
Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a  ve slavnostní 

atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé 

kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy 

zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži 

se stanovuje na základě výpočtu indexu finančního zdraví, 

který umožňuje objektivně porovnat výsledky hospodaření 

podniku s daňovou evidencí i účetnictvím. 

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání svých výsledků 

s ostatními soutěžícími a pohled na svůj výsledek v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlá-

šeni pouze absolutní vítězové soutěže a  vítězové v  jednotlivých krajích ČR. Výsledky 

ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informo-

váni dopisem do vlastních rukou.

Vzorové vyhodnocení ročníku 2011:

  Výsledný počet bodů Pomocný ukazatel

1. místo Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě 31  15,5

2. místo FARMA R. V. spol. s r. o. 31  14,7

3. místo Zevos s. r. o. 31  14,0

18. místo váš podnik 25

 průměrný počet bodů všech účastníků soutěže 28

 poslední v soutěži 13

Za spolupořadatele:  Za odborného garanta:

Ing. Jan Veleba Ing. Martin Pýcha PhDr. Jan Šlajs, LL.M

prezident AK ČR  předseda ZS ČR ředitel ÚZEI Praha

  Za vyhlašovatele soutěže:

  

Ing. Petr Mareš Lubomír Burkoň Ing. Martin Sedláček,

prezident SMA ČR předseda ČMS ZP vydavatelství Profi Press s. r. o.

pořádaná pod záštitou ministra 

zemědělství ČR

soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře 

soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře v kraji 

generální partner soutěže:

partner soutěže:

partneři vítězů soutěže:

partneři krajských vítězů:

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

AKČR ZSČR

Vyhlašovatel soutěže: 
týdeník 

Odborný garant:Spolupořadatelé:

Ceny pro vítěze: 

1. v pořadí: 150 000 Kč 

2. v pořadí: 100 000 Kč 

3. v pořadí: 50 000 Kč 

Každý vítěz v kraji: 20 000 Kč

Všichni účastníci soutěže jsou 

pozváni na slavnostní vyhlášení

6. 11. 2012 v  1700 hod. 

v pražském Rudolfinu

www.zemedelecroku.cz

Ing. Petr Bendl

ministr zemědělství ČR

 Uzávěrka soutěže 

je 30. 9. 2012


