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Zemědělským podnikatelem  podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a 
samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek 
stanovených zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

Zemědělskou výrobou v četně hospoda ření na vodních plochách se rozumí 

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví 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 zvířat k tahu a chov sportovních a 
dostihových koní; 

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných 
produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b); 

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin; 

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby12); 

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích 
vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu; 

g) hospodaření v lese4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního 
důvodu; 

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 
 
Evidence zem ědělského podnikatele 

Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování 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 podnikatele, jde-li o právnickou 
osobu. 

Obecní živnostenský ú řad Otrokovice je místn ě příslušný  pro podnikatele mající trvalý pobyt nebo sídlo 
společnosti v obcích: 

Bělov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Old řichovice, Otrokovice, Poho řelice, Spytihn ěv, Tluma čov 
a Žlutava. 
 
Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem o zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností 
jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá 
osvědčení. 
 
Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence 
zemědělského podnikatele, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy k těmto změnám došlo. 
 
Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen 
bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování 
zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první nebo dnem 
pozdějším, uvedeným v oznámení. 
 
Správní poplatky:  

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence Kč 1.000,-- 
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci Kč    500,-- 
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele Kč    100,-- 
 
 
Možnost nahlédnutí do veřejné části evidence zemědělského podnikatele: 
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP  
 
Novinky a další informace – portál pro zemědělské podnikatele: 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/   
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Podnikání v oblasti ekologického zem ědělství 

Každý nový zájemce, který hodlá podnikat v ekologickém zemědělství (ekologický zemědělec, výrobce 
biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel biosiv a biosadby a ekologický včelař), 
musí podat žádost o registraci na MZe. Žádost je možné si vyžádat také na příslušném útvaru MZe (Iva 
Šípková, tel. 221 812 025, iva.sipkova@mze.cz) nebo u kontrolních organizací. Ekologický včelař se 
registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec. 

Žádost se podává na adresu: 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 
Oddělení ekologického zemědělství 
Těšnov 65/17 
117 05 Praha 1  
Iva Šípková 
tel. 221 812 025 
iva.sipkova@mze.cz 
 
Bližší informace na http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/casto-kladene-otazky/postup-pri-
registraci.html, postup pro registraci v ekologickém zemědělství. 


