení problému, který 
vznikl v souvislosti s novelou energetického 
zákona, neboť tato novela, publikovaná ve 
Sbírce zákonů pod číslem 131/2015 Sb. pro-
vedla změny mimo jiné i v zákoně č. 165/2012 
Sb., o podporovaných zdrojích energie. A 
právě v této části novely došlo v důsledku 
použité formulace návětí u pozměňovacích 
návrhů při konečném zpracování textu záko-
na k zapracování chybné formulace § 4 odst. 
12 – jde o povinnost zaknihovat akcie a § 6 
odst. 8  - týká se výrobců KVET.  Svaz zde 
vyvinul enormní úsilí o nápravu, iniciovali 
jsme řadu jednání s MPO, MZe a opakovaně 
jsme jednali s představiteli Poslanecké sně-
movny, neboť důsledky této právní úpravy 
se významně dotýkají celé řady našich čle-
nů. Vzhledem k závažným dopadům těchto 
chyb na řadu našich členů, svaz inicioval a 
následně zpracoval návrh novely, který poté 
Sněmovně předložili poslanci Filip a Ková-
čik. I přes nepochopitelný a nelogický odpor 
některých poslanců ODS a TOP 09 – novela 
totiž obsahovala pouze to, co už jednou Sně-
movna schválila – došlo k jejímu schválení. 
Myslím si, že tato záležitost je nepochybně 
významným úspěchem svazu a chtěl bych 
za výrazný přínos k řešení tohoto problému 
jmenovitě poděkovat členům právní komi-

se našeho svazu JUDr. Hubáčkovi a JUDr. 
Ryšavému. 

Z řady dalších legislativních aktivit Země-
dělského svazu České republiky připomeň-
me návrh novely zákona, kterým se mění 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích v reakci na roz-
šíření zákazu znečišťování veřejně přístup-
ných komunikací, tj. komunikací, které se 
běžně využívají při provádění polních prací. 
Specifikum zemědělské výroby reálně ne-
umožňuje zajistit bezprostřední odstranění 
znečištění. Takováto právní úprava proto při-
náší pro zemědělce rizika značných finanč-
ních postihů. ZS ČR proto zpracoval pozmě-
ňovací návrh, jehož smyslem je ve vztahu 
k zemědělcům stanovit povinnost odstranit 
nečistoty na účelových místních komunika-
cích bez průtahů po ukončení konkrétní pol-
ní práce. Bohužel zde aktivity svazu nebyly 
zatím úspěšné, nicméně vedeme tento pro-
blém stále v patrnosti a při nejbližší vhodné 
příležitosti se jej pokusíme opětovně řešit. 

Dalším významným právním předpisem, 
kterým se svaz zabývá opakovaně, je ne-
pochybně zákoník práce, neboť v průběhu 
uplynulých let bylo projednáváno několik 
návrhů novel tohoto zákona. Proto jsme 
předložili řadu z našeho pohledu přínosných 
námětů. Některé z nich – např. úprava doby 
odpočinku, diferenciace výpovědní doby a 
zjednodušení konta pracovní doby byly do 
okruhu možných změn zahrnuty, naopak ně-
které, které považujeme za důležité, zatím 
odezvu nenalezly. Zde mám na mysli přede-
vším posílení institutu kolektivního vyjedná-
vání a kolektivní smlouvy a to v konkrétních 
problémech – např. možnost sjednání delší 
zkušební doby, snížení požadovaného počtu 
zaměstnanců v souvislosti s rozšířením ko-
lektivní smlouvy vyššího stupně z dnešních 
20 na 10 a vyloučení možnosti obejití sociál-
ního partnera uzavřením KS VS s jiným part-
nerem s následným rozšířením její závaznos-
ti. Oba posledně uváděné případy se týkají 
zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjedná-
vání. Stejně tak zatím narážíme i při prosa-
zování zavedení institutu na způsob smlouvy 
o nepravidelné pracovní výpomoci, což by 
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zejména zemědělcům výrazně zjednodušilo 
život. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že 
náš svaz jako organizace zaměstnavatelů 
zásadně nesouhlasil s navýšením zákonné 
dovolené na 5 týdnů, se zavedením tzv. sick 
days, ani se zrušením karenční doby. Za ve-
lice důležitou považuji právní úpravu vyplý-
vající ze zákona č. 205/2015 Sb., tj. novely 
zákoníku práce, která nabyla účinnosti dne 
1. 10. 2015, která zrušila zákon o úrazovém 
pojištění zaměstnanců, který nikdy nenabyl 
účinnosti. Zemědělský svaz České republiky 
jako zaměstnavatelská organizace se trvale 
věnuje návrhům na změny právní úpravy ob-
sažené jak v zákoníku práce, tak i v zákonu 
o kolektivním vyjednávání. Konkrétní návrhy 
jsou projednávány jak se členy KZPS tak i 
s odbory jakožto se sociálním partnerem 
svazu ve snaze nalézt všestranně akcep-
tovatelný konsensus prospívající nejenom 
zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům. V 
této souvislosti je třeba zmínit v posledních 
letech opakovaný výslovný nesouhlas svazu 
se skokovým a výrazným zvyšováním mini-
mální mzdy a to bez ohledu na ekonomiku a 
reálné možnosti zaměstnavatelů.

Výčet právních předpisů a legislativních 
aktivit, v nichž se svaz v různé míře a po-
dobách angažuje, by byl velmi široký, ale to 
vše patří do naší pravidelné činnosti a my se 
snažíme vás průběžně informovat. Příkladně 
jde o řadu zásadních připomínek, které jsme 
uplatňovali prostřednictvím KZPS a které 
jsme obdrželi od našich členů, za což chci 
poděkovat, neboť tyto připomínky v řadě 
případů představovaly cenný argumentační 
materiál pro zástupce svazu během projed-
návání těchto předpisů. Není možné vyjme-
novat veškeré právní předpisy, ve kterých se 
významným způsobem promítly připomínky 
či náměty svazu, příkladem je možné jmeno-
vat nařízení vlády o stanovení zranitelných 
oblastí a akčním programu (nitrátová směr-
nice) nebo návrh vyhlášky o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské 
půdě. Zemědělský svaz České republiky a 
Agrární komora České republiky zde v úzké 
součinnosti s Ministerstvem zemědělství vý-
znamným způsobem přispěly k modifikaci 
původně pro zemědělce zcela nepřijatelné-

ho návrhu předloženého Ministerstvem ži-
votního prostředí. Ještě jednou velice děku-
ji za veškeré připomínky, které náš svaz v 
uplynulém období obdržel, neboť připomínky 
našich členů jsou velice cenné a vychází z 
praxe. Svaz se významně zapojil i do legis-
lativního procesu týkajícího se změn zákona 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, 
kdy se podařilo vyjednat přijatelný výklad de-
finice pojmů čerpací stanice a provozní ná-
drže a to zejména ve vztahu k Ministerstvu 
průmyslu a obchodu a Generálnímu ředitel-
ství cel. Zástupci svazu se zde delší dobu 
trvale účastní veškerých jednání týkajících 
se uvažovaných změn, neboť reálně hrozí 
nebezpečí, že by nás některé navrhované 
změny mohly vrátit do dřívějšího nepřijatel-
ného stavu. V této souvislosti musím velice 
ocenit vstřícný postoj příslušného odboru 
Ministerstva průmyslu a obchodu, který se 
snaží skutečně konsensuálním způsobem 
tuto problematiku řešit. Významným způso-
bem se tak svaz podílí na řešení problémů, 
které v minulosti působil řadě zemědělských 
závodů výklad některých ustanovení záko-
na o pohonných hmotách a to ve vztahu k 
používání provozních nádrží, které slouží 
pro vlastní potřebu zemědělských závodů. 
V současné době se zástupci svazu výrazně 
podílí na přípravě uvažované novely tohoto 
zákona s tím, že svaz plně podporuje snahu 
příslušného odboru Ministerstva průmyslu a 
obchodu, zajistit takové řešení podoby no-
vely zákona, které by při zásobování pohon-
nými hmotami zemědělských, stavebních a 
lesnických podniků a organizací na jedné 
straně nevytvářely prostor pro potencionál-
ní daňové úniky a na straně druhé nekom-
plikovaly fungování podniků a organizací z 
uvedených oblastí. Velice bych chtěl v této 
souvislosti ocenit přínos člena představen-
stva svazu Ing. Víta Šimona, který se touto 
problematikou dlouhodobě zabývá.

Jak jsem již uvedl výše, výčet právních 
předpisů, kde se svaz v různých podobách 
a míře angažuje, by byl velmi široký, ale to 
všechno jsou aktivity, které v rámci svého 
působení průběžně zabezpečuje a o kterých 
vás informujeme. Vedle výše uvedených le-
gislativních návrhů je možné jmenovat celou 
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řadu resortních předpisů, jako např. zákon o 
vodách, o veterinární péči, o myslivosti, vino-
hradnictví a vinařství, návrh nařízení vlády o 
uznávání organizací producentů, návrhy vy-
hlášek o způsobu určení hlavního předmětu 
činnosti zemědělská výroba, o způsobu vý-
počtu nároku na vrácení daně z minerálních 
olejů v zemědělské prvovýrobě atd. Pokud 
se týká návrhu novely vodního zákona, šlo 
o snahu kompenzovat znevýhodnění země-
dělců hospodařících v ochranných pásmech 
vodních zdrojů a ochranných pásmech vo-
dárenských nádrží, kdy náhrady za tato 
omezení dlouhá léta zákon přiznával pouze 
vlastníkům, ačkoliv tato omezení se ve větší 
části případů dotýkají nájemců či pachtýřů. 
Pokud se týká novely vinařského zákona, 
zde se svaz velmi aktivně zapojil do celého 
legislativního procesu, jakož i do připomín-
kování souvisejících právních předpisů. Zde 
bych chtěl velice ocenit velký přínos pana 
Ing. Pavla Pastorka, předního odborníka na 
danou oblast, ředitele vinařského družstva 
Templářské sklepy Čejkovice. Podíleli jsme 
se ve spolupráci s ním i na vypracování ně-
kolika pozměňovacích návrhů, ne všechny 
však byly akceptovány – zde šlo o proble-
matiku nebaleného, čepovaného a rozléva-
ného vína ve vazbě na daňové úniky. Lze 
tedy konstatovat, že svaz výrazně přispěl ke 
konečné podobě vinařského zákona, i když 
ta není z našeho pohledu zcela optimální.

Pokud jde o i některé další zaměstnava-
telské záležitosti, zde v uplynulých letech 
každoročně proběhl proces kolektivního vy-
jednávání s tím, že svaz nemohl akceptovat 
některé návrhy  OSOPZV-ASO týkající se 
odměňování.  Kolektivní vyjednávání je pře-
devším právě v oblasti odměňování velice 
složité, kde nám situaci rozhodně neulehčil 
výrazný nárůst minimální mzdy a přirozeně 
ani další opakované návrhy na růst výše mi-
nimální mzdy do budoucna. 

Pokud jde o kolektivní smlouvu vyššího 
stupně, tak i přes opakující se problémy ze-
jména v oblasti odměňován se nakonec vždy 
našel kompromis. Ve věci Kolektivní smlouvy 
vyššího stupně na rok 2018, jak určitě všich-
ni víte, tentokrát se nám podařilo smlouvu 
uzavřít již v prosinci 2017. Co se mzdových 

otázek týká, došlo v této kolektivní smlouvě 
k navýšení mzdových tarifů v rozsahu, který 
jsme i vzhledem k celospolečenské situaci v 
předstihu avizovali, tj. o cca 4 – 5 %. Tak jako 
pravidelně v posledních letech byla na naší 
žádost i pro rok 2018 závaznost této kolek-
tivní smlouvy z rozhodnutí MPSV rozšířena i 
na další podnikatelské subjekty v zeměděl-
ství, lesnictví a rybářství. 

Další velmi závažnou problematikou ob-
lasti zaměstnavatelské je Režim zaměstná-
vání pracovníků z Ukrajiny s tím, že touto 
otázkou se budu za chvíli zabývat samostat-
ně. V souvislosti s právní a konec konců i za-
městnavatelskou problematikou chci zmínit i 
zdánlivě marginální problém, který se aktuál-
ně snažíme řešit – možnost využití zaměst-
nanců cizinců, zejména Ukrajinců, jako řidi-
čů traktoru. Na tento problém nás upozornila 
řada členů svazu – např. z ÚO ZS Rychnov 
n. Kněžnou. Jde o to, že řidičské oprávně-
ní skupiny T je na rozdíl od ostatních skupin 
platné pouze v zemi jejího vydání a vzájem-
ně se toto oprávnění neuznává. Důsledkem 
je, že pracovníci v zemědělství, např. z Ukra-
jiny, které potřebujeme, nemohou u nás ale 
ani v celé EU řídit traktor – přitom autobus s 
dětmi či kamion řídit mohou. Celou věc navíc 
komplikují i podmínky získání oprávnění, kde 
hlavním problémem je délka požadovaného 
rezidenství (6 měsíců). Zkrátka to celé nemá 
žádnou logiku a přináší to velmi negativní do-
pady. Přitom tyto zaměstnance potřebujeme, 
jejich příchod podporuje vláda, která za tím 
účelem přijímá řadu opatření a projektů. Na 
tento problém jsme proto v minulých dnech 
upozornili a požádali jsme o jednání v této 
věci ministra dopravy a dále jsme se pokou-
šeli o řešení tohoto problému prostřednic-
tvím KZPS. Z její iniciativy se dne 23. dubna 
uskutečnilo na MD jednání Pracovního týmu 
RHSD pro dopravu a DI, následně byla za-
hájena diskuse s CEBRE a europoslanci ve 
vazbě na příslušnou Směrnici EP a Rady a 
vyhodnocují se zkušenosti z Polska a Ma-
ďarska v této věci. Po několika jednáních, za 
účinné pomoci RHSD a KZPS včetně zapo-
jení CEBRE a europoslanců jsme byli infor-
mováni Ministerstvem dopravy, že záležitost 
vyřeší prostřednictvím nejbližší novely záko-
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na o silničním provozu a prováděcí vyhlášky 
MD o řidičských průkazech a registru řidičů. 

Závěrem této kapitoly bych se chtěl věno-
vat problematice GDPR zmíněné již v úvodu, 
neboť v letošním roce věnoval Zemědělský 
svaz České republiky velkou pozornost vý-
kladu obecného Nařízení evropského par-
lamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/es známého spíše pod ang-
lickou zkratkou GDPR, které nabylo účinnos-
ti dnem 25. 5. 2018. Jde o nejvýznamnější 
právní předpis v oblasti ochrany osobních 
údajů za posledních 20 let. Na jedné stra-
ně přináší zvýšenou ochranu osobních úda-
jů fyzických osob, na druhé straně přinese 
značnou nejistotu správců a zpracovatelů 
osobních údajů při jeho aplikaci na jejich ka-
ždodenní činnost tam, kde dochází k jaké-
mukoliv zpracování osobních údajů.  

Zemědělský svaz České republiky připravil 
pro své členy základní informaci o Nařízení a 
jeho implementaci pro praxe zemědělských 
závodů, která byla publikována v poště Ze-
mědělského svazu ČR, současně připravil 
pro své členy celou řadu seminářů na toto 
téma, aby se členové svazu mohli seznámit 
s předmětnou problematikou. Hlavním smy-
slem jak informace, tak i seminářů je upo-
zornit na nejpodstatnější zásady, pravidla a 
požadavky Nařízení při zpracování osobních 
údajů a naznačit možný praktický postup im-
plementace Nařízení do praxe jednotlivých 
zemědělských závodů. Informace svým ob-
sahem vychází z aktuálního stavu znalostí 
o implementaci, tedy nejen z vlastního textu 
Nařízení, ale zejména z oficiálních materiálů 
k Nařízení a jeho implementaci zveřejněných 
Úřadem pro ochranu osobních údajů na jeho 
oficiálních www stránkách (především ze 
Základní příručky ke GDPR) zejména a dále 
z dostupných relevantních komentářů a vý-
kladů Nařízení. Současně poskytl svaz svým 
členům vzory k vypracování jednotlivých 
dokumentů nezbytných při aplikaci GDPR v 
praxi. V době zpracování tohoto textu probí-
hal legislativní proces národní právní úpravy, 
která by měla konkretizovat některé instituty 

obsažené v GDPR aniž by však mohla ně-
jakým zásadním způsobem právní úpravu 
obsaženou v Nařízení změnit. Nicméně při-
jetí národní právní úpravy nepochybně bude 
vyžadovat další aktivity svazu v této oblas-
ti. Jsem nesmírně rád, že Zemědělský svaz 
České republiky svými aktivitami výrazně 
přispěl k vyvrácení některých nesprávných 
informací týkajících se GDPR, které hojně 
zazněly ve sdělovacích prostředcích.

Společná zemědělská politika EU

V uplynulém volebním období Svaz velmi 
aktivně přistupoval k utváření pravidel re-
formy společné zemědělské politiky v roce 
2014 (jako nedílná součást tzv. „Konsorcia“) 
a v tomto úsilí pokračoval jak v průběhu 
vlastního programového období, tak i v rámci 
začínajících diskusí k nové reformě SZP po 
roce 2020+.  Úzce spolupracoval zejména s 
AK ČR, PK ČR v rámci opětovně ustavené-
ho konsorcia nad ovlivňováním úvah politic-
kých představitelů Evropského parlamentu a 
Rady, zatímco s pracovníky Evropské komi-
se se snažil komunikovat své představy ne-
jen prostřednictvím výše uvedených aktivit, 
ale také prostřednictvím členství v tzv. „civil 
dialogue groups“ Evropské komise (zastupu-
jící celoevropskou lobbistickou zemědělskou 
organizaci COPA - COGECA). Tyto aktivity 
budou muset pokračovat i v nadcházejícím 
volebním období, neboť současné signály o 
nastavení reformy SZP 2020+ nepředstavují 
pro České zemědělství rámec, který by za-
ručoval rovné podmínky na společném trhu 
EU.

Připomeňme si některé stěžejní myšlenky 
Svazu, které dlouhodobě rezonují v rámci 
přípravy reformy SZP 2020+:

Přímé platby:
1. Zcela klíčovým aspektem je udržení 

smysluplného financování SZP, jako 
klíčového nástroje sociálního smí-
ru, neboť zajišťuje dostupnost potravin 
všem socio-ekonomickým vrstvám v 
EU, a to při zajištění nejvyšších zdra-
votních, hygienických, kvalitativních a 
environmentálních standardů.

2. Rozhodně však nesouhlasíme, aby 
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nové principy vedly k renacionaliza-
ci SZP a rozvolnění základních pravi-
del, kde by logicky benefitovaly „boha-
té země“.

3. ZS ČR vnímá, že současný návrh 
konvergence není v souladu sliby, 
které byly zemím střední a východní 
Evropy dány při vstupu do EU, nic-
méně návrh podporujeme.

4. Kategoricky nemůžeme souhlasit s 
politickými proklamacemi, že distri-
buce prostředků, kdy 20 % zeměděl-
ců obdrží 80 % plateb, někdy vyvo-
lává obvinění z „nespravedlnosti“, 
čímž se otvírají dveře pro škodlivé 
nástroje typu povinného zastropo-
vání PP nebo zavádění redistribu-
tivní platby (inverzní zastropování, 
znevýhodňující páteřní strukturu ze-
mědělské výroby v ČR). Vynakládá-
ní finančních prostředků v rámci SZP 
musí dle našeho názoru sledovat prin-
cip smysluplnosti, efektivnosti, sprave-
dlnosti a udržitelnosti a být v souladu s 
cíli SZP, což nástroje jako zastropování 
nesplňují. Jen málo uspokojující je pak 
proklamace přihlédnutí k pracovní síle, 
aby se předešlo negativním dopadům 
na pracovní místa, případně možné za-
vedení degresivní platby. 

5. Nemůžeme souhlasit ani s nástro-
ji typu redistributivní platba, neboť 
jen více prohlubuje nesmyslnou snahu 
trestat ty, kteří rozvíjejí svoje podnikání 
a logicky rostou jejich velikostní cha-
rakteristiky.

6. Zemědělský svaz ČR je toho názo-
ru, že stávající systém implementace 
SZP se vyznačuje přísnými kontrolami, 
sankcemi a vysokou byrokracií. Sou-
hlasíme, že v budoucím modelu by na 
úrovni EU měly být stanoveny jen 
základní politické parametry (cíle, 
typy intervencí, basální požadavky), 
zatímco členské státy by měly nést 
větší odpovědnost za implementaci. 

7. Poněkud byrokratický se však jeví ná-
vrh, aby Členské státy sestavovaly 
strategický plán společné zeměděl-
ské politiky (pro oba pilíře) – zde již 

máme zkušenosti z PRV a nelze říci, 
že z pohledu prvního pilíře by byl 
tento prvek zjednodušující. 

8. S obavami pohlížíme na logiku pří-
stupu „rozpočet orientovaný na vý-
sledky“ neboť způsoby monitoringu a 
ověřování některých indikátorů jsou v 
řadě případu nedokonalé, a v horším 
případě dokonce v rukou zaintereso-
vaných zájmových skupin – typicky ob-
last životního prostředí, kde se zelené 
NGO etablují na jedné straně jako lobi-
stické organizace a na druhé do určité 
míry jsou v pozici „posuzovatelů“ dosa-
žených výsledků intervence – viz. ČSO 
jako národní branch Birdlife Europe. V 
tomto ohledu je velmi citlivě rozlišovat 
které cíle lze hodnotit logikou „výsled-
ků“.

9. Vnímáme 40 % hranici prostředků ze 
SZP pro oblast životního prostředí a 
klimatu jako příliš ambiciózní a věří, 
že na úrovni obou pilířů souhrnně by 
tato hranice neměla přesáhnout 25 
%. Především je v této souvislosti tře-
ba vnímat to, že přímé platby sami o 
sobě jsou podmíněny environmentální 
aktivitou zemědělců. Upozorňujeme, 
že také navržený model eko-schémat 
PP nejenom neslibuje snížení admini-
strativní zátěže, ale naopak povede k 
jejímu zvýšení.

10. Prioritou je navýšení procentuální 
obálky pro tzv. citlivé sektory (ideál-
ně na 15+5), kde se momentálně před-
pokládá propad.

Program rozvoje venkova:
1. Nesouhlasíme s možnými převody 

mezi jednotlivými pilíři, stejně tak s 
návrh EK na avizované případné na-
výšení kofinancování jak prvního, tak 
druhého pilíře SZP, které má dle Ev-
ropské komise kompenzovat pokles 
společného rozpočtu EU.  To povede 
k „souboji rozpočtů“ jednotlivých zemí, 
kde ekonomicky silnější země již dnes 
více dotují své zemědělce. ČR nebude 
mít takové možnosti pro podporu ze-
mědělců z národních zdrojů a nerovné 
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postavení českých zemědělců se ještě 
více prohloubí.

2. Je třeba udržet relativně vysoké spo-
lufinancování PRV ze strany státní-
ho rozpočtu ČR na stávající úrovni, 
případně podpořit jeho navýšení.

3. Zemědělství musí podpořit jiné oblasti 
podnikání, obce a ostatní venkovské 
stakeholdery, aby našli svá klíčová 
témata v rámci Operačních progra-
mů jiných resortů a nedrobily zacílení 
PRV po roce 2020+.

4. Podrobit EU nastavení biofyzikál-
ních kritérií zevrubné analýze, s cí-
lem promítnout do ANC rovněž proble-
matiku suchých oblastí v ČR (zejména 
Jižní Morava, Rakovnicko, Žatecko, 
atd.) a v ideálním případě rovněž od-
stranit princip degresivity u ANC.

5. Stanovit pro LEADER pouze povin-
ných 5 % z rozpočtu s tím, že Svaz 
podporuje zařazení LEADERu i v ji-
ných operačních programech.

6. Ekologické zemědělství -  podpo-
ru vázat na stanovenou minimální 
vlastní tržní produkci. Snížit pro-
středky na EZ ve stejném poměru jako 
je snížen rozpočet PRV.

Ačkoliv diskuse k reformě SZP 2020+ je 
teprve na začátku, je zde celá řada navrho-
vaných (nových) parametrů, které mohou vý-
znamným způsobem ovlivnit efektivitu využí-
vání těchto nástrojů, navzdory faktu, že se 
jedná jen o „technické podmínky“. Mezi ně 
např. patří:

• Povinná degresivita 60 – 100 tis. € a 
zastropování nad 100 tis € (nikoliv jen 
na nástupce SAPS, jak se předpoklá-
dalo a jak se uplatňuje dnes formou 
degresivity, ale na celé přímé platby).

• Dle současného návrhu je tzv. redistri-
butivní platba (platba na první hektary) 
pro členské státy povinná (v součas-
nosti volitelná). Po prvotních technic-
kých konzultacích se však zdá, že by 
zde EK mohla ustoupit.

• Základní platba (dnes známá jako 
SAPS) by nemusela na celém území 
mít jednu sazbu, ale návrh připouští, 
že by v některých regionech mohla být 

sazba nového SAPSu (BISS) vyšší a 
jinde nižší.

• Sloučení greeningu a cross-complian-
ce (Podmíněnost – „Condicionality“) 
znamená, že za povinnosti vyplývající 
z původního greeningu se již platit ne-
bude, jen lze ztrácet podporu v případě 
nedodržení podmínek. V rámci tohoto 
širšího základního zeleného schéma-
tu by měla přibýt povinnost vést a plnit 
plány výživové bilance plodin (plány bi-
lančního hnojení).

• Na složitější Podmíněnost navazuje 
– resp. musí obsahově převýšit dob-
rovolné eko-platby (platba na klima a 
životní prostředí) – což jsou nástupníci 
původního greeningu. ČS si je budou 
volit sami a může docházet k výrazným 
disproporcím přístupů. 

• Nejasné je uchopení principu „skuteč-
ného zemědělce“ - za poslední 4 roky 
vzrostl počet žadatelů o PP z 25 tisíc 
na 30 tisíc – jsou to převážně žadatelé 
do 3-4ha, kteří mohou být stěží chá-
páni jako „skuteční zemědělci“ v kon-
textu nového návrhu. Velmi důležitým 
aspektem je, zda bude posuzována 
majetková propojenost subjektů či ne. 
Pak by mohla naopak definice „skuteč-
ného zemědělce“ tvrdě dopadnout na 
řadu zemědělských právnických osob, 
které výrazněji diverzifikovaly portfolio 
svých činností.

Svaz, nicméně, velmi aktivně pracoval na 
úpravách nastavení nástrojů SZP i v rámci 
vlastního programového období a podílel se 
na řadě úprav podmínek i jiných ekonomic-
ko-regulatorních nástrojů v zemědělství, z 
nichž některé jsou uvedeny níže:

• Díky neustálému lobbingu se od roku 
2016 podařilo prosadit navýšení spo-
lufinancování PRV a zvýšení celkové-
ho rozpočtu z 3,04 mld. € na cca 3,55 
mld. €.

• Velkou výzvou bylo nejen znovuzave-
dení podpory na zelenou naftu, ale i 
její udržení napříč celým sektorem ze-
mědělství. V tomto směru svaz aktivně 
spolupracoval s ostatními nevládními 
organizacemi a loboval za plnou funkč-
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nost tohoto daňového nástroje pro ze-
mědělství.

• Ve spolupráci s ostatními nevládními 
organizacemi se nám podařilo posu-
nout myšlenku fondu těžko pojistitel-
ných rizik na pracovní úroveň, avšak 
práce na něm se významným způso-
bem zpozdily a Fond stále není na ob-
zoru. Byl to však Zemědělský svaz ČR, 
který v rámci diskusí o Fondu přiměl 
MZe notifikovat podporu pojištění i pro 
velké zemědělské podniky – přičemž 
tato úprava pravidel by měla být platná 
od roku 2019.

• Opatření DŽPZ v PRV přežilo své pů-
vodně předvídané tříleté období a na-
vzdory velmi chaotickému rozjezdu se 
postupně v důsledku kritiky přetvořilo v 
nástroj, který je sice nadále poměrně 
komplikovaný, ale již 4 rokem směřuje 
prostředky do těžce zkoušené živočiš-
né výroby. Jak prodloužení financová-
ní opatření, tak úprava podmínek byla 
svazem opakovaně prosazována.

• Dnes si již nikdo nevzpomene na ne-
smyslný požadavek MZe, aby úhor 
(Ozelenění -EFA) mohl být na jednom 
půdním bloku maximálně 3 roky a zá-
roveň si naštěstí nikdo nepamatuje, že 
původně mohl být úhor jen o max. roz-
loze 5ha na jednom dílu půdního bloku. 
Oba parametry svaz podrobil silné kriti-
ce a do roka z podmínek zmizely.

• Možnost výměry biopásů (AEKO) na 
půdním bloku byly omezeny, aby se 
zamezilo spekulantům vysévat celé PB 
jen biopásy a inkasovat veřejné dota-
ce. Zároveň byl zlomen výklad MZe, že 
minimální vzdálenost biopásů (50m) se 
musí hlídat/dodržovat i mezi biopásy 
dvou odlišných zemědělců/žadatelů.

• Do AEKO byl s podporou svazu zařa-
zen titul zatravňování soustředěných 
drah odtoku, jako alternativní a stimu-
lační nástroj pro boj s vodní erozí k rep-
resivnímu DZES 5, ačkoliv nebyl hojně 
využíván. 

• V případě přechodné vnitrostátní pod-
pory (PVP) se vypustilo zasílání hláše-
ní stavů KBTPM, ovcí a koz z ústřed-

ního registru (kde docházelo k častým 
chybám a komplikacím s výplatami) a 
systém stavy začal načítat z registru 
automaticky. 

Výše uvedené body jsou jen průřezem 
našich aktivit v uplynulém programovém ob-
dobí, přičemž řada problémových situací se 
řešila i na bázi jednotlivých podniků – zpro-
středkování schůzek s odpovědnými pracov-
níky státních institucí pro naše členy, projed-
návání jednotlivých kauz (odvolání, udělené 
sankce, atd.), přičemž vždy pracovníci svazu 
podporovali zájmy svých členů i v těchto in-
dividuálních aktivitách.

Je však třeba upřímně zmínit i příklady 
lobbistických aktivit, které se nám bohužel 
nepodařilo přetavit v žádoucí výsledek. Mezi 
těmito snahami lze zmínit širší využití rozpoč-
tu MŽP – OPŽP pro problematiku zeměděl-
ství a také odstranění nerovných podmínek 
mezi středními/většími právnickými osobami 
oproti fyzickým osobám podnikajícím v ze-
mědělství – zde je třeba připomenout pre-
ferenční kritéria a nastavení některých pod-
mínek pro investice v PRV, dále „krizové“ 
podpory pro dojnice a prasnice (celkem 610 
mil. Kč - kde docházelo k diferenciaci pod-
por menších chovů oproti větším), případně 
kompenzační platby za sucho 2015, kde se 
prostřednictvím „koeficientů“ významně zvý-
hodňovali opět kovozemědělci a malé farmy. 
Kompenzace za sucho 2017 však už byly 
od této nerovné diferenciace očištěny i díky 
našemu působení na MZe. Z technickoor-
ganizačních podmínek dotací lze považovat 
za neúspěch zachování závazku ponechání 
neposečených pásů v OTP-AEKO na DPB 
s výměrou přesahující 12ha, dále zrušení 
vazby min. zatížení 3VDJ/ha u platby na bíl-
kovinné plodiny (PP), nebo např. zpřísnění 
sankčního systému Cross-Compliance.

Ačkoliv některé lobbistické aktivity nedo-
jdou kýženého výsledku, svaz je přesto neu-
stále připraven otevírat nová i starší témata, 
která jsou členskou základnou vnímána jako 
důležitá a podstatná pro jejich ekonomickou 
stabilitu a zajištění konkurenceschopnosti na 
trhu EU. 
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Vztahy k EU a mezinárodní činnost

Ve vztahu k Evropské komisi, Evropskému 
parlamentu a bruselským centrálám nevlád-
ních agrárních organizací Svaz vždy kladl 
důraz na dosažení rovnoprávnějšího posta-
vení a na konkurenceschopnost českého ze-
mědělství v rámci rozšířené EU. 

V seskupení COPA/COGECA Svaz pů-
sobil v uplynulém období jako řádný člen. 
Účastnil se na činnosti jeho pracovních týmů 
– zejména pracovních skupin pro rozvoj 
venkova, pro životní prostředí a rovněž pro 
SZP. V neposlední řadě v tomto smyslu nut-
no zdůraznit, že předseda Svazu Ing. Martin 
Pýcha byl opětovně zvolen viceprezidentem 
COGECA. Hlavní role Svazu na mezinárod-
ní úrovni lze charakterizovat následovně:

• ZS ČR v rámci COPA/COGECA a Ev-
ropské komise
Zástupci Svazu jsou členy pracovních 
skupin COPA/COGECA ať již pro jed-
notlivé strukturální otázky, jako je spo-
lečná zemědělská politika, rozvoj ven-
kova nebo ochrana životního prostředí. 
Prostřednictvím reprezentace COPA/
COGECA se také zástupci svazu účast-
ní jednání tzv. „civil dialogue groups“ na 
Evropské komisi.
Hlavní úsilí našich zástupců v minu-
lém období se zaměřovalo především 
na přípravu reformy SZP. Po dohodě s 
dalšími organizacemi se Svaz zapojil 
do konsorcia, které společně zainte-
resovalo bývalého náměstka MZe Ing. 
Hlaváčka s cílem udělat maximum pro 
prosazování našich požadavků smě-
rem k EU.
Hlavní priority, které Svaz v rámci jed-
nání o SZP prosazuje, jsou uvedené v 
kapitole věnované SZP. 

• ZS ČR v uplynulém období podporo-
valo aktivity mezinárodní agrární or-
ganizace World Farmin Organization 
a využívalo kontakty a know how jejich 
zástupců pro mezinárodní networking.

• Prostřednictvím Družstevní asociace je 
Svaz také členem Mezinárodního druž-
stevního svazu.

• Vedle těchto aktivit je třeba zmínit mno-

hé dvoustranné kontakty, které jsme za 
minulé období navázali. Navštívili jsme 
obdobné organizace jako je Zeměděl-
ský svaz v mnoha zemích, jako např. 
v Holandsku, SRN, Polsku, Rakousku, 
Maďarsku, Dánsku, Itálii, Belgii, Fin-
sku a dalších, kde jsme si vyměňovali 
postoje a zkušenosti jak se Společnou 
zemědělskou politikou, ale i s fungová-
ním zemědělského školství, pracovně-
-právní legislativou či s vlastním fungo-
váním těchto organizací.  

Činnost svazu v environmentálních 
záležitostech

ZS ČR se i v uplynulém období účastnil mj. 
jednání pracovních skupin pro implementaci 
nitrátové směrnice, pro přípravu národního 
akčního plánu pro udržitelné užívání pest-
icidů, dále diskusí k implementaci opatření 
Osy II PRV, monitorovacího výboru Cross 
Compliance, monitorovacího výboru PRV a 
řady jednání antibyrokratické komise, kde 
byl prvek environmentální problematiky rov-
něž často akcentován.  

Vedle zcela nového prvku přímých plateb, 
jímž se stal v uplynulém období tzv. greennig 
(ozelenění), se Svaz detailně věnoval zejmé-
na změnám v nastavení standardů DZES a 
PPH v rámci Cross Compliance. Dlouhé a 
vleklé byly zejména diskuse ohledně rozšíře-
ní působnosti protierozního standardu DZES 
5, které nakonec vyústily v navýšení výmě-
ry orné půdy pod kuratelou tohoto nástroje, 
na druhou stranu se zejména díky intervenci 
Zemědělského svazu ČR podařilo nakonec 
dojednat smysluplný set aktualizovaných pů-
doochranných technologií, které jsou např. 
rozšířeny i o aspekty aplikace statkových 
hnojiv. Nový set technologií i vymezení stan-
dardu by mělo nabýt účinnosti od 1. 1. 2019.

Nad rámec standardu DZES 5 v cross-
-compliance se diskutuje tzv. protierozní vy-
hláška MŽP, která předjímá ochranu půdy v 
rozsahu veškeré užívané orné půdy v ČR. 
V tomto směru ZS ČR vyvíjí maximální úsi-
lí, aby implementace nezpůsobila významné 
poškození ekonomiky zemědělských pod-
niků. Bohužel, v době přípravy této zprávy 



Zemědělský svaz ČR, Hybernská 38, Praha 1, 110 00

www.zscr.cz             info@zscr.cz            +420 226 211 000                          44

nebylo dosud rozhodnuto, jak bude vyhláška 
koncipována. Věříme, že základem bude pl-
nění podmínek DZES 5 s možností rekatego-
rizace erozního ohrožení území v důsledku 
erozních událostí v rámci monitoringu eroze. 
Tímto směrem společně s AK ČR tvorbu této 
vyhlášky směřujeme. 

Mnoho úsilí bylo věnováno problematice 
používání prostředků na ochranu rostlin, kde 
jsou však většinou karty rozdávány na úrovni 
evropských institucí, kde náš hlas reprezen-
tuje COPA COGECA. Bohužel, přes veške-
rou snahu došlo nakonec k zákazu použí-
vání neonikotinoidů (ačkoliv existuje nástroj 
pro minoritní používání pro členské státy), 
rovněž jako je nejistý osud účinné látky gly-
fosát, jelikož racionální argumenty převážila 
emotivní kampaň environmentálních nevlád-
ních organizací. Do budoucna bude v této 
oblasti hodně záležet na tom, jak dokážeme 
i my, zemědělci, využít média veřejný prostor 
pro prezentaci našich aktivit v tomto směru. 

Ve světle výše uvedeného je také třeba 
zmínit aktivity svazu na jaře 2018, kdy v 
důsledku změny rostlinolékařského záko-
na byly zemědělci vystaveni složité situaci 
vzhledem k úpravě povinnosti hlásit aplikace 
POR nebezpečným včelám, kde státní sprá-
va podcenila obrovskou byrokratickou zátěž 
a technickou nezajištěnost systému. V době 
tvorby této zprávy signalizuje MZe, že pracu-
je na zrušení této povinnosti v rámci legisla-
tivy a slibuje zajištění nového elektronického 
nástroje pro hlášení v roce 2019 (dokud le-
gislativa nenabyde účinnosti).

Dalším prubířským kamenem je proble-
matika ochrany vod a různých omezení ze 
strany zákonných i podzákonných nástrojů. 
V tomto smyslu ZS ČR působilo ve dvou ro-
vinách. Za prvé se svaz zasadil o přípravu 
pozměňovacího návrhu vodního zákona, 
který byl schválen v letošním roce oběma 
komorami parlamentu ČR. Díky této právní 
úpravě budou moci žádat o kompenzace za 
omezení v OPVZ nejen vlastníci pozemků, 
ale rovněž aktivně hospodařící zemědělci v 
nájmu/pachtu.  Vedle toho nadále sledujeme 
práci ÚZEI na propočtech nových sazeb pro-
plácení újmy v OPVZ dle metodického po-
kynu MZe. V tomto ohledu vznikly pracovní 

skupiny nad jednotlivými tématy, za účasti 
členů ZS ČR z územních organizací Pelhři-
mov a Benešov-Praha západ.

Svaz se podílel i na usměrňování úprav 
podmínek pro hospodaření ve zranitelných 
oblastech nitráty, kde podporoval zachová-
ní možnosti skladování statkových hnojiv 
na polích, nebo např. úpravy a flexibilitu pro 
limity hnojení pro jednotlivé plodiny, případ-
ně délku období zákazu aplikace některých 
hnojiv v jednotlivých klimatických regionech. 
Na individuální bázi pak zprostředkoval jed-
nání nad způsoby vymezení některých ZOD 
v Královehradeckém regionu.

V oblasti bioenergetiky jsme, v těsné spo-
lupráci s CZ BIOM usilovali o zajištění pro-
vozních podpor v době krizové situace kolem 
působení bývalé šéfky ERÚ Ing. Vitáskové, 
aktivně jsme lobbovali za smysluplné re-
view návratnosti investic do zařízení OZE 
a v neposlední řadě řešíme i problematiku 
zachování výjimky pro zemědělské zařízení 
ve smyslu požadavku na zaknihování akcií 
v kontextu zrušení principu aktivního země-
dělce.

Nedílnou součástí našich snah je rovněž 
zajištění vyšší míry ochrany zemědělského 
půdního fondu před jeho záborem pro neze-
mědělské účely. V tomto směru podporuje-
me nejen zvýšení odvodů za vyjmutí půdy 
ze ZPF, ale také aktivity VÚMOP směřující k 
stanovení „strategické půdní rezervy“, která 
by měla být doprovodným nástrojem pro pří-
slušné instituce k ochraně půdy nad rámec 
stávajících tříd ochrany dle platné legislativy.

Další úkoly 
Zemědělského svazu ČR

Strategický rozvoj svazu
V souladu s tím, jak nám uložilo progra-

mové zaměření činnosti svazu, jsme v tomto 
období zpracovali dlouhodobou strategii roz-
voje svazu. Tomu předcházelo velmi pečlivé 
zkoumání všech aspektů fungování svazu.  
Svaz zrealizoval řadu průzkumů mapujících 
činnost svazu a jeho vnímání ze strany čle-
nů, nečlenů – zemědělců ale i odborné ve-
řejnosti. Z provedených šetření se ukázalo, 
že členové svazu od své organizace oče-
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kávají na prvním místě obhajobu vlastních 
zájmů (lobbing), pak poskytování informací, 
na třetím místě sdružování a sjednocování 
zemědělců a přenos zkušeností a na čtvrtém 
místě propagaci zemědělství. Lze konstato-
vat, že mezi členy převládá vesměs pozitivní 
vnímání činnosti svazu, tj. že svaz funguje 
vcelku dobře a naplňuje své poslání. 82 % 
členů ohodnotilo práci svazu (na stupnici od 
1 do 5) známkami 1 až 2. Nejlépe hodno-
cenou službou svazu, resp. to v čem členo-
vé vidí největší přínos ze svého členství, je 
informační servis - především pak svazová 
pošta. Pozitivně jsou hodnoceny i další ak-
tivity – lobbing, vzdělávání, právní poraden-
ství apod. Na straně druhé je třeba konstato-
vat, že není jasný soulad mezi očekáváním 
členů na straně jedné (očekávají především 
obhajobu svých zájmů) a největším příno-
sem, za který nebyla označena obhajoba je-
jich zájmů, ale přenos informací a svazová 
pošta. Zde se ukazují slabiny v činnosti sva-
zu, které je třeba zlepšit. 

Z provedených průzkumů se také ukázalo, 
že činnost svazu není příliš známa u nečlenů 
svazu tj. že svazové public relations (prezen-
tace svazu na veřejnosti a v médiích) není 
příliš úspěšné. Problémy v nejasnosti chápá-
ní účelu a fungování svazu se také ukazují 
v organizační struktuře - především pak v 
územních organizacích. Pokles počtu členů 
v minulosti a s tím související pokles výběru 
členských příspěvků se promítá do ekonomi-
ky svazu. Tento stav nepřispíval ke stabilitě 
svazu.

Výše uvedené aspekty vedly k nutnosti re-
agovat na tento vývoj ve své činnosti, a proto 
jsme přistoupili k tvorbě dlouhodobé strate-
gie, která dala svazu jasný směr. V soula-
du s touto strategií jsme upravili organizační 
strukturu kanceláře svazu, vytvořili některé 
nové pozice či celé oddělení (jako např. PR 
oddělení), upravili a přerozdělili náplně čin-
ností jednotlivých pracovníků, aby na sebe 
navazovaly. Nadefinovali jsme si dlouhodo-
bé cíle a komunikujeme je v rámci celé struk-
tury svazu tj. i na úrovni územních organiza-
cí, abychom všichni táhly stejným směrem. 

V rámci snahy o zkvalitnění fungování 
kanceláře svazu bylo nutné přistoupit k per-

sonálním obměnám, které byly částečně 
vynuceny také generační obměnou a které 
nebyly jednoduché. Najít dnes vhodné pra-
covníky je stále obtížnější a tak tyto perso-
nální změny bohužel nepřinesly pouze pozi-
tiva ale i problémy, jako například protiprávní 
jednání bývalé účetní, proti kterému jsme 
byli nuceni podat trestní oznámení a které 
mají soudní dohru. Přes všechny problémy 
je třeba hodnotit tyto kroky pozitivně. Např. 
počet členů svazu za poslední 4 roky vzros-
tl. Výjimkou je mírný pokles v letošním roce.  
Ten je způsoben především ukončením čin-
nosti některých našich členů, či jejich náku-
pem jinou společností. Rozhodně lze ale říci, 
že členská základna je stabilní.

Na základě rostoucích potřeb členů jsme 
také rozšířili právní odbor na 2 právníky a 
i tak jsme na hraně možností vzhledem k 
právnímu poradenství k našim členům. 

Nově jsme také vytvořili jednotnou komu-
nikační strategii, na jejímž plnění nás čeká 
velké množství práce v budoucím období, 
protože mediální útoky na zemědělce v po-
slední době rostou. Pozitivně je třeba hod-
notit také vytvoření jednotné grafické identity 
svazu ale i například nových informačních 
aplikací, které mají ulehčit práci tajemníků 
zapojených do poradenství pro naše členy, 
či zpřehledni množství témat, kterým se svaz 
věnuje. Hlavním cílem je ale dále zlepšovat 
informovanost našich členů.  

Schválili jsme také nové vnitrosvazové 
předpisy, jako např. etický kodex, který se 
vztahuje na všechny osoby jednající jmé-
nem svazu. Cílem je zabránit tomu, aby oso-
by vystupující jménem svazu neprosazovaly 
své zájmy či zájmy svých firem, ale pozice 
svazu. Vedle toho je tento kodex ochranou 
svazu před případnými dopadu trestní od-
povědnosti právnických osob, způsobeným 
případným neetickým chováním nějakého 
zaměstnance.

Dopad výše uvedených opatření si pra-
videlně ověřujeme průzkumy mezi našimi 
členy a jejich výsled ukazují, že členové 
pozitivní vývoj vnímají. Tímto chceme také 
poděkovat za ochotu na naše průzkumy re-
agovat, protož tato zpětná vazby je pro nás 
velmi důležitá. 
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Rozvoj podnikatelských aktivit 
Na zasedáních výboru jsme pravidelně 

informovali o nových podnikatelských akti-
vitách ZSČR. Vzhledem k tomu, že se Ze-
mědělský svaz snaží pro své členy zajistit 
ty nejlepší služby v oblasti úspor, i nadále 
pokračujeme v pravidelných společných 
nákupech energie a plynu na Českomorav-
ské komoditní burze Kladno. Tak, jak jsme 
již opakovaně informovali, jedná se o ově-
řený a vyzkoušený postup. Na ČMKBK jsou 
registrováni všichni relevantní dodavatelé 
energií, na které jsou právě z důvodu ochra-
ny celého burzovního trhu, kladeny ze stra-
ny burzy přísné požadavky (bezdlužnost, 
trestní bezúhonnost, odborná a ekonomická 
způsobilost, úroveň zákaznického servisu, 
stanovené objemy dodávek energií a dal-
ší). Ochrana odběratelů je zajištěna i tím, že 
smlouvy na dodávky energií jsou burzou uni-
fikovány a dodavatelé je musí plně respekto-
vat. Členové Zemědělského svazu, kteří se 
společných nákupů účastní, opakovaně šetří 
nemalé finanční prostředky. 

S ohledem na dobrou zkušenost a také na 
požadavky našich členů, rozhodl se Země-
dělský svaz zahájit jednání s Českomorav-
skou komoditní burzou Kladno o možnosti 
společného nákupu pohonných hmot včetně 
dodávky do odběrných míst. I zde platí, že 
dodavatelé PHM musí splňovat řadu poža-
davků. V prvé řadě musí být registrovanými 
distributory u Celního úřadu, musí mít do-
ložitelnou historii svého podnikání, a musí 
splňovat řadu dalších podmínek pro udělení 
vstupenky k obchodování. Cílem je zajistit 
takovou strukturu dodavatelů PHM, kteří bu-
dou schopni plnit řádně své povinnosti ply-
noucí z uzavřených smluv. Věříme, že stej-
ně jako u osvědčených burzovních nákupů 
energií, bude burzovní nákup PHM cestou 
ke snížení provozních nákladů. 

Pro fungování Zemědělského svazu je dů-
ležitá podpora strategických partnerů. Věří-
me, že dlouhodobá spolupráce jen potvrzuje 
oboustranný přínos partnerství a zároveň se 
snažíme nacházet nové způsoby spolupráce 
s našimi partnery. Našim partnerům nabízí-
me možnost oslovit rozrůstající se členskou 
základnu na celostátní či regionální úrovni. 

Našimi partnery jsou v současné době: ge-
nerální partner Česká pojišťovna, hlavními 
partnery jsou Česká spořitelna, OK Group, 
Schaumann, partnery VP Agro, FIN servis a 
advokátní kancelář Havel & Partners. Prů-
běžně oslovujeme další možné potenciální 
partnery, kteří by se svou nabídkou produktů 
a služeb byli dalším přínosem pro naši člen-
skou základnu.

Prestižní soutěže Manažer roku, kterou 
pořádala Konfederace podnikatelských a 
zaměstnavatelských svazů ČR, Česká ma-
nažerská asociace a Svaz průmyslu a do-
pravy ČR pod záštitou prezidenta republiky 
se Zemědělský svaz ČR pravidelně účastnil. 
Zemědělský svaz ČR byl u zrodu soutěže a 
byl jedním z vyhlašovatelů a rok co rok no-
minoval své zástupce. Soutěž byla prezenta-
cí moderních metod řízení, vývoje a trendů. 
Umožňovala ocenit osobnosti managemen-
tu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnos-
ti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české 
ekonomiky a společnosti. Kvůli neshodám 
mezi Svazem průmyslu a Manažerským 
svazovým fondem, ale tato soutěž skončila 
a nad její budoucností visí otazník. 

Zemědělský svaz ČR se pravidelně účast-
ní mezinárodní výstavy TECHAGRO na Vý-
stavišti v Brně. ZSČR je spolupořadatelem 
této výstavy a má své zastoupení ve výstav-
ním výboru. Pravidelně se účastníme i vý-
stav Země živitelka v Českých Budějovicích 
a Národní výstavy hospodářských zvířat a 
zemědělské techniky na Výstavišti v Brně. 
I zde je ZSČR spolupořadatelem a má své 
zastoupení ve výstavním výboru. 

V letošním roce byla dokončena finální po-
doba grafického manuálu, který je důležitým 
nástrojem pro implementaci jednotné gra-
fické identity. Jednotný grafický styl je způ-
sobem komunikace společnosti s veřejnos-
tí, obchodními partnery a pracovníky uvnitř 
organizace. Podoba jednotného grafického 
stylu spoluvytváří jedinečnou identitu. V sou-
časné době začínáme pracovat na nových 
webových stránkách Zemědělského svazu 
ČR. Kvalitní a efektivní webová prezentace 
je nedílnou součástí komunikace společnos-
ti se svými členy, obchodními partnery, ale 
i s potenciálními členy a partnery. Webové 
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stránky jsou vizitkou, podle které je společ-
nost hodnocena uživateli. Je to úplně první 
seznámení se společností, vytváří spojovací 
můstek se zákazníkem a utváří image a dů-
věryhodnost společnosti. Neopomenutelný 
je i technologický vývoj, pokrok a standardy, 
které jdou stále dopředu. Důvodem redesig-
nu stránek je i snížení funkčnosti stránek v 
důsledku vývoje nových internetových pro-
hlížečů a nekompatibility se starými webový-
mi stránkami. Naším cílem je zajištění pře-
hlednosti, ovladatelnosti a snadné orientaci 
na stránkách.

Poradenství prostřednictví územ-
ních organizací ZS 

Již druhým rokem administruje Zeměděl-
ský svaz dotační program 9. F. e. na podporu 
regionálního přenosu informací. Cílem toho-
to projektu je především posílit poradenskou 
práci územních organizací, tak abychom 
zlepšili servis pro naše členy. Do poraden-
ství se loni zapojilo 25 územních organizací 
a v letošním roce 19 územních organizací v 
10 krajích. Celková výše schválené dotace 
je 2.189.141 Kč, z čehož 18,1 % je stano-
vená finanční spoluúčast ZS ČR z vlastních 
zdrojů. Přestože finanční spoluúčast není 
malou zátěží pro rozpočet svazu, rozhod-
lo představenstvo svazu uhradit z rozpoč-
tu svazové kanceláře. Ukazuje se, že při 
aktivním zapojení územních organizací do 
poradenství mohou prostředky z tohoto do-
tačního titulu hrát významnou roli v jejich fi-
nancování.  Ukazuje se však rozdíl v aktivitě 
našich územních organizací. Naším hlavním 
cílem je ale rozšiřovat servis pro zemědělce 
a proto rozšiřujeme spolupráci s výzkumný-
mi ústavy a poradci tak, aby záběr poraden-
ských aktivit byl co nejširší. 

Vzdělávací činnost a Česká techno-
logická platforma pro zemědělství
Institut vzdělávání v zemědělství v rámci 

tohoto období realizoval v rámci Programu 
rozvoje venkova více jak 400 seminářů. Dal-
ší pak probíhali mimo podporu z programu 
rozvoje venkova, jako např. zavádění GDPR, 
trestní odpovědnost právnických osob apod. 
Zároveň je třeba říci, že z těchto seminářů 
a vzdělávacích akcí sbíráme zpětnou vazbu, 
abychom mohli hodnotit jejich úspěšnost, 

popř. kritiku na jejich kvalitu, úroveň lektorů 
apod. 

Vedle toho IVZ organizuje také vzděláva-
cí akce (do 20 účastníků) a Informační akce 
(nad 20 účastníků). Všechny do budoucna 
námi podané projekty byly zařazeny mezi 
doporučené žádosti a budou realizovány v 
období říjen 2019 až březen 2020.

Česká technologická platforma pro ze-
mědělství

Zemědělský svaz ve spolupráci s Institu-
tem vzdělávání v zemědělství inicioval zalo-
žení České technologické platformy v země-
dělství s cílem lépe propojit výzkum a praxi 
a přinést tak zemědělcům co nejvíce nových 
inovací. Dne 30. 6. 2016 se uskutečnilo usta-
vující zasedání zakládajících členů platfor-
my, kde byl schválen Statut ČTPZ, jednací 
a volební řád ČTPZ, Strategická výzkumná 
agenda a Implementační akční plán. 

Dne 23. září 2016 byla Česká technologic-
ká platforma pro zemědělství uznána jako 
technologická platforma v působnosti rezor-
tu MZe. V rámci ČTPZ bylo ustanoveno 6 
pracovních skupin, které si stanovili 13 nej-
aktuálnějších směrů, kterými ubíraly aktivity 
v následujícím období. Bylo např. vytvořeno 
509 abstraktů a některé z nich jsou popsá-
ny ještě podrobněji formou rešerše. Tyto ab-
strakty a rešerše ze zahraničních a českých 
článků se týkají nejnovějších poznatků vědy 
a výzkumu. Abstrakty jsou zpracovány tak, 
že přinesou zemědělcům nejnovější poznat-
ky vědy a výzkumu v ČR a zahraničí a zá-
roveň jsou psány srozumitelnou formou pro 
odbornou zemědělskou veřejnost. Vytvořené 
abstrakty jsou k dispozici na webu platformy 
www.ctpz.cz . Zájemci mohou vyhledávat 
podle klíčových slov. V případě zájmu o celý 
článek nebo diskuzi o něm mohou kontakto-
vat osobu, která je uvedena na konci každé-
ho abstraktu. Mezi další aktivity patří třeba 
zahraniční studijní pobyty, workshopy, semi-
náře či vytvářeny publikace.   

Na základě uvedených aktivit byla v závě-
rečné zprávě definována zpětná vazba pro 
MZe obsahující doporučení, jaká témata vý-
zkumu jsou požadována ze strany zeměděl-
ské praxe a jaký je stav výzkumu v těchto 
oblastech u nás a v zahraničí.
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Česká technologická platforma pro země-
dělství měla na jaře svůj stánek na veletrhu 
TECHAGRO 2018 na Výstavišti Brno. Bě-
hem trvání veletrhu byli na stánku přítomni 
odborníci z různých oborů za účelem posky-
tování informací a poradenství z oblasti nej-
novějších inovací a navázání další spoluprá-
ce se zemědělskou praxí. 

Nově také připravujeme soutěž „Cena Ze-
mědělského svazu ČR za nejlepší zeměděl-
skou inovaci“. Uvedenou soutěží chceme 
navázat na veřejnou soutěž o nejlepší reali-
zovaný výsledek výzkumu a experimentální-
ho vývoje, kterou vyhlašuje Ministerstvo ze-
mědělství ve spolupráci s Českou akademií 
zemědělských věd Udělované ocenění nese 
název „Cena ministra zemědělství za nejlep-
ší realizovaný výsledek výzkumu a experi-
mentálního vývoje“. 

Cena udělovaná v rámci ČTPZ bude oce-
ňovat podniky s nejlepším aplikovaným vý-
sledkem výzkumu a experimentálního vývo-
je. 

V prvním období činnosti ČTPZ byla na-
vázána spolupráce s European Technology 
Platform “Plants for the Future”. Členy této 
evropské platformy jsou farmáři, zpracovate-
lé, výzkumné organizace a další firmy pracu-
jící v zemědělství.  Cílem uvedené platformy 
je podporovat a prosazovat společné strate-
gie výzkumu a inovací a mezinárodně kon-
kurenceschopný výzkum v Evropě 

Poradenská činnost při tvorbě projektů 
v rámci Operace 16.2.1 Podpora vývoje 
nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě (Zemědělské 
inovace)

Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s 
nabízí zemědělským podnikům poradenskou 
činnost při tvorbě projektů v rámci Operace 
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, po-
stupů a technologií v zemědělské prvovýro-
bě (Zemědělské inovace). 

Projekt realizuje zemědělský podnik spo-
lečně s výzkumnou institucí. Institut chce 
touto poradenskou pomocí přispět k vyšší-
mu zavádění inovací v zemědělství, propo-
jit zemědělskou praxi a výzkumnou sféru a 
usnadnit zemědělským podnikům čerpání 
finančních prostředků z tohoto opatření.

Ve 2. kole příjmu žádostí podalo ve spolu-
práci s Institutem žádost o dotaci do Země-
dělských inovací 6 zemědělských podniků – 
4 na inovace v chovu skotu a 2 na inovace v 
rostlinné výrobě. Všech 6 projektů se umís-
tilo do 15 místa z celkového počtu 40 poda-
ných žádostí o dotaci. Bohužel 14 žádostí od 
členských podniků Zemědělského svazu do-
taci nezískalo a umístilo se s velkým bodo-
vým propadem za úspěšnými žádostmi šesti 
zmíněných zemědělských podniků.

V této činnosti Institut pokračoval i v rámci 
4. kola příjmu žádostí o dotaci a realizoval 
sepsání projektů se 3 zemědělskými podniky 
(vzhledem k nízké finanční alokaci pro dané 
kolo). Všechny 3 projekty byly schváleny a 
realizovány.

V roce 2018 v rámci 6. kola příjmu žádostí 
o dotaci Institut spolupracoval na sepsání žá-
dosti o dotaci se 4 podniky. Celkem bylo po-
dáno 62 projektů, z nichž bylo 17 zařazeno 
do kategorie doporučen. Všechny 4 projekty, 
na kterých se zemědělskými podniky Institut 
spolupracoval, se umístily do 10. místa.

Ohlédnutí za projektem 
Zemědělství žije!

Osvětový projekt Zemědělského svazu ČR 
s názvem Zemědělství žije! vznikl na sklonku 
roku 2012 a má za sebou již šest let usilovné 
práce přiblížit laické veřejnosti a dětem ze-
mědělství v pozitivním obraze. 

Za šest let se podařilo oslovit na 247 růz-
ných akcích, jako jsou výstavy, dožínky, 
chovatelské dny, ale i dny otevřených dveří 
v zemědělských podnicích na 280 tisíc ná-
vštěvníků, kteří se seznámili se zeměděl-
ským oborem coby nejdůležitějším odvětvím 
pro lidstvo. Více než třetinu návštěvníků tvo-
řily děti. Přičteme-li děti, které se účastnily 
besed na základních školách, dostaneme se 
nad sto tisíc. 

Dny otevřených dveří v zemědělských 
podnicích

Mezi klíčové akce patří dny otevřených 
dveří v zemědělských podnicích. Jejich ob-
rovskou důležitost si uvědomujeme stále 
více, neboť zemědělci jsou čím dál tím víc 
terčem kritiky ze strany veřejnosti a médií. 
Proto je nezbytné otevřít brány a odbourat 
mýty, které mezi lidmi v důsledku nevědo-
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mosti kolují. Doposud jsme pořádali, či se 
podíleli na 98 dnech otevřených dveří v ze-
mědělských podnicích a školních statcích, 
jejichž branami prošlo na 80 tisíc návštěvní-
ků včetně téměř 30 tisíc dětí. 

Výstavy a další zemědělské akce
Mezi další akce, jichž se účastníme v 

různé míře, převážně s naučným stánkem, 
poznávacími materiály, naučnou stezkou 
a umělým vemenem, patří chovatelské vý-
stavy a dožínky. Samostatnou pozornost si 
zasluhují výstavy Techagro, Národní výsta-
va hospodářských zvířat a Země živitelka, v 
posledních letech také Náš chov v Lysé nad 
Labem. Na těchto výstavách míváme rozší-
řený doprovodný program, ať již v podobě 
pestřejší naučné stezky či většího naučné-
ho koutku, který jsme díky ČMSCH rozšířili o 
semínkoviště pro nejmenší a doplňujeme jej 
o projekci vzdělávacích zemědělských filmů. 

Rozšířenou naučnou stezku s mnoha sou-
těžemi obohacujeme od počátku u příleži-
tosti konání Národní výstavy českého stra-
katého skotu a dále i při Zemědělském dnu 
v Národním zemědělském muzeu v Praze. 

Poslední veletrh Techagro jsme rozšířili o 
besedy pro základní a střední zemědělské 
školy, a to na téma moderní zemědělství, ale 
i exkurze k prodejcům zemědělské techniky. 

Soutěže a jízda zručnosti
U příležitosti veletrhu Vzdělání a řemeslo 

jsme připravovali několik let jízdu zručnosti 
traktorem s vlekem a zemědělskou olympiá-
du. Na žádost středních zemědělských škol 
jsme přistoupili k organizaci dílčích kol jízd 
zručnosti s postupem do celostátního finále, 
které se loni konalo ve spolupráci se SOŠ 
a SOU Sušice v Janovicích nad Úhlavou a 
letos se SZeŠ Opava a ZP Otice v Opavě. 
Napřesrok se národní finále uskuteční ve 
spolupráci se Střední školou technickou a 
řemeslnou v Novém Bydžově.

V průběhu let jsme zorganizovali také 
několik výtvarných a literárních soutěží pro 
základní a střední školy na zemědělská té-
mata. Poslední soutěží je letos vyhlášená 
soutěž pro mladé youtubery na téma moder-
ní zemědělství. 

Besedy na základních školách

Od roku 2015 pořádáme také besedy na 
základních školách, na něž v posledních 
letech klademe větší důraz. Děti totiž mají 
během dvou hodin možnost dozvědět se o 
nepostradatelnosti zemědělství mnohem 
více informací. Součástí jsou také poznávací 
soutěže. Během tří a půl let jsme uspořádali 
173 besed na 79 základních školách, jichž 
se účastnilo 5000 žáků a více než 80 kan-
torů. 

Agroenvironmentální kroužky
Ve stejném roce jsme otevřeli také první 

agroenvironmentální kroužky pro žáky zá-
kladních škol. Kroužky vznikly za spolupráce 
zemědělských podniků či středních země-
dělských škol a jejich školních statků a zá-
kladních škol. Děti se zde mají dozvědět in-
formace o zemědělství nejen teoreticky, ale 
také v praktických hodinách, kdy se dosta-
nou do provozu a mají možnost si vše osa-
hat. V současnosti je otevřeno šest kroužků 
v pěti okresech. 

Naučné materiály
V průběhu šesti let se podařilo vydat ně-

kolik naučných a osvětových materiálů nejen 
pro děti (pexesa, karty), ale i pro rodiče, vy-
učující či studenty zemědělských škol. Mezi 
ně patří především čtyřdílná sada školních 
sešitů „Učíme se o zemědělství a životě na 
venkově“, které jsou doplněny návody pro 
učitele a pracovními listy. 

Ukázkou zemědělského oboru jsou také 
čtyři filmy o chovu skotu a prasat, ale i pěsto-
vání obilovin a olejnin a pěstování okopanin, 
které mají velkou odezvu především ze stra-
ny vyučujících na středních zemědělských 
školách. Filmy jsou umístěné na youtube a 
mají celkem 73 tisíc shlédnutí.

Návrh byl projednán představenstvem 
dne 4. 9. 2018 a schválen na jednání vý-
boru ZS ČR dne 18. 9. 2018.
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Návrh programového zaměření činnosti Zemědělského svazu ČR 
na období 2019-2022

Zemědělský svaz sdružuje zemědělce 
hospodařící převážně na větší výměře a 
orientující se zejména na produkční formu 
hospodaření. Svaz tak v rámci své činnosti 
především plní funkce v producentsko-pod-
nikatelském směru, jako svaz zaměstnava-
telů a v podpoře družstevní formy podnikání 
a hájí tak zájmy svých členů s ohledem na 
zaměření, právní a velikostní strukturu. Cí-
lem činnosti svazu je napomáhat rozvíjení 
podnikání svých členů a přispívat zvyšování 
jejich konkurenceschopnosti, aby byli schop-
ni plnit ve venkovském prostoru funkce pro-
dukční, environmentální a sociální.

 V producentském a podnikatelském 
směru jde zejména o posílení konkuren-
ceschopnosti členů svazu na společném a 
světovém trhu, což vyžaduje pokračovat ve 
snaze o rovnou soutěž českých zemědělců, 
zrovnoprávnění podpor a podmínek regula-
ce trhu. To znamená snažit se udržení, resp. 
rozšíření rozměru zemědělské produkce ne-
jen prostřednictvím výroby kvalitních a zdra-
votně bezpečných potravin, ale i prostřed-
nictvím perspektivních forem energetického 
a nepotravinářského využití produkce. Dále 
v rámci reformy SZP prosazovat opatření na 
podporu nákupu půdy českými zemědělci. 

Podnikatelské prostředí v zemědělství je 
výrazně ovlivňováno mnoha komplikovanými 
a často protichůdnými či duplicitními zákony 
a právními předpisy různých stupňů, často 
jdoucích nad rámec nařízení a směrnic EU. 
Svaz bude proti stávající „legislativní džungli“ 
nadále vystupovat s cílem legislativu pro ze-
mědělce zprůhlednit a zjednodušit. Obdobně 
bude svaz prosazovat zjednodušení admini-
strativy a odstranění nadstandardní byrokra-
cie související s příjmem podpor a dotací. 

V následném období, hlavně po roce 
2020, kdy v platnost vstoupí zreformovaná 
SZP EU, půjde o zkoušku životaschopnosti 
českého zemědělství. Potřebujeme udržet 
na uzdě snížení finančního rozpočtu SZP na 
léta 2020 – 2027 a především snahy, které 
by mohli vést k omezení potenciálu českého 
zemědělství a znevýhodnění konkurenční-

ho postavení členů svazu. Musíme usilovat 
o postupný růst agrární produkce, zvyšovat 
její přidanou hodnotu, zlepšovat kvalitu a 
sortiment, snižovat jednotkové náklady, na-
přímit obchodní vztahy a vazby na spotřebi-
tele. Využít všech možností nepotravinářské 
produkce – biopaliva, obnovitelné zdroje, 
energetické a technické užití surovin, rozvoj 
nezemědělských činností a služeb na venko-
vě, veřejné služby, environmentální pobídky. 
Zemědělství na to potenciál má a je hlavním 
garantem pracovních příležitostí na venko-
vě. Samozřejmě, že se vše musí propojo-
vat s bruselskými záměry, ale při účelném 
využití tuzemských pracovních a přírodních 
zdrojů. Tzn. nepodléhat jenom bruselským 
nařízením, pokynům a vodítkům, ale hledat 
účelnou vlastní cestu a možnosti k využití tu-
zemského potenciálu a v neposlední řadě k 
rozvoji venkova, kde je nutno udržet osídle-
ní, mladé kvalifikované lidi a řešit značný po-
kles zaměstnanosti. Původní členské země 
(EU-15) to nedělají jinak. 

V zaměstnavatelských funkcích bude 
svaz prosazovat přizpůsobování pracovního 
práva dle specifik a potřeb zemědělského 
podnikání. Nedílnou součástí zaměstnava-
telských funkcí svazu je odpovídající péče 
o lidi – naše zaměstnance v oblastech bez-
pečnosti a ochraně zdraví pří práci, uplatně-
ní pracovních režimů a dalších opatření vy-
plývajících ze zákoníku práce. 

Stále významnější aspektem ovlivňujícím 
budoucí konkurenceschopnost českého ze-
mědělství je a bude nedostatek pracovní síly. 
A to jak té méně kvalifikované, tak i té vysoce 
kvalifikované. Kvalifikační požadavky na pra-
covní sílu porostou, ale s ohledem na nízký 
zájem o práci v zemědělství se situace v ze-
mědělských podnicích bude zhoršovat. Svaz 
proto bude usilovat vyšší podíl absolventů 
zemědělských oborů v praktickém zeměděl-
ství. Zároveň bude napomáhat členům svazu 
v získávání nových pracovníků a systematic-
kém zvyšování jejich kvalifikace. Svaz nadá-
le povede kolektivní vyjednávání s odbory. 

V podpoře družstevního podnikání bude-
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me nadále usilovat o podporu vzniku a čin-
nosti odbytových družstev a organizací s cí-
lem prostřednictvím nich výrazněji ovlivňovat 
odbyt, cenotvorbu a přisvojení si části přida-
né hodnoty vznikající při odbytu, zpracování 
a užití produkce.

 Jak tomu bylo dříve, budeme nadále 
prohlubovat vazby a spolupráci v rámci ev-
ropských integračních struktur. Zaměříme se 
na efektivní lobbing v Evropském parlamen-
tu s ohledem na jeho rostoucí roli v procesu 
schvalování nových pravidel s cílem hájit zá-
jmy členů svazu.

 Zemědělství je pod mediálním tlakem 
a stále častěji jsou o něm šířeny zkreslené, 
neodborné či neúplné informace poškozující 
jméno zemědělců v očích veřejnosti. Proto 
vnímáme jako důležité intenzivně se věnovat 
oblasti vztahů s veřejností tak, abychom tuto 
skutečnost změnili. 

Ve své činnosti se svaz vždy opíral a bude 
opírat o stovky aktivních členů orgánů na 
okresní, krajské a celostátní úrovni, kteří 
jsou schopni a ochotni prosazovat jeho cíle. 

Úkoly v jednotlivých oblastech:

A. PRODUCENSTKO - PODNIKATELSKÝ
    SMĚR 
1. Podporovat rozvoj moderních forem ze-

mědělského podnikání s cílem posílit 
konkurenceschopnost členů svazu na 
společném a světovém trhu. Zároveň tak 
zajistit připravenost členů na nová pra-
vidla společné zemědělské politiky, na 
situaci na světovém trhu potravin a ze-
mědělských komodit a na dopady změny 
klimatu.

2. Pokračovat ve snaze ke zrovnoprávnění 
podmínek a regulace trhu českých ze-
mědělců v rámci Evropské unie a docílit 
rovnou soutěž, aby nedocházelo k eko-
nomickému, právnímu a administrativní-
mu znevýhodnění českých zemědělců. 
Zároveň bojovat proti znevýhodnění ze-
mědělských podniků dle měřítek velikosti 
či právní formy podnikání. 

3. Prosazovat zajištění právní stability pod-
nikání v zemědělství a zjednodušení re-
gulace podnikání.  

4. Zvyšovat úroveň managementu člen-
ských organizací svazu zejména ve zna-
lostech právních předpisů ve vazbě na 
dotační politiku ČR a EU, politiku ochrany 
životní prostředí, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, manažerských schop-
nostech a dalších.

5. Chránit zemědělský půdní fond a bojovat 
proti jeho snižování a znehodnocování. 
Především pak prosazovat opatření k 
omezení záboru zemědělské půdy neze-
mědělskými subjekty a prosazovat pod-
poru nákupu půdy českými zemědělci. 

6. Zabezpečovat zprostředkovatelskou čin-
nost mezi dodavateli vstupů a členy sva-
zu za účelem snížení nákladů na země-
dělskou produkci.

7. Samostatně a ve spolupráci s ostatními 
nevládními organizacemi vykonávat po-
třebné marketingové, mediální a další ak-
tivity k podpoře odbytu zemědělské pro-
dukce členů svazu, k podpoře spotřeby 
domácích zemědělských surovin a potra-
vin, ke změně vnímání role zemědělství v 
očích veřejnosti.

8. Působit na školský a vzdělávací systém 
ČR s ohledem na přípravu pracovníků 
pro sektor zemědělství a zároveň zvyšo-
vat atraktivitu práce zemědělství.

9. Nadále upozorňovat na neetické chování 
některých článků výrobní vertikály např. 
obchodních řetězců a podniknout kroky 
na podporu opatření vedoucí ke změně 
stavu. 

10. V rámci činnosti České technologické 
platformy pro zemědělství zabezpečit 
transfer nových poznatků a výsledků vý-
zkumu do podnikatelské praxe.

B. ZAMĚSTNAVATELSKÉ FUNKCE 
Ve snaze zkvalitnit péči o zaměstnance 

členských organizací se svaz zaměří na ná-
sledující cíle:
1. Pokračovat v tlaku na přizpůsobování 

pracovního práva požadavkům zaměst-
navatelů – členů svazu.

2. Vést kolektivní vyjednávání s odbory při 
zohlednění podmínek pro podnikání v ze-
mědělství a z toho vyplývajících důsledků 
do sociální oblasti. 

3. Napomáhat členům svazu v řešení otá-
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zek vyplývající z pracovně právních před-
pisů. Za tímto účelem organizovat pora-
denství a pořádat odborná školení.  

4. Hledat řešení pro příchod pracovníků do 
zemědělských podniků s cílem udržení 
mladých lidí v zemědělství. Napomáhat v 
jejich vyhledávání a zvyšování jejich kva-
lifikace.

5. Prostřednictvím Konfederace zaměst-
navatelských a podnikatelských svazů 
a Rady hospodářské a sociální dohody 
se podílet na řešení zaměstnavatelských 
vztahů a aktivní politiky zaměstnanosti 
při respektování specifik zemědělství a 
zastupovat tak sektor zemědělství.

6. Pokračovat v systému vzdělávání pra-
covníků a manažerů členských podniků 
svazu v rámci činnosti Institutu pro vzdě-
lávání v zemědělství o. p. s. 

C. PODPORA DRUŽSTEVNICTVÍ
1. Pokračovat v podpoře činnosti odbyto-

vých organizací s cílem posílit postavení 
zemědělců ve výrobní vertikále. Zároveň 
usilovat o sdružování již existujících od-
bytových organizací do společných ná-
rodních i mezinárodních seskupení s vět-
ší ekonomickou a vyjednávací silou.

2. Ve spolupráci s Družstevní Asociací ČR 
prosazovat podporu družstevnictví a 
družstevní formy podnikání.

D. VZTAHY K EU A MEZINÁRODNÍ ČINNOST
1. Prohlubovat vazby a spolupráci s institu-

cemi Evropské unie, COPA/COGECA a 
dalších organizací na prosazování zájmů 
členů svazu. 

2. Pokračovat v aktivním zapojení do proce-
su vyjednávání, zavádění a následných 
úprav reformované SZP vč. jejich aplika-
ce do českého právního řádu. 

3. Zaměřit se na efektivní lobbing ve struk-
turách Evropské komise a Evropského 
parlamentu s ohledem na jejich roli v 
procesu schvalování nových evropských 
předpisů s cílem hájit zájmy členů.

4. Prohlubovat spolupráci s nevládními ze-
mědělskými organizacemi v dalších ze-
mích EU v oblasti legislativy EU, cenové-
ho monitoringu a dalších.

E. DALŠÍ ÚKOLY V RÁMCI SVAZU:
1. Zvýšení počtu členů a plochy obhospo-

dařované zemědělské půdy členy. 
2. Zabezpečení finančních zdrojů a zvýšení 

schopnosti svazu se samofinancovat.
3. Přizpůsobení organizační struktury sva-

zu aktuálnímu rozvoji činnosti a potře-
bám členů.

4. Zvýšení úrovně činnosti územních orga-
nizací s cílem zajistit stejnou úroveň slu-
žeb všem členům svazu.

5. Pokračovat v rozvoji informačního systé-
mu s požadavkem na rychlý a přehledný 
obousměrný tok informací.

6. Posilovat podnikatelské a poradenské 
aktivity pro členy svazu na základě jejich 
požadavků a potřeb.

7. Získávat mladé, odborně zdatné a jazy-
kově vybavené manažery pro práci ve 
svazu. Zároveň zlepšit systém vzdělává-
ní pracovníků kanceláře svazu a územ-
ních organizací.

8. Působit na zlepšování image a jména 
svazu u státní správy, zemědělců a od-
borné zemědělské veřejnosti včetně stu-
dentů zemědělských škol jako prestižní a 
profesionální profesní organizace.

9. Zaměřit se na oblast public relations, tj. 
působit na změnu obrazu zemědělství a 
svazu u široké veřejnosti. 

10. Podporovat činnost Sdružení mladých 
manažerů a Klubu seniorů s cílem jejich 
zatraktivnění a zlepšení přínosu pro čle-
ny svazu.

11. Prohlubovat spolupráci s ostatními ne-
vládními organizacemi ze sektoru země-
dělství, nebo na něj navazujícími.

Návrh byl projednán představenstvem 
dne 4.9.2018 a schválen na jednání výbo-
ru ZS ČR dne 18.9.2018.
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Seznam členů výboru ZS ČR 2019 - 2022

KRAJ ÚO Příjmení, jméno, titul ZD, obchodní spo-
lečnost

ST
Ř

ED
O

Č
ES

K
Ý

Benešov a Praha 
západ DVOŘÁK Miroslav, Ing.

AGRO Poříčí, spol. s 
r.o., 257 21 Poříčí nad 
Sázavou 347

Benešov a Praha 
západ NAVRÁTIL Pavel, Ing.

ZP Keblov a.s.,  
Keblov 85, 257 65 
Čechtice

Benešov a Praha 
západ - náhradník DVOŘÁK Pavel, Ing. ZDV NOVA a.s.

Kolín a Praha 
východ MIKULKA Jan, Ing. ZD Křečhoř

Kolín a Praha 
východ BULÍŘ Miloš ZOS Šestajovice

Kutná Hora HLAVA Josef, Ing. CSc. ZOD Potěhy 187, 285 
63 Tupadly

Kutná Hora HROMAS Roman, Ing. ZAS Úžice
Kutná Hora - 
náhradník ŠÁROVEC Antonín, Ing. AGRO PODLESÍ, a.s.

Mělník STRAKA Zdeněk, Ing. Mlékařské družstvo 
Česká Lípa

Mělník - náhradník TICHÁ Jitka, Ing. Družstvo vlastníků 
Libeň-Vtelno

Mladá Boleslav HRDLIČKA Pavel, Ing.
ZD Luštěnice, Nová 
ul. 225, 294 42 
Luštěnice

Mladá Boleslav BARTOŠ Tomáš ZD Čistá u Mladé 
Boleslavi

Nymburk WIEHL Martin, Ing. Zem. akc. spol. 
Podchotucí Křinec

Nymburk ŠEJN Václav ZAS Mezihájí a.s 
Kněžíce

Nymburk - náhradník VÁŇA Lubomír, Ing. AGD Senice, a.s.

Příbram a Beroun ČERVENKOVÁ Marie, Ing. ZS Nalžovice a.s., 262 
93 Nalžovice 23

Příbram a Beroun ŽID Josef, Ing., Ph.Dr. ZOD Starosedlský 
Hrádek

Příbram a Beroun - 
náhradník VALÍČKOVÁ Milena, Bc. ZD se sídlem v 

Rosovicích

Rakovník a Kladno POLÍVKA Zbyněk, Ing. LUPOFYT s.r.o. 
Chrášťany

Rakovník a Kladno FIŠER Luděk ZD Senomaty
Rakovník a Kladno-
náhradník KOUNOVSKÝ Josef, Ing. Agrofarm Šípy s.r.o., 

ředitel
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JI
H

O
Č

ES
K

Ý
Č. Budějovice a Č. 
Krumlov SEVERA Jiří, Ing.

 ZD Hosín, Hosín 149, 
373 41 Hluboká nad 
Vltavou

Č. Budějovice a Č. 
Krumlov PEŠEK Milan ZOD Blata Sedlec

Č.Budějovice 
a Č.Krumlov - 
náhradník

ŠANDERA Otto ZD Podkeťan Křemže

Jindřichův Hradec SVITÁK Zdeněk AGRA Deštná, a.s.

Jindřichův Hradec VRÁNEK Pavel
RD PLEVIS Pleše, 
parc. č. 107, 378 21 
Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec - 
náhradník ŠAMAL Karel ZP Hospříz, a.s.

Písek ZELENÝ Stanislav, Ing. ZD Hrejkovice, 399 01  
Milevsko - Dmýštice

Písek
náhradník DVOŘÁK Jaroslav, ZD Kovářov

Strakonice TUREK Jiří, Ing. ZD Třebohostice 58, 
387 37 Třebohostice

Strakonice ŠŤOURALOVÁ Blažena, Ing. ZOD Předslavice
Strakonice - 
náhradník FAKTOR Jiří, Ing. AGRO Vodňany a.s.

Tábor BLAŽEK Miroslav, Ing. ZS Slapy, a.s.

Tábor KAZDA Jaroslav, Ing. ZOD Choustník, 391 
18 Choustník 2

PL
ZE

Ň
SK

Ý 
a 

K
V

Domažlice HAUSER Václav, Ing. Agro Staňkov a.s.

Domažlice KOCEK Václav, Ing. AGRIMA Draženov, 
a.s.

Klatovy JONÁŠ Josef, Ing. ZOD Hlavňovice, 341 
42 Kolinec

Klatovy PAVLÍČEK Jan, Ing. VOD Svatobor

Klatovy - náhradník TRNKA František, Ing.
OD Soběšice, 
Soběšice 163, 342 01 
Sušice

Plzeň - jih-náhradník RAŠKA Pavel, Ing. Maňovická 
zemědělská a.s.

Plzeň - jih TOMEC Jiří TOAGRO s.r.o.
Plzeň - sever a 
Rokycany BULÍN Václav, Ing. ZDV Štichovice

Plzeň - sever a 
Rokycany POLCAR Tomáš, Bc. Zemědělské družstvo 

Mladotice
Plzeň-sever 
a Rokycany - 
náhradník

VRZÁČEK Vladimír ZD Novosedly
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Ú
ST

EC
K

Ý
Litoměřice MAŠEK Jiří, Ing. ZEPOS Radovesice, 

a.s.

Litoměřice KELICH Josef AGRI Libochovice, 
a.s.

Louny Žatec JONÁŠ Tomáš, Ing. ZD Peruc, 439 07 
Peruc

Louny - Žatec - 
náhradník FRIC Josef ZD Ročov

LI
B

ER
EC

K
Ý

Česká Lípa SKLENÁR Peter, Ing. ZOD Brniště

Česká Lípa - 
náhradník BELÁNYI Pavol

AVENA v. o. d. 
Kravaře, 471 03  
Kravaře u České Lípy

Semily LEV Martin, Ing. Agrocentrum Jizeran 
a.s. Semily

Semily - náhradník JIRAN Pavel,Ing. ZETKA Strážník a.s.

K
R

Á
LO

VÉ
H

R
A

D
EC

K
Ý

Hradec Králové HOMOLÁČ Luděk, Ing. PH.D. ZAS Mžany, a.s.

Hradec Králové PAVLÁSEK Leoš, Ing. Lovčická Zemědělská 
a.s.

Hradec Králové - 
náhradník PÁTEK Jiří ZD Libčany

Náchod LUKÁŠEK Josef, Ing. ZEPO Bohuslavice

Náchod-náhradník LÁD Jaroslav, Ing. ZD Ostaš, 549 55 
Žďár nad Metují

Rychnov nad 
Kněžnou DUŠEK Josef, Ing.

ZDOBNICE a. s., 
517 56 Slatina nad 
Zdobnicí 39

Rychnov nad 
Kněžnou MYŠÁK Zbyněk, Ing. ZOPOS Přestavlky, 

a.s.
Rychnov nad 
Kněžnou-náhradník TICHÝ Pavel Farma Tichý a spol. 

a.s.

PA
R

D
U

B
IC

K
Ý

Chrudim STŘÍTESKÝ Vladimír, Ing. ALA, Řepníky a.s.

Chrudim - náhradník KŘÍŽ Roman, Ing. První zemědělská a.s. 
Tuněchody

Pardubice ŠTĚPÁNEK Ladislav, Ing. Agrodružstvo Klas 
Křičeň

Pardubice - 
náhradník HEJNA Vít ZOD Bratranců 

Veverkových, Živanice
Svitavy FRIEDL Jan, Ing. ZD Vendolí
Svitavy KLEJCH Václav, Ing. ZD Dolní Újezd
Ústí nad Orlicí VAŇOUS Jaroslav, Ing. ZD Sloupnice

Ústí nad Orlicí HOVAD Vladimír, Ing. Silyba, a.s., Dolní 
Dobrouč 110, 561 02

Ústí nad Orlicí - 
náhradník FILIP Václav, Ing. Jamenská a.s., Jamné 

nad Orlicí
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VY
SO

Č
IN

A
Havlíčkův Brod ŠIMON Vít, Ing. PhD. ZD Maleč, 582 76 

Maleč 49

Havlíčkův Brod NOVÁK Jiří

Zemědělská 
společnost Horní 
Krupá, a. s., Horní 
Krupá 49, 580 01 
Havl.Brod

Havlíčkův Brod - 
náhradník MAREK Jan ZD Pozovice

Jihlava POSPÍCHAL Jindřich Zemědělské družstvo 
Sedlejov

Jihlava PECH Zdeněk, Ing. ZD Dušejov

Jihlava-náhradník ŠÍMA Martin, Ing.  Agrodružstvo 
vlastníků Puklice

Pelhřimov PÁRAL Václav, Ing.
AGROSPOL 
ÚTĚCHOVICE spol. 
s r.o.

Pelhřimov PAPEŽ František, Ing. ZD Velká Chyška 108, 
394 28 

Pelhřimov - 
náhradník NEVOSÁD Jiří, Ing. Senagro Senožaty

Třebíč JAŠA Stanislav, Ing. ZD Budišov, 675 03 
Budišov u Třebíče

Třebíč KRÁTKÝ Jaromír, Ing.
Zemědělské družstvo 
Kožichovice 43, 674 
01

Třebíč - náhradník PISK Lubomír ZD Kouty, 675 08 Kouty

Žďár nad Sázavou PÁTEK Miloš, Ing. RUBELIT, s. r. o., 592 
52 Rožná 189

Žďár nad Sázavou ŠVEC Pavel, ing. ZD Sněžné
Žďár nad Sázavou - 
náhradník MIČÍN Vít Společnost Bohuňov, 

a.s.

JI
H

O
M

O
R

AV
SK

Ý

Blansko STLOUKAL Josef, Ing. ZEMSPOL a.s. Sloup, 
679 13 Sloup 221

Blansko STANĚK Jaroslav AGROSPOL, agr. d., 
Knínice

Blansko - náhradník ŠAFÁŘ Jiří, Ing. ZEAS Lysice a. s.
Brno-venkov JUREČKA Lukáš, Ing. Pooslaví Nová Ves

Brno-venkov RECHTÍK Zdeněk, Ing. Zemědělské družstvo 
Olbramkostel

Hodonín MÜLLER Svatopluk, Ing. ZEMAGRO s. r. o., 
696 38 Strážovice

Hodonín OLBRECHT Miroslav, Ing. Blatinie, a. s., 
Blatniška 76

Hodonín - náhradník ILČÍKOVÁ Ivana, Mgr. ZP Mikulčice a.s.
Vyškov CVEK Miroslav,Ing. ZOD Haná Švábenice
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Vyškov CHAROUS Stanislav, Ing. Družstvo Morava 
Pustiměř

Vyškov - náhradník SIGMUND Cyril, Ing. AGROS Vyškovice-
Dědice, a.s.

ZL
ÍN

SK
Ý

Kroměříž GABRHELÍK Martin, Ing. Zámoraví a.s. Břest

Kroměříž UCHYTIL Josef, ing. Agrodružstvo 
Morkovice, družstvo

Kroměříž - náhradník SEDLÁČEK Josef, ing. Zem. obchodní 
družstvo Rataje

Uherské Hradiště MOULIS Martin, Ing. ZAS Nivnice, Brodská 
624, 687 51 Nivnice

Uherské Hradiště KOLŮCH Petr, Ing. Dolňácko, a.s., Hluk
Uherské Hradiště - 
náhradník TALÁK Václav, Ing. Ing. Talák Václav, 

Staré Město
Vsetín ADÁMEK Zdeněk ZD Mír Ratiboř
Vsetín JADRNÍČEK Jan, Ing. VZOD Zašová

O
LO

M
O

U
C

K
Ý

Olomouc NEVĚŘIL Bohuslav, Ing.
TAGROS a. s. 
Troubelice, 783 83 
Troubelice 24

Olomouc MARTÍNEK Svatopluk, Ing.
ZODV Újezd u 
Uničova, 783 96 Újezd 
u Uničova

Olomouc-náhradník ČERVENÝ Štěpán ZD Agro Dlouhá 
Loučka, a.s.

Prostějov ŘEZÁČ Jaromír, Ing.
ZOD AGRISPOL 
Mořice, 798 28 Mořice 
181

Prostějov CETKOVSKÝ Josef, Ing. ZD Určice
Prostějov - 
náhradník JANČÍK Josef AGRO Rozstání

Přerov OVAD Rostislav, Ing. DRAHOTUŠE 
zemědělská ,a. s.

Přerov LICHNOVSKÝ Vladimír, Ing. Zemědělské družstvo 
Kokory

Přerov - náhradník BOHÁČ Zdeněk, Ing. ZOD Černotín

Šumperk-Jeseník MUSIL Radek, Ing. Dubická zemědělská 
a.s.

Šumperk a Jeseník DOUPOVCOVÁ Gabriela, Ing. Zemědělské družstvo 
Jeseník

Šumperk a Jeseník - 
náhradník NOVÁK Martin, Ing., MBA ÚSOVSKO AGRO 

s.r.o.
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M
O

R
AV

SK
O

SL
EZ

SK
Ý Frýdek-Místek VÍCHA Jiří, Ing. ZDV Nošovice

Frýdek-Místek KOCIÁN Miroslav ZD Kozlovice

Nový Jičín MAJKUS Václav, Ing. AGROSUMAK, a.s., 
Suchdol n/O.

Nový Jičín TOMÁŠ Čestmír, Ing. AGRO ODERSKO, 
a.s. Odry

Opava HELLEBRAND František, Ing. ZOD Slezská Dubina, 
747 43 Větřkovice 198

Opava LHOTSKÝ Luděk ZOD Litultovice
PRAHA Svazová ú.o. HUBÁČEK, Dr. ČRRS, s.r.o.

O
ST

AT
N

Í

Družstevní rada
Družstevní rada - 
náhradník   

SMM PÝCHA Martin, Ing. ZS ČR Praha
SMM-náhradník BURDA Zdeněk ZOD Zálší
Klub seniorů ROD Vladimír senior
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Seznam členů představenstva ZS ČR 2019 - 2022

Kraj ÚO Příjmení, jméno, titul ZD, obchodní 
společnost

Jihočeský Tábor Blažek Miroslav, Ing. ZS Slapy, a.s.

Jihomoravský Hodonín Müller Svatopluk, Ing. Zemagro, spol. 
s r.o., Strážovice 
205, 696 38  

Královéhradecký Hradec Králové Homoláč Luděk, Ing., 
Ph.D

Zemědělská ak-
ciová společnost 
Mžany, a.s.

Liberecký Česká Lípa Jiran Pavel, Ing. ZETKA Strážník 
a.s.

Moravskoslezský Nový Jičín Majkus Václav, Ing. AGROSUMAK a.s. 
Suchdol nad Odrou

Olomoucký Prostějov Řezáč Jaromír, Ing. ZOD AGRISPOL 
Mořice, 798 28 
Mořice 181

Pardubický Ústí nad Orlicí Vaňous Jaroslav, Ing. ZD se sídlem ve 
Sloupnici, Sloupni-
ce-Dolní Sloupnice 
134, 565 53  

Plzeňský Domažlice Hauser Václav, Ing. AGRO Staňkov, 
a.s.

Středočeský Benešov a Praha 
západ

Navrátil Pavel, Ing. ZD Keblov, a.s.

Ústecký Louny - Žatec Jonáš Tomáš, Ing. ZD Peruc

Vysočina Havlíčkův Brod Šimon Vít, Ing., PhD ZD Maleč, Maleč 
49, 582 76  

Zlínský Uherské Hradiště Moulis Martin, Ing. ZAS Nivnice, Niv-
nice, Brodská 624, 
PSČ 687 51

Družstevní  rada    

SMM ZS ČR Praha Pýcha Martin, Ing. ZS ČR, Hybernská 
38, 110 00 Praha 1
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Nominační listina do funkcí volených konferencí

Jméno kandidáta Kraj Územní organizace

Návrhy krajských rad na funkci předsedy ZS ČR
Nominace krajských rad: Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Morav-
skoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský, 
SMM.
Pýcha Martin, Ing. SMM ZS ČR ……………

Návrhy krajských rad na funkci statutárního místopředsedy ZS ČR
Nominace krajských rad: Jihomoravský
Műller Svatopluk, Ing.    Jihomoravský  Hodonín

Nominace krajských rad: Královéhradecký, Olomoucký
Řezáč Jaromír, Ing. Olomoucký   Prostějov

Návrh družstevní rady ZS ČR na funkci místopředsedy ZS ČR

…………….  DR ZS ČR 

Návrhy krajských rad na funkci místopředsedy ZS ČR
Nominace krajských rad: Jihočeský
Blažek Miroslav, Ing. Jihočeský  Tábor

Nominace krajských rad: Královéhradecký, Pardubický, SMM
Vaňous Jaroslav, Ing. Pardubický Ústí nad Orlicí

Návrhy krajských rad na členy kontrolní komise ZS ČR
Radil Luděk, Ing. Středočeský Kutná Hora
Kubová Jana, Ing. Jihočeský Tábor
Raška Pavel, Ing. Plzeňský Plzeň-jih
Hubal Lubomír Ústecký Litoměřice
Belányi Pavol Liberecký Česká Lípa
Lád Jaroslav, Ing. Královéhradecký Náchod
Kříž Roman, Ing. Pardubický  Chrudim
Duffek Zdeněk, Ing. Vysočina Pelhřimov
Navrátil Vítězslav, Ing. Jihomoravský Vyškov
Sedláček Josef, Ing. Zlínský Kroměříž
Krumpoch Milan, Ing. Moravskoslezský Nový Jičín
Navrátil Jaroslav, Ing. Olomoucký Olomouc
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N á v r h 
usnesení Celostátní konference Zemědělského svazu ČR, 

konané 6. 11. 2018 ve Žďáru n. Sázavou

Na základě platných stanov se dne 6. 11 2018 uskutečnila celostátní konference svazu, 
sdružujícího celkem 994 členů z toho 348 zemědělských družstev, 293 akciových spo-
lečností, 171 společností s ručením omezeným, 31 fyzických osob a 151 dalších členů 
(odbytová družstva, územní organizace, SMM ZS ČR, senioři ZS ČR, ČTPZ,ostatní právní 
formy). 

Celostátní konference se zúčastnilo  …… členů svazu, jimž bylo vydáno celkem 848 
mandátů s hlasem rozhodujícím. Členů s mandátem se celostátní konference zúčastnilo 
…..  , tj. …… % z počtu vydaných mandátů. Celostátní konference ZS ČR byla mandáto-
vou komisí prohlášena za usnášeníschopnou.   

Celostátní konference 

1.  S c h v á l i l a :
a) Zprávu výboru o činnosti a dalších úkolech svazu přednesenou předsedou Ing. Mar-

tinem Pýchou.
b) Zprávu kontrolní komise k činnosti a hospodaření svazu přednesenou předsedou 

kontrolní komise ing. Jaroslavem Navrátilem.
c) Návrh programového zaměření činnosti svazu do roku 2022.
d) Úplné znění stanov svazu.

2.  P o t v r z u j e :
a) Členy výboru svazu zvolené na valných hromadách územních organizací.
b) Předsedy krajských rad - členy představenstva svazu zvolené krajskými radami 

svazu, předsedu Družstevní rady a předsedu Sdružení mladých manažerů zvolené 
svými organizacemi.

3.  Z v o l i l a :
a) Do funkce předsedy svazu ………………………………………………
b) Do funkce statutárního místopředsedy svazu …………………………...
c) Do funkce místopředsedy svazu (předseda Družstevní rady svazu) 

……………………………………………………………………………..
d) Do funkce místopředsedy svazu …………………………………………
e) Kontrolní komisi ve složení………………………………………………

4.  B e r e   n a   v ě d o m í :   
     4.1. Zvolení 

a) …………………... do funkce předsedy kontrolní komise svazu.
b) …………………... do funkce místopředsedy kontrolní komise svazu.

5. U k l á d á  výboru, představenstvu, krajským radám a územním organizacím svazu:
a) Zabezpečit úkoly vyplývající z programového zaměření činnosti svazu, rozpracovat 

je do vlastních postupů a organizačních opatření a do plánů práce na další období.
b) Zabezpečit aktivní a pro členy svazu potřebnou a přínosnou činnost v dalším čtyřle-

tém volebním období.
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P Ř I H L Á Š K A   D O   D I S K U S E

Téma diskusního příspěvku:

  
               Podává: Jméno a příjmení ……………………………………   
              
               Územní organizace ………………   Podpis …………………

             Upozornění:  Časový limit pro diskusní vystoupení je do 5 minut !

___________________________ zde oddělte __________________________________

P Ř I P O M Í N K Y   A   N Á V R H Y

Pracovnímu předsednictvu  - návrhové komisi (nehodící se škrtněte)               

               Podává: Jméno a příjmení ………………………………

               Územní organizace ………………..                                Podpis ……………
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D   O   T   A   Z 

uplatněný na odpolední části celostátní konference Zemědělského svazu ČR na

…………………………………………..
(doplňte jméno dotazovaného)

Podává: Jméno a příjmení ……………………………………….

Územní organizace ………………….                                 Podpis …………………..
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