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Předmluva 

V polovině listopadu minulého roku proběhlo v Praze jednání mezi ministrem 

zemědělství I. Fuksou a rakouským ministrem zemědělství N. Berlakovichem, jež se týkalo 

především problematiky reformy SZP po roce 2013. Považujeme za užitečné, s využitím 

oficiálních informací k situaci rakouského zemědělství („Grüner Bericht 2010“), seznámit 

naši odbornou veřejnost s jeho aktuálními výsledky v základních ukazatelích a souvislostech. 

Přestože struktura farem a formy vlastnictví jsou v ČR a Rakousko značně odlišné a mají tedy 

i odlišná stanoviska k řadě návrhů jak dále reformovat SZP po roce 2013, je důležité znát 

základní věcná východiska. Je zřejmé, že prezentovaná východiska do značné míry vymezují 

stanoviska Rakouska k předkládaným návrhům. O to důležitější jsou dané informace za 

členskou zemi EU, která je naším bezprostředním jižním sousedem a důležitým obchodním 

partnerem. Z následujícího textu a grafů je zřejmé, že jako středoevropská země se zhruba 

obdobnými půdně klimatickými podmínkami, ale s vysokým zastoupením méně příznivých 

oblastí (spadajících do LFA) dosahuje rakouské zemědělství pozoruhodných výsledků.  

 

Ing. V. Bašek, CSc. 

ředitel 

 

1 VÝVOJ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, AGRÁRNÍHO SEKTORU 

A AGRÁRNÍ STRUKTURY 

Podle výsledků národního účtu zaznamenalo rakouské hospodářství v roce 2009 reálný 

pokles ve výši -3,9 %. Celosvětová hospodářská a finanční krize, která se již v roce 2008 

projevila zpomalením růstu, vedla k největší recesi rakouského hospodářství od konce 2. 

světové války. Hrubý domácí produkt (HDP) v b. c. se v roce 2009 snížil o 8,8 mld. EUR  

(-3,1 %) na zhruba 274,3 mld. EUR a v přepočtu na obyvatele poklesl na 32 800 EUR  

(-3,4 %). 

Hodnota produkce zemědělství a lesního hospodářství se v roce 2009 snížila o 11,5 % 

na zhruba 7,4 mld. EUR (z toho zemědělství 6,1 mld. EUR a lesní hospodářství 1,3 mld. 

EUR). Podle údajů z národního účtu za rok 2009 činil podíl zemědělství a lesního 

hospodářství , resp. rybářství na hrubé přidané hodnotě národního hospodářství celkem v roce 

2009 zhruba 1,5 %. Počet pracovníků v zemědělství a lesním hospodářství (viz graf 1) se 

snížil podle předběžných výpočtů v rámci Souhrnného zemědělského a lesnického účtu (SZÚ) 
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proti roku 2008 o 1,8 % na zhruba 171 700 celročních pracovních jednotek (AWU)
1
. Počet 

neplacených pracovních sil se snížil o zhruba o 2,12 % na 140 000 AWU a počet placených 

pracovníků o 0,5 % na 31 600 AWU. V důsledku značného poklesu hodnoty produkce se 

v porovnání s rokem 2008 markantně snížil důchod z faktorů v přepočtu na pracovníka.  

 

Graf 1 -  Pracovníci v zemědělství a lesním hospodářství 

(v tis. AWU)
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Pramen: Statistik Austria 

 

V Rakousku hospodařilo v roce 2007 celkem 187 034 zemědělských a lesnických 

podniků. Počet podniků se ve srovnání s posledním strukturálním šetřením v zemědělství 

z roku 2005 snížil o 2 557, resp. 1,3 %. Od posledního celoplošného šetření v roce 1999 došlo 

ke snížení počtu podniků o 30 474, resp. 14 %. Průměrná velikost podniku činí 18,8 ha z. p. 

V Rakousku obhospodařovaná z. p. zaujímá výměru 3,2 mil. ha, z toho 1,2 mil. ha činí orná 

půda, 1,7 mil. ha TTP, 49,8 tis. ha připadá na vinice, 14,5 tis. ha na ovocné sady a 6,4 tis. ha 

na ostatní (zahrádky, ovocné školky a školky lesních dřevin). Lesnicky využívaná půda činila 

3,34 mil. ha. Stavy skotu v Rakousku činily v roce 2009 přes 2 mil. ks, stavy prasat zhruba 

3,1 mil. ks, ovcí bylo chováno zhruba 345 tis. ks a koz 68 tis. ks. 

 

                                                 
1
  „Annual Work Unit“ zahrnuje takový počet hodin, který odpovídá počtu skutečně odpracovaných hodin 

v rámci plného pracovního úvazku v zemědělství (2000 hod).  
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2 VÝVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ, NÁKLADŮ, PODPOR 

A AGRÁRNÍ ROZPOČET 

Po velmi příznivém vývoji důchodů v letech 2006 a 2007 došlo v roce 2008 ke  zhoršení 

důchodové situace vlivem prudkého nárůstu cen vstupů a klesajících cen zemědělských 

výrobců (CZV) zejména u obilovin a mléka. V roce 2009 se důchodová situace v rakouském 

zemědělství dále značně zhoršila. Nižší CZV měly za následek značný pokles hodnoty 

zemědělské produkce, přičemž rozhodující byl propad cen za mléko a polní plodiny. 

Úsporami u mezispotřeby nemohl být pokles hodnoty produkce kompenzován. Objem 

produkce byl mírně pod úrovní roku 2008. 

 

Graf 2 -  Hodnota produkce zemědělství 2009
(Podíly  v %;  6,14 mld. EUR=100%)
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Pramen: Statistik Austria  (předběžné hodnoty) 

 

Podle předběžných výsledků SZÚ se zemědělský důchod za užití faktoru „půda“, 

faktoru „práce“ vykonávané neplacenými rodinnými pracovníky a ostatními placenými 

pracovními silami a faktoru „kapitál“, snížil v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 nominálně 

o 20,9 %. Reálně se důchod z faktorů v přepočtu na pracovníka snížil o 21,3 %. 

Objem produkce odvětví zemědělství se v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 mírně 

snížil (-0,8 %). Snížení objemu v rostlinné produkci bylo v protikladu s mírným zvýšením 

objemu živočišné produkce. Ceny zemědělských výrobců byly v průměru výrazně pod úrovní 

roku 2008 (-8,3 %), což postihlo jak rostlinnou tak i živočišnou produkci. Hodnotově se 

celková zemědělská produkce snížila o 8,7 % na 6,14 mld. EUR.  
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2.1 Rostlinná produkce 

Rostlinná produkce v roce 2009 dosáhla zhruba 2,7 mld. EUR (zhruba 4 % podíl 

na celkové hodnotě produkce odvětví zemědělství). Objem produkce se zřetelněji propadl 

i v důsledku nadprůměrných výsledků roku 2008 (-3,7 %). Ceny výrobců rostlinných 

produktů po nárůstu v letech 2006 a 2007 druhým rokem po sobě klesaly. Proti roku 2008 se 

snížily v průměru o 5,9 %, s výraznými cenovými sníženími především u obilovin, olejnin 

a bílkovinných krmiv a ovoce. V důsledku tohoto vývoje se hodnota rostlinné produkce 

v meziročním srovnání výrazně snížila (nominálně -9,4 %). 

 

Graf 3 -  Struktura rostlinné produkce 2009
Hodnoty v cenách výrobců v mld. EUR (2,7 mld. EUR=100%)
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Pramen: Statistik Austria. 

 

Hodnota produkce obilovin (včetně kukuřice a krmiva CCM
2
) poklesla v roce 2009 na 

494 mil. EUR, což v meziročním srovnání představuje 23,3% snížení. Rozhodující pro tento 

vývoj byly především výrazné ztráty v hodnotovém vyjádření u pšenice (-35,9 %) a ječmene 

(-40,7 %), ale také u žita (-46,6 %), Tritikale (-36,2 %) a ovsa (-37,3 %). Hodnota produkce 

kukuřice na zrno se naopak zvýšila ve srovnání s rokem 2008 (včetně CCM +5,3 %). 

Kvantitativně vyjádřeno byla sklizeň obilovin o 11 % nižší než byla velmi dobrá sklizeň 

v roce 2008; aktuálně byla o 6 % nižší než průměr za posledních deset let. Ceny obilovin 

                                                 
2
  CCM = Com-Cob-Mix. 
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v roce 2009 opět výrazně klesly po prudkém nárůstu 2007 a propadu v roce 2008 - 2009 

(v průměru o 15,5 %). 

Hodnota produkce olejnin byla výrazně nižší než v roce 2008 (18,6 %). Ke značným 

ztrátám došlo na hodnotě u řepky (-34,1 %) a slunečnice (-37,4 %) a naopak výrazný nárůst 

hodnoty produkce byl zaznamenán u tykve olejnaté (+21,9 %). Hodnota produkce sojových 

bobů zůstala v porovnání s rokem 2008 relativně stabilní (+0,6 %). 

U cukrové řepy byly výnosy opět vysoké, i když o něco nižší než v roce 2008. Objem 

produkce byl přibližně na stejné úrovni jako v roce 2008. Ceny výrazně klesly pod úroveň 

roku 2008, s dopady na hodnotu produkce (pokles o 11,3 %). Sklizeň brambor byla nižší než 

v roce 2008 (objem produkce o 4,6 %), přičemž jak produkční plocha, tak i výnosy byly 

o něco nižší než v roce 2008. Ceny výrobců v roce 2009 také klesaly. Cenový pokles však byl 

výrazně pomalejší než v roce 2008 (v průměru -5,8 %). 

Ke značnému snížení cen došlo také u hrachu a bobu. V souvislosti s dalším snížením 

jejich osevních ploch a také nižším objemem produkce (-19,8 % proti roku 2008) došlo ke 

snížení hodnoty produkce bílkovinných krmiv zhruba o jednu polovinu (-48,4 %). 

I přes nadprůměrné množství sklizeného ovoce byla hodnota produkce ovoce výrazně 

nižší (0,36 mld. EUR) než v roce 2008 (-9,1 %). Zvýšení objemu produkce nepostačovalo 

kompenzovat cenový pokles. K hodnotovým ztrátám v roce 2009 došlo jak u intenzivního 

ovocnářství (-10,1 %), tak i v rámci extenzivní produkce (-8,5 %). Tento vývoj byl mj. dán 

snížením hodnoty produkce u zimních a letních odrůd jablek (v roce 2007 a 2008 mimořádně 

dynamickým) o zhruba jednu čtvrtinu. Kromě toho byla sklizená množství v rámci 

extenzivního ovocnářství opět nižší a doprovázená značným poklesem cen. 

V produkci zeleniny objem produkce mírně vzrostl přes menší pokles ploch. Bylo 

dosaženo maxima sklizně za posledních deset let (0,59 mil. t) Ceny byly v průměru o něco 

nižší než v roce 2008. Hodnotově byla produkce zeleniny (zhruba 0,20 mld. EUR) mírně pod 

úrovní roku 2008 (-1,0 %). 

Sklizeň vína byla z hlediska kvality velmi dobrá, pokud jde o množství, podprůměrná. 

Produkce 2,35 mil. hl byla o 21 % nižší než mimořádná úroda roku 2008, resp. o 9 % pod 

průměrem produkce za posledních 5 let. U bílého vína (-26 %) byl pokles sklizně výraznější 

než u červeného vína (-12 %). Podle předběžných propočtů se hodnota produkce vína snížila 

o 14,4 %.  

Zhruba 12 % celkové hodnoty produkce připadlo v roce 2009 na produkci krmných 

plodin. V roce 2008 se hodnota produkce krmných plodin mírně zvýšila přes poněkud nižší 

objem produkce (+2,6 %). 
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2.2 Živočišná produkce 

Po výrazném zvýšení v roce 2008 se hodnota živočišné produkce v roce 2009 snížila 

o 10,1 % na 2,84 mld. EUR. Hodnota živočišných výrobků se přitom snížila o jednu pětinu  

(-19,8 %). Produkce užitkových a jatečních zvířat se rovněž hodnotově snížila, ovšem pokles 

zde byl podstatně mírnější (-2,8 %). Co do fyzického objemu se živočišná produkce 

ve srovnání s rokem 2008 mírně zvýšila (+1,9 %). Ceny výrobců se snížily v průměru 

o 12,5 %, zejména pak došlo k poklesu cen mléka. Na hodnotě produkce odvětví zemědělství 

se podílela živočišná výroba zhruba 46 % (2008 47 %). 

 

Graf 4 -  Struktura ţivočišné produkce 2009
Hodnoty v cenách výrobců v mld. EUR (2,8 mld. EUR=100)
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Pramen: Statistik Austria. 

 

Vysoké ztráty na důchodech ze zemědělství v roce 2009 jsou z velké části výsledkem 

vývoje na trhu s mlékem. Po značném zvýšení cen mléka ve druhé polovině roku 2007 došlo 

v posledních měsících roku 2008 k jejich prudkému propadu, který vydržel až do léta 2009. 

V červenci 2009 dosáhla průměrná cena mléka při prodeji ze dvora nejnižší úrovně; až 

koncem roku 2009 bylo možné zaznamenat vyšší ceny. V ročním průměru se ceny mléka 

pohybovaly o jednu čtvrtinu pod úrovní roku 2008 (-24,6 %). Co do objemu zůstala produkce 

mléka prakticky stabilní (-0,2 %). V CZV došlo ke snížení hodnoty produkce proti roku 2008 

o 23,8 %. Podíl mléka na hodnotě celkové produkce odvětví zemědělství se snížil ze 17 % 

v roce 2008 na 14 % v roce 2009. 
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V důsledku vysokých nákladů na krmiva se v roce 2008 výrazně vyšší ceny jatečních 

prasat pohybovaly v roce 2009, s výjimkou ledna, vesměs pod úrovní roku 2008. V průměru 

došlo k 8,5% snížení ceny prasat proti roku 2008. Výrazně k tomu patrně přispěly vleklé 

potíže s odbytem vepřového masa ve třetích zemích, vyvolané mezinárodní hospodářskou 

krizí. Protože se objem produkce výrazně zvýšil (+8,4 %), hodnota produkce se snížila jen 

nepatrně (-0,8 %). K celkové hodnotě produkce zemědělství ve výši 0,73 mld. EUR přispěl 

chov prasat v roce 2009 0,73 mld. EUR, což představuje zhruba 12% podíl. 

Ceny skotu šly dolů v průměru o 6,3 %, mj. v důsledku výrazně nižších jatečných cen 

krav. Objem produkce skotu zůstal stabilní. Pokud vezmeme v úvahu prémie na skot, snížila 

se hodnota produkce v CZV ve srovnání s rokem 2008 o 5,0 % na 0,83 mld. EUR. Podíl 

chovu skotu na celkové hodnotě produkce činí 14 %. 

Objem produkce ovcí a koz byl nižší než v roce 2008. Ceny zemědělských výrobců 

zůstaly v průměru stabilní, hodnota produkce se snížila o 4,6 %. 

Hodnota produkce drůbeže se po dynamickém růstu v letech 2007 a 2008 mírně zvýšila 

proti roku 2008 o 2,9 %. Na rozdíl od roku 2008, kdy především zvýšení CZV vedlo ke 

zvýšení hodnoty produkce, bylo zvýšení hodnoty v roce 2009 ovlivněno vyšším objemem 

produkce (+3,5 % proti roku 2008). Ceny výrobců byly v průměru o málo nižší než v roce 

2008 (-0,6 %), přičemž u cen jatečních kuřat (v ž. hm.) došlo k jejich mírnému zvýšení na 

rozdíl od cen krůt, které poklesly.  

Zákaz klecových chovů nosnic od 1. 1. 2009 způsobil snížení objemu produkce vajec 

o 5,4 %. V důsledku cenového nárůstu se hodnotově produkce snížila jen o 1,3 %. 

2.3 Služby, mezispotřeba a odpisy 

Podíl služeb ve prospěch zemědělství činil v roce 2009 4 %. Neoddělitelné 

nezemědělské činností se podílely 5,7% na celkové hodnotě produkce. Ve srovnání s rokem 

2008 se mírně zvýšila jak hodnota těchto služeb (+3,2 %), tak také neoddělitelných vedlejších 

činností. (+1,7 %). 

Náklady zemědělství na mezispotřebu byly nižší než v roce 2008 (-2,6 %), což bylo 

způsobeno zejména nižšími cenami pohonných hmot a krmiv. U odpisů z majetku bylo možné 

zaznamenat nárůst o 3,5 %. 

Za rok 2009 došlo ke snížení hrubé přidané hodnoty v CZV o 17,0 %. U čisté přidané 

hodnoty v CZV, tj. po odečtení odpisů od hrubé přidané hodnoty, došlo k jejímu snížení 

o 41,3 %.  

2.4 Podpory  

V roce 2009 bylo vynaloženo ve prospěch zemědělství a lesního hospodářství 

2 325 mil. EUR z prostředků EU, spolkového státu a zemských prostředků, je to o 5 %, resp. 

111 mil. EUR více než v roce 2008. Tento nárůst agrárního rozpočtu byl vyvolán v prvé řadě 
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zvýšenými výdaji na „Program rozvoje venkova“, protože ve třetím realizačním roce dané 

periody bylo možné dosáhnout na zvýšení plateb zejména v rámci osy I. Platby v rámci 

ÖPUL se zvýšily proti roku 2008, zejména v důsledku přijatých opatření ve prospěch vyšší 

míry  ochrany zvířat.  

 V rámci 1. pilíře SZP bylo vyplaceno 784 mil. EUR podpor zhruba 120 tisícům podniků 

a více než stovce potravinářských podniků. 

- Na podnikových platbách bylo v roce 2009 za platnosti 2,31 mil. platebních nároků 

vyplaceno pro 118 167 podniků 617 mil. EUR. 

- Celkem 70 852 podnikům byly ještě v roce 2009 vyplaceny prémie ve prospěch 

živočišné výroby (prémie na KBTPM a porážkové prémie). Tyto platby činily zhruba 

96,1 mil. EUR. 

 

 V rámci „Programu rozvoje venkova“ (2. pilíř SZP) bylo vyplaceno 1 148 mil. EUR 

a z toho 571 mil. EUR ze zdrojů EU pro 128 tis. zemědělských podniků celkem a zhruba 

pro 4 100 ostatních uchazečů o podpory. Daná suma představuje 49% podíl na celkových 

výdajích agrárního rozpočtu. Rozdělení prostředků na čtyři programové osy bylo 

následující: 73 % prostředků na osu II, zahrnující důležitá rozpočtová opatření, tj. 

vyrovnávací příspěvky do LFA a agroenviprogram (ÖPUL). Na osu I bylo dispozici 19 % 

prostředků, na III. osu připadlo 6 % a zbytek připadl ve prospěch osy IV, tj. na technickou 

pomoc a společné iniciativy. 

- V roce 2009 participovalo programu ÖPUL 117 771 podniků s celkovou výměrou 

2,20 mil. ha z. p. (bez vysokohorských pastvin a sečených horských luk). Je to 73 % 

všech podniků, resp. 89 % celkové výměry zemědělské půdy v Rakousku. Na 36 

opatření celkem (včetně ÖPUL 2000) bylo vyplaceno 548 mil. EUR. 

- Vyrovnávacím příspěvkem bylo podpořeno 95 701 podniků, z toho 67 485 horských 

podniků celkovou částkou 274 mil. EUR. Obhospodařovaná plocha podniků 

s vyrovnávacím příspěvkem činila 1,56 mil. ha (bez vysokohorských pastvin 

a sečených horských luk) a příspěvek byl poskytnut na zhruba 55 % celkové výměry 

z. p. Rakouska. 

- Osa I: V rámci opatření ve prospěch modernizace zemědělských podniků bylo v roce 

2009 (včetně programu Leader) vyplaceno celkem 129 mil. EUR. Prémie pro mladé 

zemědělce činily 18,7 mil. EUR. Ke zlepšení odbytových podmínek bylo v roce 2009 

(včetně programu Leader) vyplaceno zpracovatelským podnikům různého zaměření 

40,8 mil. EUR.  

- Osa III: Na opatření s cílem zlepšit „kvalitu života na venkově a diverzifikovat 

hospodaření na venkově“ bylo v roce 2009 vynaloženo  celkem 73,9 mil. EUR.  
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2.5 Agrární rozpočet 

Výdaje financované výhradně z národních zdrojů spolkového státu a spolkových zemí 

činily celkem 285 mil. EUR, což představuje 12,2 % agrárního rozpočtu Rakouska. 

Největšími výdajovými položkami v této oblasti byly výdaje na poradenství a rozvoj dopravní 

infrastruktury venkovských oblastí. 

 

 

Pramen: BMLFUW 

3 VÝVOJ DŮCHODU ZE ZEMĚDĚLSTVÍ 

3.1 Důchodová situace podle výrobního zaměření 

V roce 2009 se důchodová situace podniků dramaticky zhoršila. Příjmy ze zemědělství 

a lesního hospodářství na podnik se snížily ve srovnání s rokem 2008 na 19 000 EUR), tj.  

o -28 %; na rodinnou (neodměňovanou) pracovní sílu na 14 521 EUR, tj. o -27 %. Základní 

příčinami nižších příjmů ve srovnání s předcházejícím rokem byla skutečnost, že průměrný 

výnos byl v přepočtu na podnik o 9 % nižší, což bylo dáno zejména nižšími hektarovými 

výnosy obilovin, olejnin, okopanin, energetických plodin, ale také nižšími výnosy ovoce 

včetně vinných hroznů. V živočišné výrobě byly nižší výnosy ovlivněny zejména odvětvím 

výroby mléka. Výdaje se ve srovnání s rokem 2008 snížily o pouhé 1 %, což podpořilo 

tendenci k vyššímu poklesu důchodů. 
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Typy podniků  

Všechny typy podniků zaznamenaly ve srovnání s rokem 2008 ztráty na důchodech. 

K nejmenšímu zhoršení ekonomických výsledků došlo u podniků zaměřených na živočišnou 

produkcí, a to o -1 %. Relativně lépe z dané situace vyšly podniky s 25 až 50% podílem lesa 

(pokles o 9 %). Všechny ostatní formy podniků zaznamenaly ztráty na důchodech v rozmezí 

od 20 % (smíšené zemědělské podniky) až do 48 % (podniky s TTP). Podniky specializované 

na tržní plodiny zaznamenaly 38% ztrátu na důchodu, podniky specializované na krmné 

plodiny 26% ztrátu a podniky s podílem lesa nad 50 % zaznamenaly ztrátu ve výši 21 %. 

Horské podniky 

V roce 2009 spadalo 67 485 horských podniků do systému hodnocení tzv. „body 

horského katastru“ a zahrnuto do evidence podpor (o 1,3 %, resp. 870 podniků méně než 

v roce 2008). Rozdělení podniků do čtyř skupin horského katastru bylo následující: 31 % ve 

skupině I; 42 % ve skupině II, 18 % ve skupině III a 9 % ve skupině IV. Průměrná plocha 

(bez vysokohorských pastvin a horských kosených luk) na podnik zařazený do bodového 

systému  činila 14,2 ha z. p. Průměrný počet bodů na horský podnik vychází v Rakousku 

na 142 bodů. 

Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství za průměr všech horských podniků 

v roce 2009 poklesly na 19 032 EUR a byly o 24 % nižší než v roce 2008. Největší schodek 

byl zaznamenán v podnicích I. skupiny (-28 %), následovala II. skupina (-25 %), III. skupina 

vykázala ztrátu na důchodech ve výši 21 % a IV. skupina ztrátu na úrovni pouhých 9 %. 

Příčinou nižších ztrát podniků IV. skupiny byla jejich relativně nižší „závislost“ na ceně 

mléka.Vyrovnávací (kompenzační) příspěvek významně přispěl ke stabilizaci příjmů, 

zejména v horských podnicích hospodařících ve vyšších polohách za extrémní obtížnosti. 

U podnikatelů, kteří nespadají mezi horské zemědělce, bylo možné zaznamenat výrazné 

snížení důchodu o 32 % na podnik, takže důchodová disparita horských podniků ve srovnání 

s rokem 2008 prakticky přestala existovat.  

Biopodniky 

V roce 2009 se počet subvencovaných biopodniků zvýšil ve srovnání s rokem 2008 

o 4,6 % (922 podniků) na 20 870 podniků. Plochy věnované bioproduktům se zvýšily v roce 

2009 o 26 347 ha (o 5,4 %) na 518 172 ha z. p celkem. Podíl biopodniků na všech podnicích 

spadajících do integrovaného a kontrolního v systému činil 14,7 %. Podíl ploch s bioprodukty 

na celkové z. p. činil 18,5 %  

Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství se pohybovaly na úrovni 21 162 EUR, 

tj. 23% pokles na podnik a byly o 11 % vyšší ve srovnání s průměrem všech podniků. Veřejné 

podpory se podílely 32 % na výnosu (průměr za všechny podniky činil 23 %); u horských 

zemědělců se podílely 29 %. Z veřejných prostředků připadlo 40 % na platby poskytované 
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v rámci environmentálního programu ÖPUL, 21 % na podnikové prémie a 19 % na 

vyrovnávací příspěvek. Biopodniky vykázaly příznivou nákladovost měřeno podílem na 

nákladů na výnosech ve výši 69 %. Za průměr všech podniků vychází uvedený ukazatel na 

76 %. 

3.2 Vývoj důchodů ze zemědělství v zemích EU 

Podle výpočtů Eurostat, založených na 2. odhadech Souhrnných zemědělských účtů 

členských zemí EU k lednu 2010, se reálný zemědělský důchod na pracovníka v roce 2009 

v EU 27 snížil o 11,6 % (při 1,8% snížení v roce 2008). K největšímu poklesu došlo 

v Maďarsku (-32,2 %), následovalo Lucembursko (-25,5 %), Irsko (-23,6 %), Německo 

(-21,0 %) a Itálie (-20,6 %). V ČR došlo v uvedeném roce k 17% poklesu důchodu ze 

zemědělství v přepočtu na pracovníka činného v zemědělství (= tzv. indikátor A). Vyšší než 

v roce 2008 byl reálný důchod ze zemědělství v přepočtu na pracovníka  na Maltě (+7,8 %), 

v Dánsko (+4,3 %), Finsku (+2,6 %) a na Kypru (+1,1 %). Marginální přírůstky bylo možné 

zaznamenat také v Belgii (+0,4 %) a v Řecku (+0,3 %). 
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Graf 6 -  Důchod ze zemědělství v EU 2009
Reálný důchod z faktorů v přepočtu na AWU 2009, 

změny proti roku 2008 (%) (předběţné výsledky)
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Pramen: Rakousko podle Statistik Austria, SZÚ, stav leden 2010; ostatní země EU podle Eurostatu, 2. odhad leden 2010 

4 INPUTOVÁ A OUTPUTOVÁ ODVĚTVÍ 

Zemědělství a lesní hospodářství je zapojeno do dělby práce v národním hospodářství 

jako odběratel provozních prostředků, investičního majetku a služeb a jako dodavatel 

potravinářských surovin (mléka, masa atd.) a dřeva. Vedle přímých dodavatelsko 

odběratelských vztahů mají značný význam pro průmyslové, živnostenské a jiné podniky 

nepřímé dodavatelsko odběratelské vztahy a z nich vycházející ekonomické impulsy.  

Za vybraná odvětví vstupů a odvětví navazující na zemědělství (výroba zemědělských a 

lesnických strojů, hnojiv, pesticidů a přípravků na ochranu rostlin, potravin a pochutin, nápojů 

a dřevozpracující a papírenský průmysl) vídeňský „Spolkový ústav pro otázky horského 
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zemědělství“ provedl na základě statistik výkonů a strukturálních statistik kvantifikaci 

zaměstnanosti a tržeb. Podle této kvantifikace byly v roce 2008 realizovány ve 7 100 

podnicích při 140 000 zaměstnancích tržby ve výši zhruba 33,8 mld. EUR. Odpovídá to 

zhruba 22 % všech zaměstnanců ve výrobě a zhruba 21 % tržeb. Pracovníci v potravinářském 

maloobchodě s odečtením pracovníků obchodujících s tabákovými výrobky (~110 000) a dále 

pracovníci restaurací, hostinců, kaváren, kantýn a cateringů (~137 000) nejsou započítáni. 

V sektoru prvovýroby, tedy v zemědělství a lesním hospodářství pracovalo  v roce 2009 

171 722 výdělečně činných osob (v AWU).  

4.1 Inputová odvětví 

Osiva 

Celkový obrat v semenářských podnicích činil v roce 2009 zhruba 97 mil. EUR (bez 

osiv zeleniny). Odbyt je odhadován na 88 000 t. Počet pracovníků v Rakousku fungujících 

podniků se pohybuje na úrovni zhruba 650 osob. Celkově je v oblasti šlechtění rostlin, 

množení osiv a přímého prodeje osiv činných zhruba 25 podniků. 

V množení osiv dominují družstva (více než 2/3). Od roku 1998 se výměra 

množitelských ploch osiv zmenšila z 34 906 ha (všechny kultury) na 28 370 ha (2006). 

V roce 2009 došlo opět ke zvýšení na 33 591 ha způsobenému zejména vyšším množením 

kukuřice (6 571 ha) a ozimých obilovin.  

Přípravky na ochranu rostlin 

V Rakousku bylo koncem roku 2009 v prodeji zhruba 220 chemických účinných látek 

a 33 organismů resp. látek, které tyto organismy obsahují (bez látek přípravků povolených ex 

podle §12 odst. 10 zákona o přípravcích na ochranu rostlin) jako komponenty přípravků na 

ochranu rostlin. Počet povolených přípravků činil 588 (+6 ve srovnání s rokem 2008). Kromě 

toho s platností změny „Zemědělského zákona 2002“ všechny přípravky povolené v Německu 

a Nizozemsku (od 7. února 2004) jsou povoleny také v Rakousku (1 130 přípravků 

v Německu a 807 v Nizozemsku). 

Na vnitřním trhu bylo v roce 2009 prodáno zhruba 8 500 t přípravků na ochranu rostlin, 

což je zhruba o 1 300 t (cca 13,3 %) méně než v roce 2008. Domácí obrat daného odvětví 

(108,5 mil. EUR) se proti roku 2008 o 1,4 % zvýšil. Prodejem se v Rakousku zabývalo 10 

obchodních firem, odvětví zaměstnávalo celkem 343 pracovníků. Statistika chemických 

účinných látek za rok 2009 vykázala prodané množství v objemu 3 531 t, což odpovídá 

snížení o 16,8 % proti roku 2008. Skupina herbicidů představuje s 1 392 t v roce 2009 největší 

podíl na celkovém množství účinných látek v prodeji. Proti roku 2008 se u této skupiny 

množství účinných látek snížilo o téměř 26 %. U skupiny s fungicidními účinnými látkami 

(výlučně látky obsahující síru a měď) se prodané množství látky pohybovalo zhruba na úrovni 

793 t (-5,6 %), u insekticidů ve výši 164 t (+13 %). Přípravky, které zemědělci nakoupili 

přímo v ostatních členských státech EU nejsou ve statistice zachyceny.  
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Využívání organismů, resp. látek v nich obsažených v rámci biologického způsobu boje 

proti škůdcům se provozuje v Rakousku nejen v rámci zahradnické skleníkové produkce, ale i 

v polní výrobě, ovocnářství, vinařství, ovocném školkařství, v lesní výrobě a na trvalých 

travních porostech. Celkem bylo v roce 2009 využito organismů nebo jejich látek jako 

prostředků ochrany rostlin na výměře zhruba 22 500 ha. Plocha aplikace se proti roku 2008 

zvětšila o 1 500 ha. 

 

Graf 7 -  Mnoţství účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin
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Pramen: BMLFUW 

 

Hnojiva 

V Rakousku se průmyslová hnojiva vyrábějí ve dvou podnicích. Produkce ve srovnání 

s rokem 2008 výrazně klesla na zhruba 0,9 mil. t (v hodnotovém vyjádření 190 mil. EUR) 

a z toho 0,6 mil. t (67 %) bylo vyvezeno. Ve výrobě průmyslových hnojiv pracovalo 400 

osob.  

Odbyt průmyslových hnojiv vyjádřený v čistých živinách byl ve všech skupinách živin 

v hospodářském roce 2008/09 proti roku 2007/2008 nižší, zejména u fosfátů a drasla. Slabá 

poptávka vyvolaná dopady hospodářské krize a plné sklady výrobců vedly po celý rok 2009 

ke značnému útlumu výroby u všech tří základních živin. Zejména produkce NPK se snížila 

na 50 % obvyklé úrovně odbytu. Teprve v listopadu/prosinci 2009 byla výroba naplno 

obnovena.  
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Graf 8 -  Struktura spotřeby průmyslových hnojiv 
(v tis. t čistých ţivin)
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Pramen: AMA 

 

Krmiva 

Produkce krmných směsí v roce 2009 dosáhla zhruba 1 307 mil. t a prakticky zůstala na 

stejné úrovni jako v roce 2008. Z celkové výroby připadalo 63,4 % na komplexní krmné 

směsi pro skot, prasata a drůbež, 18,54 % na různá bílkovinná krmiva a krmiva obsahující 

minerály, 9,9 %
 
na krmiva pro domácí zvířata (psy, kočky a ostatní) a 8,1 % na ostatní krmiva 

(koně, ryby, náhražky mléka, volně žijící zvěř aj.) Krmné směsi pro drůbež (zhruba s 31,7 % 

celkové produkce krmných směsí) jsou  největší položkou.  
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Graf 9 -  Struktura výroby krmiv (tis. t)
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V produkci krmiv v roce 2009 zaujímala 55,2% podíl průmyslová výroba a 44,6 % 

připadlo na drobné výrobce (živnostenské podnikání). Výrobou krmných směsí se 

v Rakousku zabývá celkem 95 podniků a zhruba 13 % celkové produkce se vyváží. Vysoký 

podíl ve vývozu na úrovni 54,3 % zaujímá produkce krmiv pro domácí zvířata. 

 

Zemědělské stroje 

Podle údajů průmyslového sdružení „Maschinen  Metallwaren Industrie“ bylo pod 

kódem NACE
3
 2830 „Zemědělské a lesnické stroje“zahrnuto v roce 2009 43 podniků s 5 078 

pracovníky (meziroční pokles o 1,4 %). Celkový obrat na úrovni podniků činil 1,52 mld. EUR 

a zaznamenal 18,3% pokles proti roku 2008. Nově registrovaných traktorů bylo v roce 2009 

7 512 ks s vyloučením dvounápravových sekaček. Tržní podíl výrobců traktorů zaujímal 

podle údajů Hospodářské komory 26,9% podíl na všech nových registracích. Statistika 

zahraničního obchodu uvádí vývoz 9 741 traktorů určených pro zemědělství a lesnictví. 

S 25% podílem na celkovém vývozu traktorů je Francie před Německem nejvýznamnějším 

exportním trhem. 

                                                 
3
  NACE – Klasifikace ekonomických činností 
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Veterinární péče 

Výdaje zemědělství na veterinární péči o hospodářská zvířata činily pro rok 2009 

101 mil. EUR, výdaje na inseminaci dospěly k 32,3 mil. EUR. V Rakousku bylo v roce 2009 

registrováno celkem 1 054 veterinárních lékařů. 

Pohonné hmoty a energie 

V Rakousku se spotřebovalo v roce 2008 celkem zhruba 6,1 mil. t nafty (včetně 

314 798 t bionafty). Podle propočtů Statistického úřadu (Statistik Austria) připadalo na sektor 

zemědělství a lesního hospodářství 235 234 t. Spotřeba elektrické energie rakouských 

zemědělských a lesnických podniků v roce 2008 dosáhla podle údajů Statistického úřadu 

1 219 GWh. 

Družstva různého zaměření 

V roce 2008 bylo v Rakousku operativně činných 97 skladových družstev, jejich 

členskou základnu tvořilo 144 433 členů. Zaměstnávala ve svých 1 066 provozech (z toho 478 

skladových trhů a 194 skladových dílen) 11 607 pracovníků, z toho 1 156 učňů. Podle 

disponibilních údajů realizovala skladová družstva v roce 2008 obrat ve výši 4,305 mld. EUR 

(2007: 3,785 mld. EUR). Celkem 44 skladových družstev, která fungují v rámci sdružení 

RWA
4
, zvýšilo v roce 2008 obrat o 14,1 % na 3,182 mld. EUR. 

Pokud jde o podíly na obratu, v roce 2008 dominoval trh v oblasti staveb 

a zahradnických služeb, stavebnin a stavebních prací. Podíl stavebních činností 

a zahradnických služeb na celkovém obratu činil zhruba 10,2 %. Tržby za stavební materiály 

včetně nabídky služeb se snížily o 2 % na 670 mil. EUR; 15,6 % celkového obratu skladů se 

realizuje prostřednictvím stavebních materiálů a stavebních služeb. Obrat v obchodě 

technikou zaujímal na celkovém obratu 15,5% podíl a vzrostl o 7 % na 668 mil. EUR. Obrat 

v energiích dosáhl v roce 2008 na celkovou částku 1,4 mld. EUR. Celkem investovaly sklady 

v roce 2008 zhruba 120 mil. EUR do výstavby regionálních skladištních zařízení.  

4.2 Outputová odvětví 

Potravinářský průmysl dosáhl podle předběžných výsledků konjunkturální statistiky 

2009 (zahrnuty všechny podniky s 10 a více zaměstnanci) roční hodnoty produkce (tj. 

prodané produkce) ve výši 7,217 mld. EUR. (o 7,1 % méně než v roce 2008). Přispělo k tomu, 

kromě dopadů hospodářské krize, také výrazné uvolnění cen surovin v roce 2009. Počet 

podniků v roce 2009 činil celkem 225 (+0,9 %) se 26 918 zaměstnanci 

(-1,2 %). 

Potravinářská výroba typu živnostenského podnikání zahrnovala v roce 2009 celkem 

3 785 podniků. S 44 376 zaměstnanci se jedná nejen o nejvíce zaměstnavatelů v potravinářské 

                                                 
4
  RWA=Raiffeisen Ware Austria 
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produkci, ale také o spolehlivé partnery v obtížných hospodářských podmínkách, jak dokládá 

mírně rostoucí počet zaměstnanců v roce 2009. Tržby z prodeje činily 5,94 mld. EUR 

a vzrostly meziročně o 5 %. 

V květnu 2010 založili rakouští pekaři, řezníci, cukráři, mlynáři a další výrobci potravin 

cech potravinářských výrobců, představující první společné zastoupení všech dílčích odvětví 

potravinářských výrob živnostenského typu.  

Potravinářský obchod 

Obrat v rámci potravinářského obchodu se meziročně zvýšil o 2 % v roce 2009. Při 

0,5% míře inflace činil reálný nárůst zhruba 1,5 %. V rámci celého potravinářského obchodu 

byl v 5 833 obchodech realizován obrat na úrovni 17,0 mld. EUR. Ve srovnání s rokem 2008 

došlo k 1,9% poklesu počtu obchodů, resp. úbytku 116 prodejních míst. Pokračoval tedy 

proces uzavírání malých obchodů a naopak se zvyšoval počet obchodů s prodejní plochou nad 

400 m
2 

, u diskontů se plošné rozšiřování prozatím zastavilo.  

5 AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD  

Rakousko zaznamenalo v roce 2009 v zahraničním obchodě celkem markantní propady 

jak na straně dovozů, tak i vývozů. Celkové dovozy klesly o 18,4 % na 97,6  mld. EUR, tzn., 

že Rakousko dovezlo o 22 mld. EUR méně než ještě v roce 2008. Celkové vývozy se snížily o 

20,2 % na 93,7 mld. EUR, tj. došlo k meziročnímu propadu ve výši 23,8 mld. EUR. V roce 

2009 byl zaznamenán deficit obchodní bilance na úrovni 3,84 mld. EUR, Stupeň krytí dovozů 

vývozy se snížil o 2,2 p. b. na 96,1 %. 

Obvyklou nomenklaturou, podle které se rozdělují toky zboží z Rakouska a do 

Rakouska na komoditní skupiny, jsou kombinovaná nomenklatura (KN). Podle uvedené 

nomenklatury rakouský AZO poklesl v roce 2009 méně než celkový zahraniční obchod. 

Vývoz klesl o 10,2 % na 7,15 mld. EUR, dovoz o 5,5 % na 8,06 mld. EUR. Deficit agrární 

obchodní bilance však vzrostl na 912 mil. EUR, což bylo o 334 mil. EUR více než v roce 

2008. V důsledku toho se také snížil stupeň krytí dovozů vývozy o 4,5 p. b. na 88,7 %. Na 

celkovém zahraničním obchodu se agrární dovozy podílely 8,3 % (zvýšení o 1,2 p. b.). 

Agrární vývozy se podílely na celkových vývozech 7,6 % (zvýšení o 0,8 p.b.). V obchodě 

s agrárními produkty byli členské státy EU pro Rakousko nejvýznamnějšími obchodními 

partnery, a to na úrovni 84,4 % na straně dovozů a 78,3 % na straně vývozů.  

Nejvýznamnějšími obchodními partnery z EU bylo Německo (3,21 mld. EUR dovozy 

a 2,39 mld. EUR vývozy), Itálie (877 mil. EUR dovozy a 1,07 mld. EUR vývozy), 

Nizozemsko (700 mil. EUR dovozy a 170 mil. EUR vývozy), Maďarsko (350 mil. EUR 

dovozy a 295 mil. EUR vývozy) a Francie (268 mil. EUR dovozy, 161 mil. EUR vývozy). 

Významnými agrárními obchodními partnery Rakouska z řady třetích zemí byly USA, Ruská 

federace, Brazílie, Chorvatsko, Turecko a Čína. 
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Ze 24 agrárních kapitol KN vykázalo pět kapitol přebytek vývozu, konkrétně „Nápoje, 

lihové tekutiny a ocet“ (KN 22), „Mléko a mléčné výrobky, vejce, med“ (KN 04), „Maso  

a droby“ (KN 02), „Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.“ (KN 11) a „Obiloviny“ (KN 10). Za 

pozornost stojí zejména kapitola „Nápoje“, která při objemu 1,39 mld. EUR představuje  

téměř jednu pětinu všech agrárních vývozů a dováženy jsou za 495 mil. EUR, takže aktivní 

saldo dosahuje 898 mil. EUR. Největší záporné saldo vykázala kapitola „Ovoce, ořechy“(KN 

08) na úrovni 469 mil. EUR. 

 

Největší světoví agrární dovozci podle KN (v mld. EUR)

Graf 10 -  Světový agrární obchod (2007)
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Graf 11 -  Významní obchodní partneři Rakouska  (v mil. EUR, rok 2009)
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_

Graf 12 - Struktura rakouského  agrárního zahraničního obchodu 2009
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6 SPOTŘEBA POTRAVIN A SOBĚSTAČNOST 

Na základě bilancí zásobování potravinami za poslední roky, zpracovaných 

„Statistickým úřadem“, lze vyhodnotit spotřebu potravin rakouskými obyvateli za uplynulé 

období až do roku 2009. Bilance zásobování slouží k zobrazení zdrojů a užití zemědělské 

produkce a poskytují informaci o základních parametrech jako jsou stupeň soběstačnosti nebo 

spotřeba potravin na obyvatele.  

Domácí spotřeba zahrnuje potřeby pro výživu obyvatelstva a pro krmné účely, pro 

průmyslové zpracování a ztráty. Míra soběstačnosti se vypočítá z porovnání domácí spotřeby 

s domácí produkcí. Uvádí, v jakém rozsahu může domácí zemědělská produkce pokrýt 

celkovou potřebu, nebo jakým procentem přesahuje produkce domácí spotřebu. 

Spotřeba na obyvatele se počítá z celkové spotřeby potravin vydělené počtem obyvatel 

a reprezentuje průměrnou spotřebu potravin obyvatel v Rakousku. Zahrnuje také spotřebu 

všech cizinců, pobývajících v Rakousku, ale nepřihlíží se ke spotřebě občanů v zahraničí.  

Rostlinná výroba 

Bilance zásobování za odvětví rostlinné výroby se vztahují na hospodářský rok 

(1. července do 30. června). Podle propočtů za hospodářský rok 2008/09 činilo v Rakousku 

použité množství (=domácí spotřeba) obilovin 5,4 mil. t, ovoce 1,3 mil. t, zeleniny 1,1 mil. t, 

brambor 792 000 t, olejnin 615 000 t, rostlinných olejů 434 000 t, vína 2,53 mil. hl a piva 

8,8 mil. hl. Spotřeba cukru určeného k výživě obyvatelstva dosáhla za období 2008/09 

324 603 t. 

 



21 

Graf 13 -  Soběstačnost  vybraných  zemědělských výrobků 2008/09 (%)
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Graf 14 -  Spotřeba vybraných potravin na obyvatele 2008/09
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Živočišná výroba 

V odvětví živočišné výroby zahrnuje bilance zásobování časové období kalendářního 

roku (1. leden až 31. prosinec). Rakouské zemědělství vyprodukovalo pro domácí 

a zahraniční trhy v roce 2008 zhruba 897 000 t masa, 3,2 mil. t kravského mléka, 1,6 mld. ks 

vajec a 2 900 t ryb. Domácí spotřeba činila u masa 820 459 t, u čerstvého mléka 3,22 mil. t, 

u vajec 2,08 mld. ks a u ryb 65 083 t. Domácí užití v relaci k domácímu objemu produkce 

vyjadřuje stupeň (míru) soběstačnosti. 

 

Biopotraviny 

Podíl biopotravin na trhu s potravinami je odhadován na cca 6 %. Trh s biopotravinami 

po období stagnace opět ožil, přičemž tento vývoj výrazně urychlily diskontní obchody. 

Téměř u všech bioproduktů se obchod rozvíjí, zejména u čerstvého mléka, mléka 

s prodlouženou trvanlivostí, ovocných jogurtů, másla a brambor, ale i u sýrů, čerstvého ovoce 

a zeleniny. Vysvětlením pro růst trhu s biopotravinami je mj. transformace různých výrobků 

předními diskonty na bioprodukty, ale také snižující se cenový rozdíl mezi konvenčně 

vyrobenými produkty a bioprodukty. V roce 2009 činil podíl bio-diskontů v hodnotovém 

vyjádření více než 25 % celkové hodnoty spotřebovaných potravin. 

 

Graf 15 -  Podíl nákupů bioproduktů v potravinářském maloobchodě 
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Výdaje na stravování domácností 

Potraviny zaujímají stále menší podíl na výdajích spotřebitelů. Jestliže v roce 1980 bylo 

ještě 17 % z celkových výdajů soukromých domácností vynaloženo na potraviny včetně 

nealkoholických nápojů a tabáku, činil tento podíl o 20 let později již jen 13 % a podle 

spotřebitelských šetření provedených v letech 2004/05 tento podíl dále klesl. Obecně platí, že 
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domácnosti s nízkými příjmy musejí vynakládat výrazně vyšší podíl z celkových výdajů na 

potraviny. Podle spotřebitelského šetření 2004/05 více než 800 000 domácností vydalo na 

potraviny, nealkoholické nápoje a tabákové výrobky více než 20 % celkových výdajů 

domácnosti. 

 

Nákupní motivace a chování spotřebitelů 

V roce 2009 vydali spotřebitelé za čerstvé produkty 5,311 mld. EUR, v roce 2008 5,347 

mld. EUR. Podle údajů „AMA-průzkum trhu“ zaznamenal potravinářský obchod jen 0,7% 

pokles odbytu ve srovnání s rokem 2008 a byl prakticky uchráněn před hospodářskou krizí. 

Klasický potravinářský maloobchod se podílel zhruba 67 % na celkovém hodnotovém odbytu 

potravin, na diskonty připadlo zhruba 20 % a zbytek, zhruba 13% hodnotového podílu 

představují přímí prodejci. Nástrojem pro průzkum trhu, kterým disponuje „Agrarmarkt 

Austria“ je tzv. „panel domácností“ věnovaný analýzám trhu s potravinami (RollAMA), kde 

2 500 domácností celoročně zaznamenává nákupy čerstvých výrobků (vyjma chleba 

a pečiva). 

Studie rakouského ministerstva zemědělství o potravinách z roku 2010 (šetření s 1500 

respondenty) dokazuje, že spotřebitelé žádají čerstvé potraviny regionálního původu. Velkou 

důležitost má pro spotřebitele také označování původu potravin. U rakouských spotřebitelů se 

rovněž zvyšuje zájem o jídla a potraviny z příslušného regionu, kde žijí a velmi rádi také 

nakupují sezónní produkty. 

Potravinářská a zemědělská politika v Rakousku je obecně přednostně zacílena na 

posílení domácího zemědělství a potravinářství. Díky existující struktuře rakouského 

zemědělství se mohou spotřebitelé spoléhat na kvalitní domácí potraviny. Na základě různých 

iniciativ jako např. kampaně ministerstva zemědělství „Genuss Region Österreich“ jsou 

výkony zemědělců regionálního hospodářství, regionální zemědělské produkty a kulinářské 

speciality lépe zřetelné, a tedy i více dostupné. Rejstřík tradičních rakouských specialit 

zpracovaný ministerstvem zemědělství ve spolupráci s kuratoriem pod označením  

„Kulinářské dědictví“ má přispívat k propagaci potravin s dlouholetou tradicí s cílem jejich 

zvýšeného uplatnění na trhu. 

Zpracovali: Ing. J. Kraus, CSc. 
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