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TEMATICKÉ VÝSLEDKY V KONCEPTU MULTIFUNKČNÍHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Úvod 

Výzkumný záměr se zaměřil na vybrané aspekty multifunkčního zemědělství. 

V jednotlivých zprávách jsou podrobně popsány jak metodické přístupy k těmto aspektům tak 

výsledky. Tato zpráva se naopak zaměřuje na to jak interpretovat tyto dílčí výsledky zpětně 

v konceptu multifunkčního zemědělství.  

Pojem „multifunkční zemědělství“ je používán různými autory různě a to nejen ve 

výzkumu, ale i politice. Někdy je zúžen jen na spojitost v produkci mezi multifunkčními 

komoditními
1
 a nekomoditními výstupy

2
 (Durand, Huylenbroeck, 2003), jindy je zaměňován 

za mnohonásobnou aktivitu (pluriaktivitu) farem (Van der Ploeg, Roep, 2003), často se pod 

ním skrývá obojí, i když ne vždy v úplném rozsahu. V prvním případě jde o více souběžných 

funkcí zemědělství jako procesu kultivace půdy a další funkce jsou produkce povětšinou 

veřejného zboží environmentální povahy. Ve druhém případě jde o angažování se farmáře 

(lidí na farmě a jiných zdrojů farmy) v dalších aktivitách, které mohou být povahy jak 

soukromého tak veřejného zboží. Dalo by se také říci, že první pohled je více o poptávce po 

dalších (veřejně prospěšných nebo negativních funkcích zemědělství) a druhý o nabídce 

dalších produktů a služeb společnosti a o diversifikaci portfolia příjmů farmy.  

Výzkumný záměr se vydal cestou třetí, zahrnující jak spojitost produkce komodit 

a nekomodit, tak pluriaktivitu zemědělských podniků. A to také proto, že v takovém širším 

pojetí je chápan i Evropský model (multifunkčního) zemědělství soudě minimálně z toho, jak 

je formulována Společná zemědělská politika (SZP), zejména její druhý pilíř, tj. „Program 

rozvoje venkova“.  

V tab. 1 jsou shrnuty uvažované funkce/služby zemědělství/zemědělských podniků 

spolu s jejich charakteristikami vztahujícími se k typu zboží/služeb (soukromé, veřejné) 

a typu produkce (zemědělská, nezemědělská). Současně je v tabulce znázorněno, které části 

politiky – především SZP – se vztahují ke které funkci zemědělství. 

Mezi funkcemi je zahrnut i příspěvek zemědělství k potravinové bezpečnosti nazvaný 

„garance potravinové bezpečnosti“, myšleno tím uchování dostatečného rozsahu produkce 

a v případě potřeby také mobilizace zdrojů na zvýšení zemědělské produkce. Jedná se zřejmě 

jen o jednu složku potravinové bezpečnosti. Potravinová bezpečnost
3
 je funkcí celého 

                                                 
1
  Zboží a služby, pro něž existuje trh jako obiloviny, maso, mléko atd. 

2
  Zboží a služby, pro něž trh neexistuje, jako krajina, biodiverzita, atd. Nekomodity obecně zahrnují i „škody“ 

jako znečištění vod nebo degradace půdy. 
3
  Upřesňujeme, že pojem „potravinová bezpečnost“ (Food security) se váže k problematice dostatku potravin, 

resp. jeho zabezpečení a obvykle bývá spojován s pojmem „soběstačnost“, zatímco pojem „bezpečnost 

potravin“ (Food safety) je užíván ve smyslu bezpečných, tj. zdravotně nezávadných potravin. 
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výrobního a distribučního systému včetně účasti státu jak formou státních hmotných rezerv, 

tak regulacemi trhu a sociální politikou. 

Zvláštními kategoriemi mezi funkcemi jsou „tvorba lokálních pracovních příležitostí“ 

a „příspěvek ke stabilitě osídlení“. Zřejmě můžeme jen stěží klasifikovat tyto funkce jako 

zboží nebo službu. Nicméně vázány na farmu, jejímž prostřednictvím je obdělávána půda 

a má tudíž pevnou lokaci na venkově a případně odlehlém venkově, způsobuje i to, že se 

pracovní příležitosti vytvářejí v místech, odkud by se se zánikem podnikání ztratily. Podobně 

je tomu se stabilitou osídlení. Obojí je nepochybně přínosem pro společnost, zejména tu 

místní. 
 

Tab. 1 - Rozsah multifunkčního zemědělství 

Regulace Pilíř 1

Osa 1 Osa 2 Osa 3

Produkce surovin pro potravinářský 

a další zpracovatelský průmysl
PP?

Produkce biomasy pro energetické 

využití
? ?

Produkce potravin a nápojů

Produkce energie z biomasy ? x

Služby pohostinství x

Ostatní služby x

Garance potravinové bezpečnosti PP? x

Ochrana zdraví x

Ochrana a rozvoj kulturní krajiny x

Konzervace biodiversity
Natura 

2000
SMR x

Ochrana půdy GAEC x

Ochrana vod x SMR x

Ochrana ovzduší x SMR

Tvorba pracovních míst v místě x x x x

Přispěvek ke stabilizaci osídlení x

SZP - Společná zemědělská politika

PP - přímé platby

SMR - Statutory Management Requirements (Zákonné požadavky na hospodaření)

GAEC - Good Agricultural and Environmental Conditions (Dobrý zemědělský a environmentální stav)

x - přímé vazby

? - nepřímé vazby

Funkce/služby/

Všechny

Typ 

produkce

Charakter 
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Následující tab. 2 ukazuje, jak byly identifikované funkce osloveny jednotlivými částmi 

(tématy) výzkumného záměru. Přehled etap a témat je uveden v příloze 1. Dvě funkce nebyly 

předmětem zkoumání: „garance potravinové bezpečnosti“ a „ochrana ovzduší“, jinak každá 

funkce je oslovena alespoň v jednom tématu. Možno konstatovat, že funkce zemědělství jako 

garanta bezpečnosti potravin“ byla oslovena v mnoha tématech a ve výzkumném záměru jako 

celku implicitně, ale bezrozměrně (tj. bez definice potravinové bezpečnosti) a neúplně. 

Téma 3 neoslovuje žádnou z funkcí přímo, ale poskytuje podobně jako téma 4.2 

informaci o zdrojích nezbytných pro zachování existence zemědělství (faktorech produkce) 

a dále o schopnostech tyto zdroje mobilizovat a využívat pro prospěch zemědělských 

podnikatelů a potažmo společnosti. 
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Tab. 2 - Funkce oslovené v tématech výzkumného záměru 

T1.1 T1.2 T2.1 T2.2 T3 T4.1 T4.2 T5.1 T5.2 T5.3

Produkce surovin pro potravinářský 

a další zpracovatelský průmysl
x x x x

Produkce biomasy pro energetické 

využití
x

Produkce potravin a nápojů x

Produkce energie z biomasy x

Služby pohostinství x

Ostatní služby x x

Garance potravinové bezpečnosti

Ochrana zdraví x

Ochrana a rozvoj kulturní krajiny x x

Konzervace biodiverzity x

Ochrana půdy x

Ochrana vod x

Ochrana ovzduší

Tvorba pracovních míst v místě x

Příspěvek ke stabilizaci osídlení x
 

1.1 Metodika 

Multifunkční zemědělství, jehož různé funkce reprezentují různou sílu transakcí mezi 

ekonomickým, sociálním a ekologickým systémem, vyžaduje zřejmě multidisciplinární 

přístup. Avšak chceme-li dostat ucelenou odpověď, je třeba provádět multidisciplinární 

výzkum v jednotném koncepčním rámci. Protože se jedná o ekonomický výzkum, byl tento 

rámec definován v ekonomické sféře s využitím nové institucionální ekonomiky (NEI)
4
 

a především v teorii transakčních nákladů
5
. Obě shora uvedené citace také vycházejí z NEI 

a jejich přístup je víceméně běžně používán v literatuře. Hagedorn (2004) se navíc pokusil 

o jejich sjednocení, když argumentuje, že v obou případech se jedná o spojitost v produkci – 

v prvním případě jde o spojitost technologickou (extensivní kultivace TTP  konzervace 

biodiversity) a v druhém případě jde o spojitost institucionální - v podnikání na farmě. 

Částečně byl tento přístup rovněž využit, i když jeho obecnost je limitovaná (je vhodný pro 

malé a střední rodinné farmy), ale jen s výhradami jej lze uplatnit v rámci velkých a často 

korporativních farem, které si mohou zdroje (faktory) produkce do značné míry libovolně 

nakupovat na trhu.  

Interpretační koncept je velmi jednoduchý. Schéma 1 je do velké míry ekvivalentní 

rozložení výzkumných témat podle tab. 2 a zobrazuje základní elementy interpretačního 

konceptu (v souladu s tab. 1). V horizontální horní linii se nachází tržní institucionální 

struktura, ve vertikální levé linii se uvádí hybridní institucionální struktura pro řízení 

                                                 
4
  NEI oproti neoklasické ekonomii neuvažuje úplnou informovanost agentů, a tak jejich chování nemůže být 

přímočaře racionální. 
5
  Teorie TC předpokládá, že agenti musí vynaložit dodatečné náklady na zabezpečení transakcí (prodej, 

koupě). 
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(regulaci) produkce veřejného environmentálního zboží. V horizontální linii je zobrazena také 

mnohoaktivní (pluriaktivní) farma a ve vertikální linii multifunkční systém obdělávání půdy. 

Obdélníky reprezentují funkce a šipky s kruhy prezentují zacílení výzkumného záměru. Ve 

všech tématech zůstává běžné zemědělství středem zájmu a výzkum se zabýval naplňováním 

jeho primárních a dalších funkcí. 
 

Schéma 1 - Koncept řešení 

Transakce s ekonomickým systémem

Multifunkční farma

Běžné zemědělství - farma Pluriaktivita - soukromý trh

Produkce surovin pro potravinářský a 

další zpracovatelský průmysl
Produkce potravin a nápojů

Produkce biomasy pro energetické 

využití
Produkce energie z biomasy

Garance potravinové bezpečnosti Služby pohostinství

Transakce se 

sociálním
 

systém
em

Ostatní služby

Spojitos - veřejné zboží

Ochrana zdraví Ostatní společenský prospěch

Ochrana a rozvoj kulturní krajiny Tvorba pracovních míst v místě

Konzervace biodiversity Přispěvek ke stabilizaci osídlení

Ochrana půdy

Ochrana vod

Ochrana ovzduší
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Téma 4.2

Téma 4.1

Téma 1.1

Téma 2.1, 2.2, 2.3

Téma 1.2
Téma 5.1

Téma 
5.2 a 
5.3

Téma 3

 

V tomto smyslu budou také v následující kapitole interpretovány výsledky.  

1.2 Interpretace výsledků v konceptu multifunkčního zemědělství 

 Primární funkce zemědělství (produkce výrobků a surovin pro přímou spotřebu, 

potravinářství a ostatní zpracovatelský průmysl a produkce biomasy pro 

energetiku). 

Výzkum ukázal (Téma 2.1), že české zemědělství v rámci nabídky jednotlivých 

komodit prochází složitým obdobím restrukturalizace. U rostlinných komodit se 

konkurenceschopnost, což zejména platí v rámci jednotného evropského trhu, zvyšuje, 

zatímco živočišná produkce zaostává. Rostlinná produkce, hlavně obiloviny a řepka, by byly 

v lepších přírodních podmínkách ziskové i bez přímých plateb (SAPS). Naproti tomu 

živočišná produkce, s výjimkou mléka, pomineme-li cenové výkyvy od podzimu 2008 do jara 
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2010, neprokazuje životaschopnost ani za současné úrovně přímých plateb. V případě chovu 

monogastrů, především prasat ovšem výrobci žádné přímé platby
6
 nepobírají (obdobně jako je 

tomu ve všech členských zemích EU). Tato výroba prochází značnou krizí od vstupu ČR do 

EU a ani výhled není příznivější. Příčiny jsou komplexního rázu a dány jednak neuspokojivou 

produktivitou a vysokými náklady na kg živé hmotnosti a jednak nízkými CZV ve srovnání 

s jinými evropskými trhy. Zřejmě existují překážky jak v transferu technologií, tak v tržním 

prostředí, které rozvoj odvětví brzdí. Naproti tomu produkce hovězího masa je podporována 

mnoha podpůrnými nástroji umožňujícími farmám, při nekonkurenceschopnosti produkce 

hovězího masa si zachovat životaschopnost. Problém hovězího masa je rovněž komplexní 

povahy a je dán vysokými náklady produkce a také vnitřní strukturou komodity „hovězí 

maso“, v níž je podíl masných plemen nízký a nižší kvalita vede k nižším cenám. Masná 

plemena, jejichž podpora je nejvyšší, se nefinalizují do porážkové hmotnosti, ale exportují 

v nižší přidané hodnotě jako zástavový skot. To také platí o bioprodukci, kde jen malý podíl 

z produkce končí na stole spotřebitele jako biopotravina. U mléka se ukazuje, že se jedná více 

o problém trhu, než o problém samotné prvovýroby. 

Výsledky bližšího zkoumání ekonomiky podniků a komodit (Téma 1.2) indikují, že 

problém nízké konkurenceschopnosti živočišné výroby je skutečně hlubším sektorovým 

problémem, protože technická efektivnost
7
 je v průměru vysoká a většina výrobců se 

pohybuje na hranici obecné technologické úrovně. Dá se tedy očekávat, že buď dojde 

k masivní inovaci v sektoru živočišné výroby (zejména výroby masa), nebo se tento sektor 

bude postupně utlumovat.  

Část problému prvovýroby pravděpodobně souvisí s relativně nízkou efektivností 

některých potravinářských sektorů (téma 2.2a). Výzkum ovšem také neidentifikoval pro 

sektory masa a mléka žádné významnější trendy nebo signály k výraznějšímu zlepšení 

efektivnosti a konkurenceschopnosti a následně k expanzi se zvýšenou poptávkou po 

surovině. 

Také se nedá očekávat významnější nárůst domácí poptávky po produktech živočišného 

původu (Téma 2.2b). Nepředpokládá se výraznější růst vydání domácností za potraviny, a to 

i při příznivé prognóze růstu HDP a narůstajících příjmech domácností. Pokud vydání 

porostou, pak zřejmě ne z důvodu narůstajícího objemu spotřeby, ale zvýšené poptávky 

spotřebitelů po kvalitních potravinách. Šetření ÚZEI však rovněž ukázalo, že kvalita je 

vnímána omezeně a ochota za ní vydávat prostředky je také limitovaná. Spotřebitelé sice 

uváděli, že dávají přednost kvalitě při výběru potravin, avšak jejich znalost ochranných 

známek původu, zeměpisného označení a tradičních specialit je velmi malá. Přitom právě tyto 

                                                 
6
  V rámci tržních opatření připadají při přetlaku na trhu monogastrů v úvahu pouze podpory na soukromé 

skladování nebo přísně limitované vývozní subvence. 
7
  Technická efektivnost zde referuje k vzdálenosti podniku od hranice dané nejlepší technologií. Vysoká 

technická efektivnost znamená, že podnik nebo výroba jsou blízko hranice nejlepší technologie. 
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se vztahují k prvovýrobě, na rozdíl od ochranných známek. Biopotraviny jsou sice 

spotřebitelům známé, ale jsou jimi považované za příliš drahé. 

Je třeba však podotknout, že prvovýrobci a zpracovatelé věnují potenciálu „kvality“ 

nedostatečnou pozornost. Jen velmi málo potravin je registrováno pod ochrannými známkami 

označení původu, zeměpisného označení a tradičních specialit a bez větší propagandy. 

Co se týká zahraničního obchodu (Téma 2.3), analýza pomocí indexu odhalené 

komparativní výhody (RCA-1
8
 a RCA-2

9
) ukazuje, že Česká republika obstojí konkurenčně 

na trhu s živým skotem a drůbeží, nezahuštěným mlékem a obilovinami, tedy surovinami, 

zatímco u většiny v analýze uvedených zpracovaných výrobků (maso, sýry atd.) konkurenčně 

neobstojí. Z šetření dále vyplynulo, že negativní vliv odstranění vývozních subvencí na český 

agrární vývoz bude spíš malý a že prostor pro české exportéry je na trzích třetích zemí (např. 

Rusko) často omezován netarifními bariérami. 

Zatímco přínos trhu je pro zemědělský příjem limitovaný a mnohá výroba generuje 

přímo ztrátu, podpory zejména přímé platby (SAPS a Top-up)
 
se projevily na příjmech 

a hospodaření zemědělských podniků, jak fyzických tak právnických osob, velmi pozitivně. 

V horších oblastech jsou důležitým příjmem podpory osy 2 Plánu rozvoje venkova. Jak 

ukázalo provedené šetření a jeho ekonometrická analýza (Téma 3), část těchto podpor se 

kapitalizovalo do půdy. Přibližně 5% z veškerých podpor se kapitalizovalo do ceny půdy, 

z čehož přibližně polovina připadá na přímé platby a více než 10 % na platby LFA.  

Rostoucí podpory se projevily na růstu mezd v zemědělství, avšak při trvale klesající 

zaměstnanosti (téma 5.2). 

Produkce veřejného zboží – krajina, biodiverzita 

Kulturní krajina a některé typy biodiverzity jsou úzce spjaty se zemědělskou produkcí. 

Jsou to nekomoditní výstupy charakteru veřejného zboží,
10

 pro něž trh neexistuje a jejichž 

nabídka je závislá na úspěšnosti tzv. „svázaných“ komodit na trhu. Šetření ÚZEI v roce 2009 

mezi daňovými poplatníky (fyzickými osobami) ukázalo, že lidé jsou ochotni platit za služby 

jako je kulturní krajina, a to co do objemu nepříliš odlišnou částku od aktuálního objemu 

prostředků věnovaných na agroenvironmentální programy. Podle formy dotazu se jednalo 

o prostředky mezi 3,4 mld. – 4.7 mld. Kč, přičemž v roce 2008 bylo na agroenvironmentální 

opatření vyplaceno 4.4 mld. Kč. Detailnější analýza dat šetření indikovala, že osoby mající 

pozitivní vztah k ochraně krajiny jsou ochotny platit více, podobně jako osoby mající vztah 

                                                 
8
  RCA-1 – index odhalené komparativní výhody (Revealed Comparative Advantage) je vyjádřeno jako poměr 

podílu vývozů dané komoditní skupiny na celkových vývozech dané země a podílu vývozů této komoditní 

skupiny na celkových vývozech sledované referenční skupiny. Pokud je hodnota RCA > 1, můžeme říci, že 

daná země se v rámci zkoumané skupiny zemí specializuje na export dané komoditní skupiny. 
9
  RCA-2 – se vypočte jako přirozený logaritmus poměru podílu exportu na importu konkrétní komodity 

u sledované země a podílu celkového agrárního exportu na importu této země. Pokud je hodnota RCA > 0, 

má země u příslušné komodity komparativní výhodu. 
10

  Jehož se spotřebou neubývá a náklady na vyloučení ze spotřeby jsou prohibitivní. 
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nebo jsou angažovány přímo v zemědělství. Ochota platit také roste se vzděláním a příjmem 

respondentů (avšak elasticita vzhledem k příjmům je nízká - 0,2). Ve vybraných okresech 

byla navíc sledována ochota akceptovat kompenzaci při „ztrátě“ kulturní krajiny. Tato, ve 

shodě s literaturou (Winpenny, 1991) byla podstatně vyšší než ochota platit za její 

poskytování. Tento jev souvisí s pozicí na poptávkové křivce. Přestože „množství“ krajiny 

nebylo nikde v dotazníku specifikováno, respondenti v případě ochoty platit se přiklánějí 

k současnému rozsahu kulturní krajiny, zatímco ve druhém případě k její úplné ztrátě.  

Šetření ochoty platit tedy potvrdilo oprávněnost politiky (osy 2 PRV) ve smyslu zájmu 

občanů o veřejné zboží „krajina“ a nakonec i relevanci jejího rozsahu. Jinou otázkou je, jestli 

opatření, jak jsou formulována v PRV a pokryta finančními prostředky, naplňují očekáváni 

daňových poplatníků. I z pouhých základních statistik Státního zemědělského intervenčního 

fondu  je zřejmé, že se zemědělci účastní agroenvironmentálních opatření a krajina je 

ošetřována v intencích (cílech) PRV. Závěry z šetření ÚZEI (Téma 4.2) však poukazují na 

nebezpečí, že tomu tak nemusí být i nadále, a že některé cíle ochrany krajiny a přírody nejsou 

naplňovány v očekávané kvalitě. Ukazuje se, že v současné době mnozí zemědělci vstupují do 

kontraktu o péči o krajinu především z ekonomických důvodů a to přesto, že vnímají kontrakt 

z různých důvodů jako nevýhodný. Nejčastěji zemědělci poukazují na problém, že jde o 

neúměrný zásah do hospodaření podniku. Jinými slovy, jde o porušení technologické 

spojitosti mezi nabídkou komoditních a nekomoditních výstupů, a tím o riziko, že nabízené 

produkty nebudou dostatečně kvalitní, nebo že nebudou naplněny cíle kontraktu. Obojí jde na 

vrub nákladů zemědělského podnikatele. Často také zemědělci zmiňují asymetrii informací 

při zakládání kontraktu, kdy farmář předpokládá jiné povinnosti plynoucí z kontraktu, než 

jsou nakonec požadovány
11

. Další potíží je, že ačkoliv je struktura řízení v definici PRV 

hybridní, kombinující tržní a hierarchickou (příkazovou) strukturu, je v pojetí správ CHKO 

realizována jen jako hierarchická a principu dobrovolnosti účasti není porozuměno. Tyto jevy 

spolu s běžnými problémy doprovázejícími „principála-agenta“
11

 vytváří atmosféru nedůvěry 

a mohou vést k selhání politiky.  

Zajímavý rozpor je možno vysledovat z informací dvou nezávislých šetření mezi 

domácnostmi. Na jedné straně domácnosti potvrzují ochotu platit za kulturní krajinu v jejím 

nejširším pojetí a na druhé straně jsou bio-produkty (jejichž původ je vždy vázán na šetrné 

obhospodařování krajiny a ekologické zemědělství) hodnoceny jako příliš drahé. Vysvětlení 

je patrně nejednoznačné. Na jedné straně se může jednat o nedostatečnou informovanost nebo 

pochopení, že ekologické zemědělství (zejména chov masného skotu) významně přispívá ke 

kvalitě kulturní krajiny a na straně druhé to může indikovat velký rozdíl mezi deklarací 

ochoty platit a skutečnou platbou za environmentální kvalitu. 

                                                 
11

  Na rozdíl od běžně uváděné asymetrie při naplňování kontraktu, kdy tzv. „principál“ (MZe, SZIF nebo 

správa CHKO) nemá možnost (nebo je pro něj nákladné) obstarat si tytéž informace jako má tzv. „agent“ 

(zemědělec). 
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Multifunkční kultivace půdy 

Dále bylo šetřeno, do jaké míry je ekonomická funkce kultivace půdy (produkce 

komodit) propojena s environmentální funkcí v modelu FARMA 4 (Téma 1.1). Jde o soubor 

šesti faremních modelů diferencovaných podle přírodních podmínek a výrobního zaměření na 

rostlinnou nebo živočišnou výrobu a jeden celorepublikový model. U všech modelů byla 

zavedena bilance živin v rostlinné výrobě, takže je možné kvantifikovat ekologickou zátěž, tj. 

emise nitrátů a sloučenin fosforu a draslíku. Dále model obsahuje komodity v alternativách 

intenzivní a extenzivní výroby. Zvláštní pozornost byla věnována extenzivní produkci na TTP 

(pastevnímu chovu skotu), který je ztotožněn s agroenvironmentálními opatřeními vážícími se 

na ošetřování travních porostů. Model umožňuje analyzovat dopad v různé výši stanovených 

agroenvironmentálních plateb na rozsah „ošetřovaných“ TTP, oportunitní marginální hodnotu 

vyčlenění ploch TTP ve prospěch extenzivního chovu skotu a tímto způsobem stanovit 

nabídkovou funkci veřejného zboží „hodnotné travní porosty“ ve smyslu jejich plošného 

rozsahu. 

Výsledky modelových propočtů indikují, že rostlinné farmy jsou obecně 

životaschopnější než farmy s vysokou koncentrací hospodářských zvířat, a to takovou měrou, 

že i možný podstatný pokles přímých plateb (z 252 EUR na 100 EUR) po roce 2013 neohrozí 

jejich životaschopnost. Zatímco pro farmy s vysokým zastoupením chovu skotu v horších 

podmínkách může být takový pokles podpor fatální, a to i při zachování ostatních podpor jako 

kompenzačních plateb v rámci LFA a agroenvironmentálních plateb. 

Z modelových výpočtů dále vyplývá, že maximální platba stanovená na základě 

kontingenční metody (ochoty platit viz výše) by stimulovala údržbu travních porostů v nižším 

rozsahu než v současnosti, tzn., že by taková výše platby vedla za očekávaných tržních 

podmínek v roce 2014 k preferování většího zastoupení orné půdy. To je důležitý výsledek 

v kontextu s výsledky tématu 4.2, kde zemědělci vnímají kontrakt na ošetřování travních 

porostů a dalších agroenvironmentálních služeb jako nevýhodný z hlediska možného růstu 

nákladů a rizik (transakčních nákladů). Oba výsledky indikují, že v příštím programovém 

období bude potřeba věnovat velkou péči přípravě agroenvironmentálních opatření, nemá-li 

dojít k jejich selhání. 

Multifunkční farma a podnikání na venkově 

Již zmiňovaní autoři Van der Ploeg a Roep, stejně jako mnoho dalších a v neposlední 

řadě i NR č. 1698/2005 vychází z předpokladu, že zemědělské podniky (farmy) mají kapacitu 

přeměnit své (uvolňované) zdroje (kapitál a práci) tak, aby byly použitelné pro 

nezemědělskou výrobu a generovat tak nejen dodatečný příjem pro farmu, ale i další prospěch 

pro místní komunitu prostřednictvím tržní transakce. Dynamickým modelem regionální 

ekonomiky na principu obecné rovnováhy (Téma 5.1) byl posuzován efekt různých alternativ 

stimulace diversifikace jednotlivými opatřeními osy 3 PRV. V souladu s aktuálně platným 

Programem rozvoje venkova byla podpora směřována na rozvoj sektoru bio-energetiky 



10 

(bioplynové stanice a vytápění biomasou), sektoru turistických služeb (ubytování 

a restaurace) a sektoru služeb (zahrnoval též občanskou vybavenost) a to jak v rámci 

zemědělských podniků (opatření 311 a 313), tak nezemědělské venkovské ekonomiky 

(opatření 312, 321, 322). Na příkladu Jihomoravského kraje bylo prokázáno, že přesun 

prostředků ze sektorově orientovaných opatření (osy 1 a 2) do osy 3 má sice negativní vliv na 

HDP kraje, vytvářený zemědělskými aktivitami, ale pozitivní vliv na celkový objem HDP, jak 

venkovské tak městské části kraje, tak i kraje jako celku. Podobně, zaměstnanost 

v zemědělství sice poklesne, ale je kompenzována růstem zaměstnanosti v ostatních sektorech 

s pozitivním efektem, jak ve venkovské tak městské části. Na druhé straně, pouhá změna 

cílové skupiny v ose 3 – farmy, nezemědělské podniky, obce, nepřinesla žádné významnější 

efekty, vyjma pozitivního dopadu na objem produkce v sektoru dominantní diversifikace. 

Zásadním pro diversifikaci (vstupování do nových odvětví nebo oborů) je maximální 

přístup k důležitým informacím nezbytným pro rozvoj podnikání a obchodu. Vedle 

formálních organizačních struktur, např. profesních svazů a informačních agentur, jsou 

důležité i neformální vazby, usnadňující přístup k aktuálním a důvěryhodným informacím 

o změnách na trhu a obchodních příležitostech a také potvrzující dobrou reputaci 

a důvěryhodnost obchodních partnerů. 

Šetření, které bylo zaměřeno právě na neformální složku sociálního kapitálu, potvrdilo 

jeho význam pro rozvoj podnikání na venkově (Téma 5.2). Ukazuje se, že úspěšnější jsou ti 

podnikatelé
12

, kteří komunikují s mnoha dalšími důležitými aktéry v oboru (platí pro všechny 

právní formy, především však podniky FO). Téměř 65 % vlastníků disponujících touto 

formou sociálního kapitálu jej navíc aktivně využívá. Pozitivní vazby k úspěšnosti byly 

nalezeny i v případě znalosti konkrétních aktérů, tj. zejména odběratelů, dodavatelů 

a ostatních zemědělců. Je zajímavé, že pro úspěch podnikatelů FO se ukazují jako důležitější 

vazby k ostatním zemědělcům, kdežto pro podnikatele PO jsou důležitější vztahy s odběrateli 

a dodavateli. Při testování hypotézy o vztahu podnikatelské úspěšnosti a přístupu 

k informacím se ukázalo, že úspěšní podnikatelé FO častěji využívají aktuálních informací 

z médií, kdežto ti méně úspěšní se spoléhají na informace od úřadů a institucí (včetně 

profesních svazů). Vedoucí pracovníci úspěšných podniků PO své informace získávali rovněž 

častěji z médií, ale také ze setkání s kolegy z oboru, což potvrzuje tézi o dvou úrovních 

sociálního kapitálu. Jedná se jednak o neformální zdroje získávané v rámci oboru, které 

využívají podniky PO a jednak o zdroje informací přístupné v rámci rodiny, které využívají 

podniky FO). Pro podniky FO se také prokázala rychlost přístupu k informacím jako 

předpoklad podnikatelského úspěchu. 

Důležitou platformou budování sociálního kapitálu je program LEADER v rámci PRV. 

Z výběrového šetření, které zahrnovalo 49 místních akčních skupin (MAS) vyplývá, že 

úroveň zapojení zemědělců do těchto skupin je značně proměnlivá jak do počtu, tak aktivit 

                                                 
12

  Zemědělští podnikatelé v diversifikovaných – tedy nezemědělských činnostech. 
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a podílu na rozhodovacích pravomocech. Absolutní počet členů z řad zemědělců vzrostl mezi 

lety 2004 – 2009, avšak jejich relativní podíl poklesl z důvodu mnohem progresivnějšího 

nárůstu počtu nezemědělských subjektů. Byl rovněž zaznamenán poměrně vysoký podíl MAS 

(12 %), ve kterých jsou zemědělci relativně významně zastoupeni, ale neúčastní se ve vedení 

žádného z orgánů MAS. To by potvrzovalo nejen, že jsou tyto formální sítě pro zemědělské 

podnikatele méně důležité, ale i to, že prostředky vynakládané na diversifikaci zemědělských 

podniků jsou podstatně větší a směřují do oboru (bio-plynové stanice), v rámci kterého má 

podnikatel garantovanou cenu za odběr produktu (elektřiny). Naproti tomu skutečnost, že 

v 16 % MAS zemědělci dominovali, indikuje, že i přesto existují oblasti, kde jsou podnikatelé 

v zemědělství schopni významně přispívat k rozvoji podnikatelského prostředí a aktivit na 

venkově. 



12 

Literatura 

Durand, G., Van Huylenbroeck, G. (2003): Multifunctional agriculture: a new paradigm for 

European agriculture. In Durand, G., Van Huylenbroeck (eds) Multifunctional 

Agriculture: a New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. 

Ashgate, Aldershot, 2004. ISBN: 0-7546-3576-7, 256 pp. 

Hagedorn, K. (2003): Rethinking the Theory of Agricultural Change in an Institution of 

sustainability Perspective. In Vanhuylenbroeck, G., et al. (eds.) Importance of Policies 

and Institutions for Agriculture. Ghent: Academia Press, pp. 33-56.  

Periodické a dílčí zprávy za etapy Výzkumného záměru MZe 0002725101 „Analýza 

a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách 

EU a Evropského modelu zemědělství“. 

Ploeg, J. D. van der, Roep, D. (2003): Multifunctionality and rural development: the actual 

situation in Europa. In Durand, G., Van Huylenbroeck (eds.) Multifunctional Agriculture: 

a New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Ashgate, Aldershot, 

2004. ISBN 0-7546-357-7, 256 pp.  

Winpenny, J.T. (1991): Values for the Environment. Overseas Development Institutte HMSO, 

London, 1991, 277 pp. 



13 

Příloha 1 
Přehled etap a témat 

1. Rozvoj multifunkčního 

charakteru zemědělství 

a zemědělských podniků 

T1.1 Nástroje vícekriteriálního hodnocení 

multifunkčního charakteru zemědělství 

a zemědělských podniků - Vývoj modelového 

aparátu pro hodnocení multifunkčního 

zemědělství 

T1.2 Analýza úspěšných a neúspěšných 

podniků. 

T1.3 Interpretace výsledků v konceptu 

multifunkčního zemědělství 

2. Konkurenceschopnost agrárního 

sektoru podle hlavních 

zemědělských a potravinářských 

komodit a jednotlivých segmentů 

trhu 

T2.1 Konkurenceschopnost na úrovni trhů 

hlavních zemědělských komodit včetně odvětví 

obnovitelných zdrojů energie  

T2.2 Konkurenceschopnost na úrovni trhů 

hlavních potravinářských komodit a hlavních 

segmentů trhu  

T2.3 Vliv globalizace a liberalizace trhů na 

české zemědělství 

3. Rozvoj trhu půdy a kapitálu jako 

předpoklad pro multifunkční 

zemědělství 

T3.1 Identifikace hlavních problémů a bariér na 

trhu půdy 

4. Tvorba a posuzování zemědělské 

politiky vůči životnímu prostředí  

T4.1 Identifikace a měření negativních a 

pozitivních účinků zemědělství na životní 

prostředí a poskytování služeb z této oblasti 

(veřejných statků). 

4.2 Posuzování možných nástrojů politiky, 

které by měly přispět k sociálně žádoucí úrovni 

poskytování veřejných statků. 

5. Vybrané ekonomicko-sociální 

aspekty vztahu rozvoje zemědělství 

a venkova 

T5.1 Vliv malého podnikání na rozvoj 

venkovských oblastí a posuzování účinnosti 

zemědělské politiky pro rozvoj malého 

podnikání a diversifikace 

T5.2 Agrární trh práce v kontextu rozvoje 

venkova 

T5.3 Postup analýzy matic rozvoje venkova 

metodami faktorové analýzy a vícerozměrné 

lineární regrese 

Zpracovali: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Dr. 

 Ing. Jaroslav Pražan 

 


