
Každý zemědělský podnikatel ke své činnosti neustále 
potřebuje nové informace – dodržování povinností, evi-
dence, nové označování, legislativní omezení, ale také 
možnosti vzdělávání, odbytu apod.

Z titulu kontroly dodržování povinností (viz kapitola 4. „Cesta 
k podnikání v zemědělství – povinnosti hospodáře“) se 
zemědělec nejčastěji dostane do kontaktu s některými dozo-
rovými organizacemi, u kterých se mu zároveň dostane 
velkého množství relevantních informací.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR) www.eagri.cz 
Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1964 Sb., o zří-
zení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, 
vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu 
lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků. 
V každé oblasti jsou určité výjimky, které do kompetence 
ministerstva zemědělství nepatří jako například: ochrana 
zemědělského půdního fondu, ochrany přirozené akumulace 
vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti vod.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(ÚKZÚZ) www.ukzuz.cz
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, 
odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti 
v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy 
a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kul-
tur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým 
organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin (POR). 
ÚKZÚZ se spojil se Státní rostlinolékařskou správou pro efek-
tivnější kontrolu a výkon státní správy.

Státní veterinární správa (SVS) www.svscr.cz
Tato organizace na základě veterinárního zákona vykonává 
dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad 
zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, zodpo-
vídá za kontrolu malých faremních zpracoven (maso, mléko), 
nad ochranou našeho území před možným zavlečením 
nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo 
zodpovídá i za zdraví občanů.

Česká plemenářská inspekce (ČPI) www.cpinsp.cz
Při výkonu činností vyplývajících ze stanovené zákonné působ-
nosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. Dohlíží na 
dodržování povinností při šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat, kontroluje správné označování zvířat, 
jejich evidenci a evidenci hospodářství a je také činná v pod-
poře udržování genových zdrojů hospodářských zvířat.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) www.szif.cz
Akreditovaná platební agentura – zprostředkovatel fi nanční 
podpory z EU a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci 
společné zemědělské politiky vypláceny prostřednictvím Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV) – stávající pro období 2007 
– 2013, nový s přechodným obdobím pro roky 2014 – 2020.

SZIF administruje také platby Evropského rybářského fondu 
(EFF). Kromě evropských fi nančních podpor SZIF administ-
ruje také národní značku kvalitních potravin KLASA.

Prostřednictvím účasti v projektech, studiích či různých semi-
nářů může každý zemědělec využít také výsledky činnosti 
různých výzkumných institucí. Nejčastější je spolupráce 
zemědělců s následujícími organizacemi:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP) 
www.vumop.cz
Veřejná výzkumná instituce, zřízená Ministerstvem zeměděl-
ství (MZe). Předmět činnosti v hlavní výzkumné činnosti je 
základní a aplikovaný výzkum a vývoj zejména v  oblasti:

  metod průzkumu, mapování, monitoringu, hodnocení 
půdy, využití a ochrany půdy,

  způsobů využití a aplikace výsledků průzkumů půdy,
  minimalizace obsahu nežádoucích látek v půdě a vodě 

a stanovení jejich limitů,
  komplexních pozemkových úprav a rozvoje venkova,
  tvorby a ochrany krajiny v oblastech specifi ckých zájmů, 

zejména ochranných pásem vodárenských nádrží,
  integrované ochrany a managementu vodních zdrojů,
  ochrany půdy před degradací, zvláště před erozí a jejími 

produkty,
  protipovodňových opatření v povodích,
  hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích,
  regulace vláhových režimů půd,
  revitalizace zemědělsko-lesních toků a malých vodních 

nádrží,
  údržby, rekonstrukce, transformace a exploatace melio-

račních soustav,
  rekultivace devastovaných půd a asanace znečištěných 

půd,
  vývoje metod geografi ckých informačních systémů vzta-

hujícím se k oborům meliorací a pedologie apod.

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) www.vurv.cz
Jediná nezávislá státní instituce, provádějící výzkumné 
a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování země-
dělských plodin.

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých 
poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících věd-
ních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství. I když je 
hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných 
a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách 
České republiky. 

Výzkumný ústav živočišné výroby (VÚŽV) www.vuzv.cz
Veřejná výzkumná instituce, zřízená Ministerstvem zeměděl-
ství České republiky (MZe). Od svého založení v roce 1951 
působí v oboru zootechnického výzkumu. Hlavní náplní čin-
nosti VÚŽV, v.v.i. je základní a aplikovaný výzkum v oblastech 
genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočiš-
ných produktů, etologie, technologií chovů, managementu 
stád a ekonomiky výroby. 
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V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se ústav 
věnuje expertním, poradenským, pedagogickým a infor-
mačním aktivitám. V oblasti výchovy a osvěty se zaměřuje 
na odborné vzdělávání pro předškolní zařízení, základní, 
odborné a vysoké školy až po univerzitu třetího věku.

Každý si samozřejmě rád vyměňuje informace, vzdělává se 
a čerpá nové poznatky. K tomu může sloužit mj. také účast 
v různých zemědělských sdruženích a svazech:

Společnost mladých agrárníků ČR (SMA ČR)
www.smacr.cz
Dobrovolné nepolitické sdružení, zastupující a zajišťující 
zájmy svých členů. Vytváří a prosazuje podmínky pro rozvoj 
a propagaci venkova a moderního zemědělského podnikání 
mladých lidí. Poskytuje vzdělávací a poradenskou činnost, 
propagujeme činnost a výrobky našich členů. Spolupracuje 
s dalšími zájmovými organizacemi, podnikateli, s orgány 
státní správy a samosprávy, univerzitami apod.

Asociace soukromých zemědělců (ASZ) www.asz.cz
Na celostátní rovině se ASZ zabývá zejména obhajobou 
zájmů soukromých zemědělců v jednání se státními orgány. 
Zástupci ASZ ČR se snaží chránit a prosazovat zájmy sedláků 
v parlamentu, na ministerstvech i dalších orgánech státní 
správy.

ASZ úzce spolupracuje s předními institucemi a odborníky 
na zemědělskou ekonomiku a sama zpracovává a před-
kládá konkrétní návrhy jak operativního, tak koncepčního 
charakteru. Ve všech návrzích ASZ ČR důsledně hájí zásadu 
minimalizace státních zásahů do svobodného podnikání.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců www.pro-bio.cz
Celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců 
biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přá-
tele ekologického zemědělství. Spotřebitelskými tématy se 
zabývá PRO-BIO Liga se sídlem v Praze Hostivaři. Pro výzkum, 
vzdělávání a přenos výsledků vědy do praxe svaz PRO-BIO 
zřídil Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci. Byl hlavním 
zakladatelem Technologické platformy pro rozvoj ekologic-
kého zemědělství a je partnerem Ministerstva zemědělství 
při tvorbě Akčního plánu pro EZ.

Hlavním posláním svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekolo-
gické zemědělství v intenzivních a extenzivních oblastech, 
podporovat udržitelný rozvoj a pomáhat posilovat konkuren-
ceschopnost producentů biopotravin. Důležitou součástí je 
právě propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy eko-
logických zemědělců, členů svazu PRO-BIO, kteří tento obor 
v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990.

Českomoravský svaz chovatelů (ČMSCH) www.cmsch.cz
Hlavním cílem organizace je vedení plemenářské evi-
dence, zpracování výsledků kontroly užitkovosti a kontroly 
dědičnosti, činnost laboratoří pro rozbor mléka nebo imu-
nogenetiky (potvrzování původu) a další, pro chovatele 
hospodářských zvířat důležité oblasti.

Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS)
www.cschmas.cz
ČSCHMS byl založen v květnu 1990. Má celorepublikovou 
působnost a sdružuje chovatele všech masných plemen 
skotu, která jsou v ČR chována. Od svého založení se svaz 
intenzivně věnuje propagaci chovu krav bez tržní produkce 
mléka formou pořádání seminářů, výstav a chovatelských 
přehlídek. Rovněž jsou prostřednictvím svazu rozšiřo-
vány výsledky užitkovosti masného skotu v tisku a formou 
publikací.

Svaz je pověřen Ministerstvem zemědělství ČR řízením šlech-
titelské práce v chovu masného skotu v rámci celé republiky. 
Na základě tohoto pověření je prováděna kontrola užitko-
vosti ve stádech, zajišťována kontrola dědičnosti, hodnocení 
zevnějšku zvířat, výběry mladých býků při jejich zařazování 
do plemenitby, vede plemenné knihy pro jednotlivá ple-
mena masného skotu. Veškeré výsledky z kontroly užitkovosti 
a dědičnosti jsou zpracovávány svazem formou vlastní počí-
tačové databáze. 

Svaz chovatelů ovcí a koz (SCHOK) www.schok.cz
Účelem Svazu chovatelů koz a ovcí je všestranná podpora 
efektivního rozvoje chovu ovcí a koz a prosazení oprávně-
ných zájmu svých členů ve vztahu k institucím EU, České 
republiky, územně samosprávným celkům. K tomu účelu 
Svaz usiluje o sjednocování stanovisek a uplatnění účinných 
postupů při prosazování těchto zájmů.

Zemědělských zájmových sdružení je samozřejmě celá řada 
a nemá smysl všechny zde vyjmenovat. Vždy je možné kon-
taktovat kancelář SMA ČR a požádat o potřebné informace, 
jak telefonicky, tak emailem: smacr@smacr.cz.
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