
 

Výňatek příslušných ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, týkajících se podnikaní v zemědělství 

 

  
§ 2e  

 
Podnikání v zemědělství  

 
 (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona 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 tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou  
  
a) je plně svéprávná,  
  
b) má trvalý pobyt10) na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo 
o občana členského státu Evropské unie,  
  
c) 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; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická 
osoba tím, jestliže je schopna  
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím 
denního života a podnikání,  
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho 
obsah.  
  
 (2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo 
prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského 
podnikatele podle tohoto zákona.  
  
 (3) Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí  
  
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, 
okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné 
použití a vědecké účely, 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), pokud je konečným 
produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,  
  
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.  
 Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.  
  
 (4) Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, 
výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se 
využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.  
  
____________________ 
 
  
4i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
  
10) Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  
  
12) Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. 

 
 

§ 2f  
 

Evidence zemědělského podnikatele  
 
 (1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické 
osoby podle § 2e odst. 2 a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo 
příležitostně služby podle Smlouvy o fungování Evropské unie, je povinna se zaevidovat.  
  
 (2) Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1.  
  
 (3) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede  
  
a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) obchodní firmu, státní občanství, rodné 
číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí 
soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,  
  
b) zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště mimo území České republiky a adresu 
místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem 
podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresu jejího umístění, 
obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo 
orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační 
složky uvedené v písmenu a),  
  
c) zrušeno  
  
d) identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno14),  
  
e) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,  
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f) datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou 
výrobu na dobu určitou,  
  
g) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, 
nemá-li přiděleno identifikační číslo, a  
  
h) sídlo v České republice.  
  
 (4) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou 
osobou, se uvede  
  
a) kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, 
příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum 
narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo 
jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu 
Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se 
kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, 
státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo 
trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, a 
údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,  
  
b) u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České 
republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího 
organizační složky, uvedené v písmenu a),  
  
c) údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až f).  
  
 (5) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e, 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.  
  
____________________ 
 
  
4i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
  
4l) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.  
  
4n) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.  
  
4w) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve 
znění zákona č. 517/2002 Sb.  
  
4x) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  
  
14) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., 
zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.  
  
70) § 37 odst. 2 správního řádu. 

 
 
 
 

aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25232f'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='252/1997%20Sb.%25232e'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='289/1995%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='29/1984%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='71/1967%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='365/2000%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='517/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='89/1995%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='356/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='220/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='256/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='411/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='202/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='320/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='81/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='562/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='342/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='230/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='245/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='342/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='239/2008%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='7/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2016'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='31.12.2016'


§ 2g  
 

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele  
 
 (1) Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence 
zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže  
  
a) neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu a neoznámil 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby 
nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1,  
  
b) zemřel, jde-li o osobu fyzickou,  
  
c) zanikl, jde-li o osobu právnickou,  
  
d) o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá,  
  
e) mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou.  
 O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence 
zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O 
vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou 
působností usnesením. Usnesení o vyřazení podle písmen b) a c) se pouze poznamená do 
spisu.  
  
 (2) Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského 
podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky 
uvedené v § 2e odst. 1, musí pro dobu tohoto řízení o dědictví neprodleně ustanovit 
zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující 
podnikání v zemědělství obdobně.  
  
 (3) O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele 
rozhoduje krajský úřad.  
 
 
 

§ 2ha  
 

Místní příslušnost evidence zemědělského podnikatele  
 
 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v 
této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. 
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