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Zemědělství se neustále vyvíjí a patří k nejmodernějším oborům.
Při své činnosti využívá nejnovější informace a pracovní postupy.

Základ je vždy stejný. Kvalitní půda, dobrá zdravá zvířata, kvalitní 
lidé a kvalitní stroje a nářadí. 

Kvalitní data a schopnost je využít!!!



Pohled do budoucna:
• Zvyšující se požadavky na zemědělce
• Růst cen vstupů
• Snížení příjmů (vč. snížení podpor)
• Nedostatek pracovní síly (kvalifikované i 

nekvalifikované)

CO S TÍM ?

Pokud chceme udržet skutečně 
produkční zemědělství



Zajištění požadované produkce 

• Bude do budoucna spojeno s modifikací výrobních postupů, 
která se budou opírat o digitální technologie, senzoriku, 
datové systémy pro podporu rozhodování a robotiku. 

• Digitalizace se přesunula z kategorie „příležitosti 
budoucnosti“ do kolonky „často jediná možnost, jak situaci 
zvládnout“. 

• Digitalizace je v dlouhodobém horizontu cesta k větší 
efektivitě, automatizaci, produktivitě, a tedy úspoře 
nákladů. 



Výzkum IPSOS - využívání moderních technologií v 

zemědělství a přístup zemědělců k digitalizaci (Farma 4.0).

• 8 z 10 podnikatelských subjektů v zemědělství využívá moderní 
technologie, mezi ty nejvyužívanější patří navigační systémy, mapové 
systémy a meteostanice.

• 8 z 10 podnikatelských subjektů investovali do roku 2018 do 
modernizace strojů a vybavení, 

• Naopak do digitalizace investovalo obecně pouze 2 z 10 subjektů, 
podobně tomu je u automatizace produkce. 

• 4 z 10 živnostníků a firem investuje do oblasti snižování fyzické 
námahy. 

• Za hlavní přínos zavádění moderních technologií je považováno 
nahrazení nedostatku pracovních sil v zemědělství.

• Nejčastěji jsou informace o digitalizaci zemědělství vyhledávány na 
internetu, v tištěných periodikách a v rámci osobních školení.



Co děláme na podporu zavádění digitalizace?

• Usilujeme o

– zařazení využívání nových postupů (precizní zemědělství) do
ekoschémat v nové SZP

– Zařazení pásového střídání plodin do AEKO

• Studie „Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce
v zemědělství“

• Projekty:

– Autonomní mobilita strojů pro digitální zemědělství

– Inteligentní mobilita strojů a digitální infrastruktura pro 
chytré zemědělství



Poradenství

V případě vážného zájmu o digitalizaci v zemědělství je 
nejlepší postup se obrátit na technologicky nezávislou 
poradenskou firmu, která je schopna navrhnout komplexní 
systémové řešení.

Realizace tohoto řešení je možné fázovat tak, že nebudou 
překročeny finanční možnosti a budou respektovány priority 
potřeb podniku.

Ipsos pro AMSP: Digitální farma, 03/2019 



Vzdělávání / Spolupráce se školami

• Definice digitálního vzdělání pro potřeby zemědělství není
jednoduchá.

• Standardní počítačová gramotnost není dostačující,
jelikož komplexita digitalizace zemědělství má
přesahy od měřící a řídící techniky, SW, HW
komunikačních technologií až k metodám analýzy a
vyhodnocování pomocí matematické statistiky.



Legislativa

• Legislativní úprava využívání autonomních robotů 

na polích 

• Legislativní úprava využívání autonomních robotů 

na pozemních komunikacích (vč. systému pojištění 

autonomních systémů – odpovědnost za škody, 

pojištění samotných robotů atd.).



České zemědělství má potenciál pro úspěšné 

zvládání digitalizace.

je připraven pomáhat

ale 

Rozhodnutí je na každém zemědělci!
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