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• Organizace zastupující rodinné farmy v České 
republice/Organization representing family farms in the Czech 
Republic

• 7,5 tis členů/7.5 thousand members

• 1-1200ha variabilita výroby a zaměření/ 1-1200ha great
production variability

• Hájí ekonomické, sociální a politické zájmy rodinných farem a tím i 
ekonomiku a rozvoj venkova /It defends the economic, social and 
political interests of family farms and thus the economy and rural 
development

Asociace soukromého zemědělství ČR 
Association of private farming of the Czech Republic



• V ČR 30tis registrovaných zemědělských subjektů, většina jsou rodinné 
farmy, obhospodařují téměř 40 % zemědělské půdy/In the Czech 
Republic, there are 30,000 registered agricultural entities, most of 
which are family farms, managing almost 40% of agricultural land

• Největší průměrná velikost farmy v EU – 133 hektarů/Largest average 
farm size in the EU – 133 hectares

relikt komunistické éry a kolektivizace zemědělství/because of the 
long-lasting communist era and collectivization of agriculture

Zemědělský sektor v Česku
The agricultural sector in Czechia 
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Počet farem v členských státech EU
Number of farms in the EU member states

V roce 2016, dle EUROSTAT/In 2016, EUROSTAT:

• Dvě třetiny farem v EU má rozlohu menší než 5 hektarů/Two-thirds 
of the EU's farms - less than 5 hectares in size

• Průměrná velikost zemědělského podniku v EU – 16,6 ha, pouze 15 
% farem bylo této velikosti nebo větší/ The average mean size of an 
agricultural holding in the EU –16.6 ha, only about 15 % of farms 
were this size or larger

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/bar?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics#Farms_in_2016


• Extrémní duální struktura podniků/Extreme dual structure of agricultural entities 

• Obrovská a demotivující byrokracie/Overwhelming bureaucracy

• Neefektivní a drahá národní dotační politika/Inefficient and expensive national subsidy policy

• Koncentrace zemědělské výroby – podniky s desítkami tisíc hektarů nezabezpečují skutečné 

potřeby venkova/ Concentration of agricultural production, enterprises with thousands of 

hectares do not provide real needs for rural areas

• Malá variabilita zemědělských subjektů a jejich snížená konkurenceschopnost/Small variability 

of agricultural entities, reduced competitiveness

• Stále se snižující počty lidí v zemědělství, nízký zájem mladé generace/Decreasing numbers of 

people in agriculture, low interest of the young generation

Hlavní výzvy zemědělského sektoru
Main challenges of the agricultural sector



Ukotvení rodinných farem do českého 
právního řádu, umožní vytvoření 
myšlenkového i legislativního prostoru pro 
maximální využití potenciálu rodinných 
farem a jejich odlišení od dalších 
zemědělských subjektů. 

Family farms should be embedded in Czech 
legislation in order to create an ideological 
and legislative opportunity for maximum 
utilisation of their potential and their 
differentiation from other agricultural 
subjects.

Návrh zákona o rodinných farmách 
Proposed solution: Family farm law



• Definice rodinné farmy/ Definition of a family farm

• Rodinná farma jako statistická jednotka/ The family farm as a statistical unit

• Zásada dobrovolnosti/ Principle of voluntarism

• Možnost tvorby vlastních orgánů/ Option of creating own bodies

• Převod majetku a práv v rámci rodiny bez průtahů a daňové zátěže/ Transfer of
property and rights within the family without delays or tax burdens

• Zlepšení v pracovněprávních vztazích/ Improvement of labour relations

• Vytvoření půdní rezervy pro nové hospodáře/ Creation of a land fund for new
farmers

Co by mělo být obsahem zákona o rodinných farmách?
What should be the content of family farm law?



• Zjednodušení ve stavebním právu/ Simplification of building law

• Zjednodušení podmínek zpracování a prodeje vlastní produkce/ Simplification
of conditions for processing and sale of own production

• Zjednodušení v oblasti zdaňování/ Simplification in the field of taxation

• Odpovídající zapojení rodinných farem do sociální politiky – volitelně dle 
podmínek každé rodinné farmy/ The corresponding involvement of family
farms in social policies – optionally depending on the conditions of each
family farm

• Další navazující podpora v právním řádu/Additional related legislative support

Co by mělo být obsahem zákona o rodinných farmách?
What should be the content of family farm law?



Děkuji za pozornost
Thanks for your attention


