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1. Změna stanov ZS ČR:

I.Změny v minulosti schválené výborem – např. ustavení
České technologické platformy pro zemědělství

II.Úpravy v reakci na změny občanského zákoníku
v důsledku jeho novely, což se týká především územních
organizací.

III.Zrušení Rady velkých podniků.

IV.Úprava okruhu možných kandidátů na funkci
předsedy svazu - zjednodušení kandidatury stávajícího
předsedy přímo ze stanov.



2. Zpráva o činnosti a fungování ZS ČR

Zpracována v podkladových materiálech.

I.Naplňujeme program daný předchozí konferencí a usneseními
výboru svazu, kterých se od předchozí konference konalo 14.

II.Pokračujeme v aktivitách na podporu zájmů členů na národní
i evropské úrovni.

III.Vyjednáváme ve prospěch členů ZS v reformě SZP EU 2020+

IV.Počet členů se od r. 2014 zvýšil cca o 100 a blíží se 1 000 členů.

V.Posilujeme roli ZS ČR v oblasti medializace.

VI.Rozšiřujeme služby pro členy



Dlouhodobá vize/rozvojová strategie ZS

• Předcházelo jí přes 20 průzkumů a analýz stávajícího stavu

2 pilíře (očekávání členů):

1. Efektivní lobbing – být uznávaným a respektovaným partnerem 

pro stát, státní a evropské orgány, výzkumnou sféru, ostatní 
organizace a členy.

2. Služby poskytované členům
• Informace vč. inovací a výsledků výzkumu
• Poradenství, 
• Vzdělávání, 
• Společné nákupy,
• PR – lepší komunikace
• Nově také lidské zdroje



V čem má pro Vás členství v ZS ČR největší přínos?

Názor na fungování ZS ČR členy svazu
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Co by měl Zemědělský svaz podle Vás zlepšit?

Názor na fungování ZS ČR členy svazu
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Prosazování zájmů členů - lobbing

• Sledujeme průběžně 50 – 70 zájmů/projektů

• Široký záběr politiky, legislativa, dotace a podpory

• Některé prosazujeme i několik let – např. kompenzace za
znevýhodnění zemědělců hospodařících v OPVZ a OPVN (...předkupní
právo na nákup půdy (od r. 2014) nebo reforma SZP (od r. 2016),

• Některé se pravidelně opakují - jako např. státní rozpočet či uzavírání
kolektivní smlouvy,

• Některé se opakují nepravidelně –zákony jako např. Zákoník práce,
Občanský zákoník ale i nastavení některých podpor a dotací,

• Některé jsou víceméně jednorázové záležitosti – jako např. rádia v
strojích, čerpací stanice vs. provozní nádrže atd.



Prosazování zájmů členů – Co se podařilo

• Podpora prostřednictvím národních dotací (z 1,1 mld. Kč na
3,8 mld. Kč),

• Zelená nafta – navýšení podpory a zavedení ŽV /citl.komodit,
• Kompenzace za sucho,
• Navýšení kofinancování PRV na 35%
= ochota posledních 2 vlád a 3 ministrů zemědělství
• Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích - výklad

definice pojmů čerpací stanice a provozní nádrže
• Katastrální zákon a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.

357/2013 Sb., o katastru nemovitostí /katastrální vyhláška/ -
zápis staveb NE ve vlastnictví majitele pozemku do katastru

•Novela energetického zákona – zaknihování akcií u BPS –
vlastní návrh novely



Prosazování zájmů členů – Co se podařilo
•Výklad autorského zákona – rádia v traktorech
•Ujednání v nájemních a pachtovních smlouvách o dalším
užívání pozemků po provedených pozemkových úpravách –
potvrzeno řadou pravomocných soudních rozhodnutí

•Preferenční body pro v PRV – pro citlivé komodity, OP, atd.
•Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na
zemědělské půdě
•Zrušení institutu aktivního zemědělce
•V rámci SZP

– podpora couplovaných plateb vč. bílkovinných plodin,
-zamítnutí zastropování plateb,
-udržení rozumné úrovně podpor (PP, PRV)
-navýšení spolufinancování a zvýšení rozpočtu PRV na cca 3,55 mld.
€.



Prosazování zájmů členů – Co se podařilo
•Novela vodního zákona - kompenzace za omezení v OPVZ i
pro aktivně hospodařící zemědělce v nájmu/pachtu.
•Režim zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a dalších zemí
•Odložení novely zákoníku práce
•Vyjednání kompromisů při podpisu Kolektivních smluv
vyššího stupně v zemědělství
•Dílčí požadavky v AEKO, DZES atd. např. odstranění
požadavku aby úhor (Ozelenění-EFA) mohl být na jednom
půdním bloku maximálně 3 roky a jen o max. rozloze 5ha na
jednom DPB).
•Částečně jsme uspěli např. u novely vinařského zákona,
zákonu o veterinární péči, o myslivosti, NV o uznávání
organizací producentů atd.



Prosazování zájmů členů – Co se NEpodařilo

•Předkupní právo na nákup půdy

•Zabránit zvýšení administrativy pro zemědělce

•V novele zákona o pozemních komunikacích zmírnit rozšíření
zákazu znečišťování veřejně přístupných komunikací

•Zákoník práce - posílení institutu kolektivního vyjednávání a
kolektivní smlouvy

•Zrušit rozdělení projektů v rámci PRV do obálek
zvýhodňujících „malé“ zemědělce

•Omezení POR (glyfosát, neonikotinoidy atd.)..

•Využ. rozpočtu OPŽP pro environmentální aktivity



Prosazování zájmů členů – O ČEM stále jednáme

•Protierozní vyhláška
•Zákoník práce – mj. navázání valorizace minimální mzdy na
růst ekonomiky (odmítáme výši 50 % průměrné mzdy).
•Novela zákona o silničním provozu a prováděcí vyhlášky MD
o řidičských průkazech a registru řidičů – řidičáky pro
Ukrajince.
•Notifikace podpory pojištění i pro větší zemědělské podniky
•Úprava povinnosti hlásit aplikace POR nebezpečným
včelám,
•Sledujeme práci ÚZEI na propočtech nových sazeb
proplácení újmy v OPVZ dle metodického pokynu MZe.
•SZP a nastavení zemědělské politiky v ČR na další období



FUNGOVÁNÍ SVAZU 

•Organizační změny v kanceláři svazu 

Úprava organizační strukturu kanceláře svazu (nově např. PR)

vč. nových vnitrosvazových předpisů (Etický kodex, GDPR) 

Jednotná grafická identita svazu.

•Spuštěná Databáze čl. ZS ČR vč. 9.F.e. (GDPR)

Lepší sdílení informací mezi ÚO a svazovou kanceláří

Doplnění ze strany ÚO
•Přeměna někt. územních organizací ze zájmového sdružení
právnických osob na organizaci zaměstnavatelů
•Podařilo se znovu ustavit ÚO Brno-venkov a Znojmo a znovu
rozšířit působnost na okres Jičín (stále ale zůstává 18 okresů, kde
nemáme pokrytí).
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• Informační servis – pošta x zpravodaj; videokonference
• Poradenství – právní a další

– V tomto roce poskytnuto 406 převážně právních konzultací = 
cca 2 konzultace (dotaz)/den

– Poradenství v rámci 9.F.e – 19. ÚO v 10 krajích (2.189.141 Kč) 

– Záměr zapojit VVI, poradce

– Manuály pro GDPR, TOPO, 

• Společný nákup plynu a elektřiny,

• Společný nákup pohonných hmot,

• Spolupráce s O2, T-mobil i Vodafone

SLUŽBY pro ČLENY



Svazové záležitosti
• Snaha o zlepšení mediálního obrazu zemědělství 
Zlepšení v práci s médii o 100 % (v r. 2015 jsme měli 153 

výstupů v  médiích, 2017 – 339)

Jednotná komunikační strategie
Projekt Zemědělství žije! - 247 různých akcích, přes 100 

tis. dětí, 280 tisíc návštěvníků
Den otevřených dveří v zemědělství v celé ČR v jeden 

termín.

• Institut vzdělávání v zemědělství
Semináře, školení, projekty na inovace, manažerské 

dovednosti

• Česká technologická platforma pro zemědělství
6 +1 pracovních skupin, 13 směrů, abstrakty, rešerše, 



Co nás čeká v příštím období?

1. Reforma SZP 

Petice

Diskuse k analýzám MZe

2. Snaha prosadit podporu pro OD, OP 

3. Větší úsilí v oblasti mediálních aktivit (PR)

Snaha o zlepšení obrazu zemědělství – to komplikuje boj 
mezi nevládními zemědělskými organizacemi !!!

Projekt Zemědělství žije!

Celorepublikový DOD – 14. – 15.6.2019

Videa a sociální sítě.
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1. Máte potíže se 
získáváním nových 

zaměstnanců?
ano

ne
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4.  Pomoc v oblasti personalistiky
• Projekt Ukrajina a další země,
• Pomoc s hledáním pracovníků u nás

(spolupráce se školami, atd. )
• Prohloubení vzdělávání 

stávajících pracovníků

Analýza potřebnosti

• 60 % respondentů hledá 

1 až 5 zaměstnanců na 

HPP

• 46 % respondentů hledá 

1 až 5 zaměstnanců na 

dohodu (DPČ nebo DPP) 

– sezónní práce, brigáda

v posledních 2 letech 
se s nedostatkem 

vhodné pracovní síly 
potýkalo 85 % 

zemědělských podniků



5. Pokračování ve zlepšování komunikace mezi 
výzkumem a praxí

Česká technologická platforma

Rozšíření poradenství vč. 9.F.e.

6. Úprava organizační struktury v regionech a činnosti 
ÚO, KR vč. rozšíření na nepokryté regiony

7. Nábor nových členů



Závěr

Děkuji za pozornost
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