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Nástupnictví ve farmaření v EU: Problémy a příležitosti  

Vytvořeno: CEJA 

Farmaření čelí vážnému demografickému problému napříč celou Evropskou unií. Nízký počet mladých 

lidí vlastní v EU zemědělskou půdu. Pouze 7% evropských farmářů je ve věku do 35 let. Tato 

demografická krize nejspíš jen tak nezmizí. Zásadně se na ní podílí problém s dostupností půdy pro 

mladé lidi v Evropě. Děje se to díky rostoucím cenám pozemků, malému množství zemědělské půdy 

na trhu a problémům s nástupnictvím. Napříč celou unií v této oblasti potřebuje evropská farmářská 

populace promyšlenější opatření pro nástupnictví. To by mělo být založené na odpovědích na 

problémy, kterým čelí mladí farmáři ze všech členských zemí, když se pokusí o převzetí rodinné farmy. 

Vlastnictví půdy a její postoupení mohou být pochopitelně velmi citlivým tématem pro farmářské 

rodiny. Proto potřebují veškerou pomoc, kterou mohou dostat, k vyrovnání se se všemi legálními, 

finančními a emocionálními důsledky farmářského nástupnictví.  

Nástupnické procesy se velmi liší v jednotlivých členských státech EU. Bez dalšího výzkumu je 

obtížné říci, co je potřebné na úrovni celé EU. Chybí totiž srovnávací analýzy těchto procesů v 

Evropské unii. Jisté je, že otázka nástupnictví na rodinných farmách je citlivé téma. A jak naznačuje 

nízký poměr mladých farmářů napříč EU, je potřeba zvýšit podporu v otázce nástupnictví. A aby se 

napříč EU vyrovnala dostupnost v tomto sektoru pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit, je 

pravděpodobně potřeba zvolit spravedlivější přístup mezi členskými státy. Přestože je situace o hodně 

horší v některých členských zemích než v jiných, tak je nízký počet mladých farmářů stejný všude. To 

znamená, že odpověď na otázku nástupnictví na úrovni Evropské unie je zřejmě potřebná: Polsko má 

se 14%, kdy hospodářství vlastní farmáři pod 35 let, nejvyšší podíl mladých farmářů, přičemž 

Portugalsko a Spojené království mají nejnižší podíl - 4% a méně jejich farmářské populace je 

považováno za mladé. 

Podle Evropského parlamentu v EU: „Národní zákony o rodinném dědictví často ztěžuje vytvoření 

spravedlivého a hladce probíhajícího nástupnictví na farmách z jedné generace na další.“ V mnoha 
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členských státech platí tzv. „Napoleonův občanský zákoník“ - dědický systém, ve kterém každý 

předává všechna svá aktiva svým dětem rovným dílem. V zemědělském kontextu tohle vede k 

neustálé fragmentaci farem napříč unií. Bylo by příliš ambiciózní, aby byl přehled legislativních 

náležitostí všech členských států součástí tohoto článku. Ale potřeba pro vytvoření takového článku je 

veliká, díky tomu by bylo možné určit konkrétněji problémy a řešení týkající se zemědělského 

nástupnictví napříč EU. 

Některé členské státy, jako je Německo či Itálie, např. zavedli určitá opatření ve snaze ulehčit řešení 

problémů spojených s fragmentací - skrze snížení nebo odložení platby dědické daně. Potřebujeme 

více informací o tom, zda jsou tato opatření dostatečná a zda není potřeba postavit se zavedenému 

status quo „Napoleonova občanského zákoníku“ v některých zemích Evropské unie. Není jasné, zda 

jsou tato opatření účinná. Zřejmé ale je, že abychom mohli učinit závěry o tom, co je potřeba v 

zemědělském sektoru ke zlepšení dostupnosti farmářské půdy, je potřeba provést srovnávací analýzu 

v dědickém a nástupnickém právu ve všech 28 členských zemích. Na úrovni EU máme v tuto chvíli k 

tomuto tématu velmi málo informací. Také by se mělo více pracovat na dostupnosti půdy v zahraničí a 

umožnění postupování půdy jiným způsobem. Např. v Irsku Asociace mladých farmářů zahájila studii 

Půdní mobility, která se následně stala sama iniciativou: Služba půdní mobility. Toto je příklad dobré 

praxe služby pro rodiny, které prochází nástupnickým procesem a je také obrovským zdrojem 

informací o půdní mobilitě, pozemkových převodech a o samotné demografické situaci v irské 

farmářské populaci. Každý člen Evropské unie by si měl povšimnout této služby.  

Pro rodinné farmy je daný demografický problém zdaleka větší než pro nerodinné farmy. Na farmách 

bez rodinných vazeb se nevyskytuje typický problém, jako na některých rodinných farmách, kdy 

nabyvatel musí čekat do svých 50 let, aby zdědil farmu. Mezi evropskými rodinnými farmami je však 

vzácné, aby se farmář byl ochoten vzdát svého vlastnictví a postoupil ho dříve do další generace. To 

se však musí změnit a mělo by se to dokonce pro farmáře stát lákavým. A přesto je všeobecně známo, 

že model rodinného farmaření je evropskými občany vážený a rádi by ho viděli dále vzkvétat. Z tohoto 

důvodu je nutné, abychom zvýšili podíl nástupnictví napříč Evropou. Velikost rodinných farem se 
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napříč unií liší. Skoro všude však více než polovinu rodinných farem menších než 5 ha řídí farmáři ve 

věku vyšším než 55 let. Starší farmáři žijí déle a mají málo důvodů k tomu, aby odešli, čímž to stěžují 

novým, mladým nabyvatelům. Navíc v současné Společné zemědělské politice (SZP) chybí koncept 

předčasného odchodu do důchodu. Při spojení se systémem přímých plateb souvisejících s 

historickým nárokem na půdu, to podporuje starší farmáře v tom, aby zůstali na své půdě a dostávali 

přímé platby, než aby ji postoupili mladší generaci. Navíc díky tomu výrazně rostou ceny pozemků. 

Toto je ještě horší v některých členských zemích, kde farmáři ve věku nad 65 mají nárok na státní 

důchod, ale zároveň také přijímají přímé platby spojené s půdou.  

Závěr: problém, spojený s vylepšením nástupnických procesů na rodinných farmách napříč EU, 

následným dosažením větší půdní mobility a lepší dostupností půdy, je podstatný. Je to zejména 

způsobené obtížemi ve vnitřních rodinných diskuzích. Také v tom hrají roli komplikace spojené s 

pozemkovým právem, dědickým a daňovým právem (což se různí napříč EU a vede k nevyváženosti v 

přístupu ke zdrojům a podporuje fragmentaci zemědělské půdy). A neposledně se na tom podílí 

podněty, které podporují starší farmáře v tom, aby si nechávali svou půdu. Navzdory tomu však 

existují příležitosti v některých členských zemích, ze kterých se ostatní mohou poučit, zvláště pak irská 

„Služba půdní mobility“. Aby se zlepšila daná situace ve všech 28 členských zemích, které všechny 

zoufale potřebují podporu v oblasti pomoci mladým nabyvatelům v přebírání rodinných farem, tak by 

takovéto iniciativy měly být používány na úrovni celé EU.  


