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STÁRNUTÍ ZEMĚDĚLSKÉ POPULACE A GENERAČNÍ VÝMĚNA V ČLENSKÝCH
ZEMÍCH EU
AGING OF AGRICULTURAL POPULATION AND GENERATION EXCHANGE
IN EU MEMBER STATES
I. Boháčková, M. Hrabánková
Abstract
A solution of problem of aging of agricultural population belongs to priorities of the present common
agricultural policy. One of ways to tackle this problem is a support of generation exchange of owners on family
farms. The following paper deals with this issue in two levels. Partly, it contains an analysis of farmer population
aging, both in the “old” and the “new” EU member states, then especially in the Czech Republic. Further, it
focuses on effectiveness of financial supports which are provided in connection with the generation exchange.
From the analysis, pieces of knowledge resulted which could serve as a groundwork for policy of approach to the
young or to starting farmers. It has still its reserves at present.
Key words: Aging of Farmers, Generation Exchange, Age Structure in Agriculture, Young Farmers, Common
Agricultural Policy, Financial Supports and Their Impact.
Abstrakt
Řešením problému stárnutí zemědělské populace patří k prioritám současné společné zemědělské politiky.
Jednou z cest, jak tento problém řešit, je podpora generační výměny vlastníků v rodinných hospodářstvích.
Následující článek se tímto problémem zabývá ve dvou rovinách. Jednak obsahuje analýzu stárnutí populace
zemědělců, a to jak ve „starých“, tak „nových“ členských zemích EU, speciální pozornost je pak věnována
České republice. Dále je zaměřen na efektivnost finančních podpor, které jsou v souvislosti s generační výměnou
poskytovány. Z analýzy vyplynuly poznatky, které by mohly sloužit jako podklad pro politiku přístupu institucí
k mladým nebo začínajícím farmářům. Ta má v současnosti stále své rezervy.
Klíčová slova: stárnutí zemědělců, generační výměna, věková struktura v zemědělství, mladí zemědělci,
společná zemědělská politika, finanční podpory a jejich dopad.
Výše uvedená problematika je řešena v rámci VZ
MŠMT – MSM 6046070906 a MSM 6007665806.
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