
V současné době je možné pozorovat určitý návrat mla-
dých lidí k zemědělství. Objevují se malé ovčí farmy, 
zelinářství, zpracovny ovoce a zeleniny, sýrárny apod. 
Zemědělské podnikání má podobné principy jako jaká-
koli jiná podnikatelská činnost – provozuje se většinou 
za účelem zisku, je nutné sledovat ekonomické ukaza-
tele, legislativu, podléhá kontrolám apod.

Na druhou stranu jsou zde určitá specifi ka, která si musí 
uvědomit každý zájemce o zemědělské hospodaření na 
venkově:

  Závislost na počasí: rozdíly teplot, srážky, sucho, sníh, atd.
  Rozdílnost podmínek: půdní druh a typ, podnebí, svaži-

tost, nadmořská výška.
  Brzké vstávání, nemožnost odjet na dovolenou, sezón-

nost prací.
  Závislost na odbytových cenách v zemědělské 

prvovýrobě.
  Velké množství předpisů.
  Finanční náročnost.

Je vhodné vše dopředu pořádně promyslet, zvážit všechny 
možnosti. Každý by si měl v klidu dát na stůl důležité infor-
mace a udělat si analýzu toho, co ho čeká. Zjistit si vše 
o svých zdrojích (půda, zvířata, fi nance, budovy), časových 
možnostech, odbytu apod. Minimálně je potřeba si zodpo-
vědět následující otázky:

  V jakém oboru zemědělství chci podnikat (rostlinná 
výroba, živočišná výroba, zpracování, agroturistika, ...)? 

  Mám k dispozici zemědělskou půdu či budovu/budovy 
v místě, kde chci hospodařit (vlastní, pronajaté)?

  Hospodařím v rámci rodiny na existující farmě či začí-
nám sám od začátku?

  Mám fi nanční prostředky do začátku?
  Jaké jsou mé zkušenosti se zemědělstvím? Mám vzdě-

lání v této oblasti?
  Jsem připraven na omezení, plynoucí z života na ven-

kově a na farmě (omezená dostupnost lékaře a úřadů, 
velká časová zaneprázdněnost apod.)?

  Jsou v mém okolí další farmy stejného zaměření, dá se 
s nimi navázat spolupráce?

  V případě prodeje produktů a potravin z farmy – jsou 
v okolí farmy nějaká města a vesnice, jak daleko, jsou 
zde prodejny a restaurace? 

 
Pokud si dokáží tyto dotazy pozitivně zodpovědět, je vhodné 
přikročit k vypracování jednoduchého podnikatelského 
plánu, který nám ukáže, jak jsme na tom před tím, než 
se vrhneme do práce, na jaké oblasti se zaměřit, na co si 
dát pozor apod. Podnikatelský plán shrnuje a specifi kuje 
všechny naše možnosti, je výstupem pro časový harmo-
nogram (uděláme si představu, kdy můžeme našich cílů 
reálně dosáhnout), marketingový plán (jak a co bude prodá-
vat, komu a kam) a fi nanční plán, který nám řekne, co nás to 
bude stát, kde můžeme získat fi nanční zdroje apod.
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1. Sběr informací, rozhodování

Podnikatelský plán
  Zaměření činnosti farmy (rostlinná výroba, živočišná 

výroba, služby, agroturistika aj.), rozsah (plocha půdy, 
počet zvířat, budovy), způsob hospodaření (konvenční, 
integrovaná produkce, ekologické).

  Možnosti rozvoje: napojení na zpracování, napojení na 
existující farmy, situace na trhu s půdou apod.

  Právní forma podnikání: fyzická osoba (FO), právnická 
osoba (PO).

  Místo podnikání: popis farmy, popis území (chráněná 
krajinná oblast, volná krajina, podhorská oblast apod.).

  Přehled o farmách v okolí: Konkurence? Spolupráce? 
  Pracovní síly: Partner? Rodina? Zaměstnanci?
  Vstupní fi nanční náklady.

Časový harmonogram
  Příprava na zahájení činnosti: vyřizování oprávnění, 

tvorba nájemních a kupních smluv, jednání s bankami, 
shromažďování informací.

  Zajištění nezbytných technologií: vybavení stájí, strojní 
vybavení apod.

  Realistický odhad prvních výnosů zemědělské činnosti.

Marketingový (obchodní) plán
  Co bude můj produkt: Prvovýroba? Zpracování?
  Kdo budou moji zákazníci: Návštěvníci farmy? Návštěv-

níci farmářských trhů? Výkupny, obchody, restaurace?
  Propagace: Jak budu svou farmu a svou produkci pro-

pagovat? Zúčastním se nějaké propagační akce (výstavy, 
semináře, soutěže)?

  Realistický přehled konkurence v okolí: produkty, způ-
soby propagace apod. 

Finanční plán
  Nutné náklady, k zahájení činnosti: koupě či pronájem 

budov a vybavení, smlouvy, zajištění oprávnění k podni-
kání, vybavení provozovny a kanceláře apod.

  Měsíční náklady: nájmy, PHM, elektřina, plyn, voda, 
odvody na sociální a zdravotní pojištění.

  Realistický odhad výnosů ze zemědělské činnosti (za 
kolik produkci prodám – srovnat s literaturou, dobrým 
zdrojem časopis Zemědělec, zkušenosti kolegů).

  Finanční toky (v bance se tomu říká cash-fl ow): dostupné 
fi nanční prostředky během roku (je nutné být připraven 
na to, že např. Při prodeji zvířat mám pravidelné měsíční 
náklady, ale výnosy až při prodeji zvířete!).

  Zdroje fi nancování: vlastní zdroje, půjčky, úvěry, projek-
tové možnosti apod. 

Pokud si zvládneme tyto podklady kvalitně 
a realisticky připravit (s pomocí rodiny, přá-
tel, zemědělských poradců kolegů apod.), ukáží 
nám, jak dobře jsme na zahájení zemědělského 
podnikání připraveni, na co si dát pozor apod. 
Vyvarují nás pokud možno budoucích problémů 
a neočekávaných situací. 
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Pokud jste se na základě předchozí kapitoly roz-
hodli v zemědělství podnikat takříkajíc „na vlastní 
triko“, nutným krokem je Vaše registrace. Živnostní-
kem v zemědělství se můžete stát kdokoli bez ohledu 
na velikost obhospodařovaných ploch či množství cho-
vaných zvířat. Znamená to tedy, že neexistuje nějaká 
minimální plocha obhospodařované půdy či minimální 
velikost stáda, které by u Vás byly v začátcích podnikání 
kontrolovány.

Podnikání v zemědělství upravuje zákon č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
o zemědělství mimo jiné defi nuje, kdo může podnikat 
v zemědělství, kde a jak získat oprávnění k podnikání v země-
dělství a co se rozumí zemědělskou výrobou.

Vymezení zemědělského podnikatele a podmínky pro podni-
kání v zemědělství upravují § 2e až § 2h zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství. Zemědělským podnikatelem podle 
tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá 
provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samo-
statnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto 
zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou:

1. Dosáhla věku 18 let.
2. Má způsobilost k právním úkonům.
3. Má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li 

se o občana České republiky nebo o občana členského 
státu Evropské unie.

4. Pohovorem před místně příslušným obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost 
jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky 
nebo o občana členského státu Evropské unie.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních 
plochách se podle zákona rozumí:

a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vino-
hradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, 
léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické 
a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, 
nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, 
popřípadě provozovaná bez pozemků.

b) Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných 
zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování 
a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zví-
řat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.

c) Produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich 
genetického materiálu a získávání zárodečných pro-
duktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b).

d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetic-
kého materiálu rostlin.

e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zeměděl-
ské výroby.

f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vod-
ním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, 
pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního 
důvodu.

g) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, prona-
jatých, nebo užívaných na základě jiného právního 
důvodu.

h) Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat 
práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se země-
dělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo 
zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské 
výrobě.

Zákon o zemědělství zároveň říká, že fyzická osoba provo-
zující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo 
prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, 
nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele. Pokud 
zeleninu a ovoce pěstujete a prodáváte jen příležitostně, 
nepotřebujete žádné povolení, živnostenské oprávnění ani 
registraci:

  Pokud příjmy z této příležitostné činnosti nepřekročí 
30 000 Kč za kalendářní rok (u příjmů z chovu včel 
nesmí překročit počet včelstev 60, částka na 1 včelstvo 
je 500 Kč), nemusíte je danit ani uvádět v daňovém při-
znání - jsou osvobozeny.

  V případě, že tyto příjmy přesáhnou 30 000 Kč za 
kalendářní rok (u příjmů z chovu včel nesmí překročit 
počet včelstev 60, částka na 1 včelstvo je 500 Kč), uve-
dete je po skončení roku do daňového přiznání jako 
ostatní příjmy (§ 10 zákona o daních z příjmů). K pří-
jmům si můžete uplatnit paušální výdaje (v roce 2014 
ve výši 80 % z příjmů) a rozdíl mezi příjmy a výdaji nor-
málně zdaníte.

Pokud se chcete stát zemědělským podnikatelem naplno, 
nezbývá nic jiného, než provést registraci (podat žádost 
o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů) na pří-
slušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. 
Podnikat pak budete na základě tzv. „Osvědčení o zápisu 
do evidence zemědělského podnikatele“. Příslušným 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevido-
vání žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se 
nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnika-
tele, jde-li o právnickou osobu; nelze-li územní působnost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito 
způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností podle místa podnikání na území České republiky.

Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou 
výrobu podle zákona o zemědělství, aniž by byla zapsána 
v evidenci zemědělského podnikatele, hrozí pokuta za pře-
stupek až do výše 50 000 Kč.
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Jako začínající podnikatel máte zákonnou povinnost registro-
vat se na úřadech. Jde především o registraci u správce daně 
(Finanční úřad), registraci na zdravotní pojišťovně a regist-
raci na Okresní správě sociálního zabezpečení. V závislosti na 
tom, zda budete mít podnikání jako hlavní či vedlejší činnost, 
můžete mít povinnost placení záloh na sociální a zdravotní 
pojištění:

  Hlavní výdělečná činnost znamená, že všechny Vaše 
příjmy či jejich nadpoloviční většina, pocházejí ze země-
dělské činnosti.

  Vedlejší výdělečná činnost znamená, že Váš hlavní pří-
jem pochází z jiné činnosti (např. ze zaměstnání, pobírání 
rodičovského příspěvku, pobírání invalidního důchodu).

Než se stanete zemědělským podnikatelem, je třeba si roz-
myslet další důležitou otázku, kterou je forma podnikání, 
tedy zda bude podnikat jako fyzická osoba - podnikatel nebo 
jako právnická osoba - obchodní společnost (korporace). 
Rozhodnutí o právní formě podnikání ovlivňuje konkrétní 
situace každého začínajícího podnikatele jako je například 
výše počátečního kapitálu, ochota přijmout zodpovědnost za 
riziko spojené s podnikáním, případně počet osob, které se 
chtějí do podnikání společně pustit.

Podnikatel - fyzická osoba
Výhody:

  Menší administrativní i fi nanční náročnost zahájení 
činnosti.

  Není nutný žádný počáteční kapitál.
  Přímé řízení a kontrola samotného podnikatele nad 

celým svým podnikáním.
  Celková nižší administrativní zátěž především v oblasti 

účetnictví.

Nevýhody:
  Nižší schopnost získat cizí kapitál, svůj rozvoj budete 

muset fi nancovat z vlastních zdrojů.
  Ručení za závazky z podnikání celým svým majetkem.
  Při uzavírání obchodních smluv jsou podnikatelé přímo 

osobně účastníky právních vztahů, jejichž dopady se pak 
týkají osoby podnikatele, nikoliv pouze jeho podnikatel-
ské činnosti.

Obchodní společnost (s.r.o.)
Výhody:

  Snazší přístup k cizím fi nančním zdrojům.
  Do obchodních vztahů vstupuje pouze společnost, niko-

liv osobně společníci (závazky z uzavřených smluvních 
vztahů tak na ně osobně nedopadají).

Nevýhody:
  Administrativní náročnost založení - zápis do Obchod-

ního rejstříku.
  Povinnost vkladu počátečního kapitálu.
  Názorové neshody společníků ve společnosti.
  Větší daňová zátěž při nižších ziscích.

Právnické osoby a fyzické osoby zapsané v obchodním 
rejstříku podnikající v zemědělství mají povinnost ze zákona 
vést účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

Fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, 
si mohou vybrat z 3 možností:

1. Vést daňovou evidenci - přehled o příjmech a výdajích 
a dále o majetku a dluzích.

2. Účtovat v soustavě účetnictví - účtování v soustavě účet-
nictví o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků 
a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 
hospodaření.

3. Použít metodu paušálních výdajů - podnikatel eviduje 
pouze příjmy ze zemědělské činnosti a výdaj uplatní ve 
výši 80 % těchto příjmů (tzv. paušál).

Při samotném výběru byste měli vycházet z velikosti subjektu, 
velikosti a struktury majetku, ale i schopnosti vést konkrétní 
soustavu účetnictví.
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Každý zemědělský podnikatel, bez ohledu na to, 
zda pobírá nějaké dotace či ne, je povinen dodržo-
vat některé základní povinnosti, vyplývající ze zákonů 
České Republiky. Níže jsou stručně charakterizovány 
základní povinnosti, týkající se většiny zemědělců.

Havarijní plán (HP)
Tento dokument slouží k prevenci úniku závadných látek 
z hospodářství do vod a připraví uživatele těchto látek na pří-
pad havárie. Závadné látky vodní zákon defi nuje jako látky, 
které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod, nepatří však mezi ně odpadní a důlní vody. Nakládání 
s těmito látkami a náležitosti havarijního plánu jsou defi no-
vány ve vyhlášce.

HP je nutné zpracovat v případě, že na farmě zacházíte: 
  s kapalnými závadnými látkami nad 1 000 litrů (v zaříze-

ních), příp. 2 000 litrů (v přenosných obalech)
  s pevnými závadnými látkami (např. hnojem) nad 2 000 kg
  při skladování a dopravě statkových hnojiv povinnost mít 

havarijní plán téměř vždy 
  do seznamu nebezpečných látek patří kromě jiných 

hnůj, siláže, silážní šťávy, minerální hnojiva v případě 
skladování apod. či oleje, nafta, benzín apod.

Zpracovaný HP je platný až po jeho schválení místně pří-
slušným vodoprávním úřadem (s razítkem)!
Kontrolou se zabývá Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ, www.ukzuz.cz).

Evidence hnojiv
Celý název je správně „Evidence o použití hnojiv, pomocných 
půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, sub-
strátů a upravených kalů“. Povinnost vedení evidence hnojiv 
vyplývá ze zákona o hnojivech. Pro vedení evidence slouží 
tabulky, každý zemědělec si také může evidenci vést sám, za 
splnění závazného vzoru evidence.
Kontrolou se zabývá Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ, www.ukzuz.cz).

Evidence krmiv
Celým názvem evidence o krmivech, doplňkových lát-
kách a premixech je tradičně jednou ze základních evidencí 
zemědělce. Zásadou je, že celý tento řetězec (od půdy až 
po člověka) musí být pod přísnou kontrolou a všechny jeho 
články musí odpovídat předpisům, tj. musí mít dohledatelný 
původ.

Povinná je množstevní evidence, ale z hlediska řádně vede-
ného účetnictví a také pro možnost reálně si spočítat 
nákladovou cenu živočišných produktů je dobré vést evi-
denci krmiv včetně cen krmiv. Principiálně se náklady na 
krmiva podílí až z 80 % na celkových nákladech na produkt 
a většinou rozhodují o ziskovosti chovu zvířat.

V této souvislosti je nutné zmínit, že každý, kdo vyrábí a uvádí 
krmiva na trh, musí být řádně registrován. Pozor, tato povin-
nost platí i pro toho, kdo krmí svá zvířata, která pak uvádí na 
trh, tj. prodává (jak v živém stavu, tak v mase)! Nevztahuje se 
pouze na chovatele koní, kožešinových zvířat a zemědělce, 
kteří chovají zvířata pouze pro vlastní potřebu!
Kontrolou se zabývá Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ, www.ukzuz.cz).

Evidence přípravků na ochranu rostlin (POR)
Celým názvem „Evidence používání přípravků na ochranu 
rostlin“ je podobně jako evidence hnojiv jednou ze základ-
ních evidencí konvenčního zemědělce, vedou ji však 
i ekologičtí zemědělci, používající POR povolené v režimu 
ekologického zemědělství (EZ).
Kontrolou se zabývá Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ, www.ukzuz.cz).

Evidence a označování zvířat
Každý chovatel hospodářských zvířat musí plnit své základní 
povinnosti v oblastech:

  Registrace hospodářství: nejprve se zaregistrujete Vy, 
jako chovatel u pověřené osoby, kterou je Českomo-
ravská společnost chovatelů, a.s. Na jejich stránkách je 
k nalezení registrační lístek chovatele, který vyplníte, 
podepíšete a zašlete zpět. Poté obdržíte registrační číslo 
Vašeho hospodářství, na něj pak přihlásíte Vaše zvířata.

  Označení zvířat: předepsaným způsobem (ušní známky, 
čip, tetování).

  Zaevidování zvířat v ústřední evidenci (ÚE).
  Vedení povinných dokladů zvířat: buď pomocí stájového 

registru (skot, ovce, kozy, běžci), nebo registru zvířat 
v hospodářství (prasata, koně, farmově chovaná zvěř). 
Evidence je dále vedena pro drůbež, plemenné ryby 
a včely, tyto druhy zvířat nepodléhají povinnému ozna-
čování. Povinná evidence se vede u hejn drůbeže nad 
500 ks, dále hejn nad 100 ks pro produkci násadových 
vajec a konzumních vajec. Součástí povinné evidence 
jsou u některých druhů zvířat specifi cké doklady totož-
nosti – průkaz koně a průvodní list skotu.

Kontrolou se zabývá Česká plemenářská inspekce
(ČPI, www.cpinsp.cz) a Státní veterinární správa
(SVS, www.svscr.cz).
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Zemědělství je fyzicky náročná práce a i když si z eko-
nomického hlediska nemůžete dovolit zaměstnance, ve 
vegetační sezóně má jistě mnoho z Vás zkušenosti s tím, 
že Vám pomáhají členové rodiny. V souvislosti s pro-
bíhající sezónou polních prací se na farmách mohou 
objevit kontroloři Státního úřadu inspekce práce. Obje-
vují se nenadále, často zřejmě na anonymní udání, 
velmi často se zjevují přímo na poli.

Pokud na farmě pracujete sami, není se čeho obá-
vat a nevyplývají pro Vás směrem k inspektorátu práce 
z této skutečnosti žádné další povinnosti. Pokud máte 
zaměstnance, je potřeba splnit povinnost uzavření pra-
covně-právního vztahu: tj. pracovní smlouva (dlouhodobý 
zaměstnanec na plný úvazek) nebo dohoda o provedení 
práce (DPP), vhodnější pro sezónní pracovníky, z níž se 
při hrubém příjmu do 10 000 Kč / měsíc neodvádí sociální 
a zdravotní pojištění. Na fi nančním úřad (FÚ) se odvádí jen 
daň srážková – její výhodou je, že se pak nikde jinde nemusí 
uvádět a nezahrnuje se tedy do ročního zúčtování záloh na 
daň z příjmu fyzických osob ani se nemusí uvádět do daňo-
vého přiznání, pokud to sám poplatník (ta konkrétní osoba) 
nechce. Je možné ji uzavřít na maximálně 300 h / rok u jed-
noho zaměstnavatele. Podklady je nutné opatřit datem, které 
musí být aktuální před zahájením práce zaměstnance! Pokud 
byste potřeboval větší rozsah než jen 300 h / rok, tak je 
potom možné po vyčerpání 300 h uzavřít ještě dohodu 
o pracovní činnosti (DPČ). Z ní se při hrubém příjmu do 
2 500 Kč / měsíc také neodvádí sociální a zdravotní, ale 
na rozdíl od DPP se z DPČ odvádí od 1. 1. 2014 daň zálo-
hová. Je tedy potřeba po uplynutí roku provést zaměstnanci 
(pokud o to požádá) cca v následujícího roku provést roční 
zúčtování záloh na daň z příjmu, nebo si pak musí zaměstna-
nec sám podat daňové přiznání.

DPP i DPČ musí být písemná, její kopii by měl mít zaměst-
nanec u sebe nebo by ji měl mít zaměstnavatel na pracovišti 
(pro případ kontroly), většinou chtějí při kontrole od zaměst-
nance i občanský průkaz. Je třeba vést evidenci docházky 
(písemnou, pozor na přestávky v práci - nejdéle do 6 h 
odpracovaných je nárok na 30 min, při práci přesahující 8,5 h 
je nárok na dalších 30 min), práce by měla být vykonávána 
nepravidelně (ne od pondělí do pátku každý den), ale může 
být vykonávána i o víkendu či ve svátek bez nároku na pří-
platky. Určitě doporučuji nepracovat více než 2 dny po sobě 
více než 12 h / den / pracovníka.

Docházku si zakládejte u vyúčtování (výplatnic) za každý 
měsíc (samozřejmě, pokud Vám např. sestra přijede jednou 
pomoci, není nutné docházku vést).

Důležité je, aby v žádném měsíci nepřekročil pří-
jem 10 000 Kč u DPP nebo 2500 Kč u DPČ, jinak se 
budete muset přihlásit na zdravotní pojišťovně a soci-
álce jako zaměstnavatel a vykázat jim přehled o platbě 
pojistného.

Na místně příslušném FÚ se budete muset registrovat pro 
platbu srážkové daně, v případě, že byste měl odvádět i zálo-
hovou daň tak také pro platbu zálohové daně (před jejím 
odvodem).

Pokud podnikáte jako fyzická osoba, nemůžete uzavřít 
smlouvu s manželkou, ale s ostatními členy rodiny můžete 
(děti, rodiče, prarodiče, sourozenci). Manželka Vám může 
vypomáhat bez omezení. Pokud podnikáte jako práv-
nická osoba (např. s.r.o., o. s.), smlouvu můžete uzavřít 
i s manželkou.  

Jiná situace a o to těžší nastává, pokud Vám pomáhají 
rodinný příslušníci nebo přátelé (běžně např. při sklizni 
apod.). Přibližme si častý příklad: malá rodinná farma, pěs-
titelé zeleniny, nesezdaní partneři a děti. V den kontroly 
přijela pomoci sestra. Je jasné, že nikoho nenapadne sepi-
sovat DPP s vlastní sestrou, pro kontroly inspektorátu práce 
to však může být problém. Pokud by byl kontrolor detaili-
sta a trvala na svém striktním výkladu legislativy, mohlo by se 
stát, že by trval na předložení sepsané DPP jak se sestrou, tak 
v nejhorším případě by také negativně posuzoval přítomnost 
nesezdaného partnera. Tuto situaci samozřejmě nechceme 
připustit, jde o další přidávání nesmyslných legislativních 
povinností. Nenechte se zatlačit do kouta a nenechte se nutit 
do zbytečného sepisování DPP či pracovních smluv s přáteli 
či rodinnými příslušníky, kteří Vám pomáhají.

Na „pomoc“ si lze od roku 2014 vzít novelizovaný záko-
ník práce. Ten zavádí pojem „rodinný závod“. Farma se dle 
tohoto pojmu dá charakterizovat jako speciální typ obchod-
ního závodu. Nejedná se o právní subjekt, jako je třeba 
fyzická či právnická osoba, ale v tomto případě o farmu, 
kde spolu pracují manželé, jejich příbuzní (sestra) až do tře-
tího stupně, nebo osoby sešvagřené až do druhého stupně. 
Může se ale jednat i o osoby, které trvale pracují pro rodinu, 
zejména ty, kteří se pravidelně starají o chod rodinné domác-
nosti. Znamená to tedy, že by se v našem případě u sestry 
dalo tímto „rodinným závodem“ argumentovat (bez sepiso-
vání smluv, odvodů na pojištění apod.).

Problematickým by se však při příliš striktním výkladu mohl 
kontrolorům zdát „pobyt“ nesezdaného přítele a dětí. Mohlo 
by se stát, že by bylo vyžadováno doložení společné domác-
nosti (např. doložením rodných listů dětí).

Je jasné, že farma rodinného typu bez nárazové pomoci 
členů širší rodiny snad ani neexistuje. Je potřeba vědět, na 
které povinnosti si dát pozor, znát správnou argumentaci 
a také mít v pořádku smlouvy. Pak nebudou při eventuální 
kontrole inspektorátu práce žádné problémy a budete se 
bez problémů moci věnovat své práci a ne dlouhým tahani-
cím s úřady.
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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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