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Vysvětlivky a použité zkratky 

AEO Agro-environmentální opatření 

AK Agrární komora 

AWU Annual Work Unit (1 přepočtený pracovník s roční pracovní kapacitou 2000 hod) 

ANOVA analýza rozptylu (Analysis of variance)  

ČPH Čistá přidaná hodnota 

DEA Analýza datových obalů (Data Enevelopment Analysis) 

FADN Zemědělská účetní datová síť (Farm Accountancy Data Network) 

IAMO 
Leibnizův ústav pro rozvoj agrárního sektoru zemí střední a východní Evropy 

(Halle, Německo) 

KBTPM Krávy bez trţní produkce mléka 

KD Krmný den 

LFA Méně příznivé oblasti (Less Favoured Areas) 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

PO Právnické osoby 

RV Rostlinná výroba 

SAPS Jednotná platba na plochu (Single Area Payment Scheme) 

TE Technická efektivnost 

TEcrs Technická efektivnost v podmínkách konstantních výnosů z rozsahu 

TEvrs 
Technická efektivnost v podmínkách variabilních výnosů z rozsahu, čistá 

technická efektivnost 

TEse Efektivnost z rozsahu 

Top-Up Národní doplňková platba 

ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

ÚCP Úřední cena půdy 

VDJ Velká dobytčí jednotka 

v. o. Výrobní oblast 

VÚZE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (nyní ÚZEI) 

z. p. Zemědělská půda 

ŢV Ţivočišná výroba 
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ÚVOD 

V ČR existují zemědělské podniky hospodařící v obdobných přírodních podmínkách 

s podobnou strukturou výroby, typem zaměření, podobné velikosti, které však dosahují 

značně rozdílných výsledků. Dokument se zabývá analýzou faktorů, které odlišují úspěšnější 

zemědělské podniky od méně úspěšných z pohledu ekonomické výkonnosti reprezentované 

dosahovanou úrovní čisté přidané hodnoty a z pohledu technické
1
 efektivnosti, jako jednoho 

z významných předpokladů konkurenceschopnosti. Identifikace těchto faktorů poskytuje 

podklady ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti zemědělských podniků, resp. celého 

zemědělského sektoru. 

Technická efektivnost zemědělských podniků a její determinanty byly analyzovány na 

základě údajů výběrového šetření nákladů zemědělských komodit za rok 2007 zajišťovaného 

ÚZEI. Skóre celkové technické efektivnosti, čisté technické efektivnosti a efektivnosti 

z rozsahu pro zemědělské podniky celkem byly vypočteny pomocí metody DEA. Pro 

komplexní zhodnocení jsou vyuţity další doplňkové informace a ukazatele finanční, 

nefinanční a naturální povahy. S vyuţitím analýzy rozptylu jsou následně hledány významné 

rozdíly v ekonomice mezi skupinami podniků s cílem identifikace faktorů, které je způsobují. 

Jsou analyzovány vlivy vybraných naturálních a ekonomických ukazatelů na technickou 

efektivnost a ekonomickou výkonnost podniku.  

                                                 
1
 Termín „technická“ (efektivnost) je zde chápán v ekonomickém smyslu jako účinná alokace omezených zdrojů 

ve výrobě. 
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METODIKA 

Efektivnost zemědělských podniků je analyzována ze dvou hledisek: z pohledu 

efektivnosti vyuţití výrobních faktorů (účinnosti vynaloţených vstupů neboli technické 

efektivnosti) a z pohledu ţivotaschopnosti podniků měřené pomocí čisté přidané hodnoty 

(ČPH) vyjádřené zpravidla na jednoho přepočteného pracovníka (AWU
2
). Tento ukazatel 

postihuje souhrnný vliv úrovně celkové produkce, účinnosti vstupů včetně spotřeby fixního 

kapitálu a provozních podpor. Představuje podnikatelský přebytek ke krytí externích 

výrobních faktorů pouţitých ve výrobě (půdy, práce a kapitálu) a k odměnám pro podnikatele. 

Vzhledem k tomu, ţe ve výběrovém šetření nákladů ÚZEI nejsou sledovány fyzické počty 

pracovníků ani jimi odpracované hodiny, jsou v předkládané analýze vyuţívány ukazatele 

ČPH vztaţené na objem vyplacených osobních nákladů, resp. na hektar zemědělské půdy. 

Z podnikových účetních dat jsou přitom pro posílení vztahů k zemědělským činnostem 

eliminovány operace finanční a mimořádné povahy, rezervy a opravné poloţky.  

Pro stanovení úrovně technické efektivnosti zemědělských podniků je vyuţita metoda 

Data Envelopment Analysis (DEA – Analýza datových obalů). Podstatou metody je vzájemné 

porovnávání podniků (produkčních jednotek), přičemţ podniky s nejvyšší účinností vstupů 

vytváří hranici efektivnosti. Podnik je efektivní tehdy, pokud neexistuje jiný podnik, který 

dosahuje stejný výstup s niţším mnoţstvím vstupů, resp. vyšší mnoţství výstupu se stejným 

mnoţstvím vstupů. Pouţití této metody je vhodné v případě, ţe hodnocené podniky jsou 

relativně homogenní, tzn. vyuţívají obdobných vstupů a technologií k produkci podobných 

výstupů a zároveň hospodaří v podobných produkčně-klimatických podmínkách. Podnikově 

specifické faktory (management, způsoby odbytu, vlastnické charakteristiky apod.) je potom 

moţné pokládat za vysvětlující proměnné. 

Technická efektivnost nastává, kdyţ je dosahováno maxima produkce za 

uţití minimálního mnoţství jednotkových vstupů. Technická efektivnost podniku je měřena 

ve vztahu k ostatním analyzovaným podnikům pomocí skóre efektivnosti jako relativního 

ukazatele. Hodnota efektivnosti podniku je vypočtena na základě jeho vzdálenosti od hranice 

efektivnosti. Pro všechny podniky platí, ţe leţí buď na hranici efektivnosti, nebo pod ní. Míra 

celkové technické efektivnosti (TEcrs) nabývá hodnot v intervalu <0;1>. Technicky efektivní 

jednotky dosahují míru efektivnosti rovnou 1, u neefektivních jednotek je míra 

efektivnosti <1. V závislosti na zvolené orientaci modelu (na vstupy, resp. výstupy) je 

technická neefektivnost (1 mínus TE) interpretována následovně: o kolik je potřeba zvýšit 

výstupy při zachování úrovně vstupů, resp. o kolik je třeba sníţit vstupy při zachování 

současné úrovně výstupu, aby se podniky staly plně efektivními. 

                                                 
2
  Annual Working Unit – přepočet na pracovníka s ročním pracovním fondem 2 000 hodin. 
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Metoda DEA dovoluje pracovat s technologiemi, které umoţňují dosahovat konstantní 

nebo variabilní výnosy z rozsahu a umoţňuje tak zjistit, zda podniky vyrábějí v podmínkách 

optimálního rozsahu produkce, případně zda mohou zvýšit svoji efektivnost zvýšením či 

sníţením rozsahu své produkce. Princip stanovení spočívá na úsporách, ke kterým dochází 

v důsledku uplatnění vyšší míry specializace při větším objemu určité produkce. V případě 

konstantních výnosů z rozsahu platí, ţe zvýšení vstupů o x jednotek je doprovázeno stejným 

zvýšením výstupu. Předpoklad konstantního výnosu z rozsahu je však příliš omezující 

podmínkou, protoţe by jednotkový produkt všech producentů musel být na maximální úrovni. 

V praxi je obtíţně dosaţitelné, aby se všichni producenti nacházeli v bodě optimálního 

rozsahu výroby. Proto  se pouţívá model pracující s variabilními výnosy z rozsahu. V případě 

variabilních výnosů z rozsahu platí, ţe podnik bude efektivní, i kdyţ růst výnosů bude 

v poměru k růstu vstupů niţší nebo vyšší. Při uvaţování variabilních výnosů z rozsahu je 

moţné rozloţit celkovou technickou efektivnost na sloţku čisté technické efektivnosti 

a sloţku efektivnosti z rozsahu. 

 

Graf 1 -  Koncept technické efektivnosti za podmínky konstantních a variabilních výnosů 

z rozsahu  

 
Pramen: Coelli et al., 2005 

 

Efektivnosti z rozsahu (Scale efficiency; TEse) dosahuje produkční jednotka tehdy, 

kdyţ rozsah produkce je optimální (bod A v grafu 1), tzn. takový stav, ţe pokud dojde ke 

sníţení nebo zvýšení produkce (v relaci k optimu), dojde k poklesu efektivnosti. 

Neefektivnost z rozsahu nastává, pokud vznikne rozdíl mezi celkovou technickou efektivností 

(TEcrs) a čistou technickou efektivností (TEvrs). Koeficient efektivnosti z rozsahu je dán 

poměrem celkové technické efektivnosti a čisté technické efektivnosti (TEse = TEcrs/TEvrs) 

a nabývá hodnot <0;1>. Podniky, které produkují pod či nad optimálním (příliš malý nebo 

velký) rozsahem produkce dosahují koeficientu efektivnosti z rozsahu < 1. 

Po výpočtu ČPH a technické efektivnosti jsou pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) 

zkoumány vlivy vybraných naturálních a ekonomických ukazatelů a dalších podnikových 
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charakteristik na technickou efektivnost a výkonnost podniku. Pro tyto účely jsou podniky 

členěny do 4 skupin podle kvartilů celkové TE, 7 intervalů velikosti podniku podle výměry 

obhospodařované půdy a 5 skupin podle výrobního zaměření podniku. Úkolem je zjistit, zda 

průměry daných skupin jsou všechny shodné, nebo zda se navzájem liší. Pokud se liší, tak 

jakým způsobem hodnocený faktor ovlivňuje výkonnost, resp. efektivnost. 

Ekonomická data pocházejí z výběrového šetření nákladů a výnosů ÚZEI  za rok 2007. 

Pro výpočet TE jsou vyuţity následující proměnné, které jsou kalkulovány pro kaţdý 

zemědělský podnik jako součet za všechny výkony rostlinné a ţivočišné výroby (RV, resp. 

ŢV) a to ve dvou variantách (viz tabulka 1). Varianta A představuje model s jedním výstupem 

pro jeden konkrétní druh výroby (komoditu). Varianta B reprezentuje model se dvěma 

výstupy a umoţňuje tak provést výpočet TE s různými výrobními zaměřeními 

a technologiemi na celopodnikové úrovni.  

Podniky jsou rozděleny do 5 typů výrobního zaměření na základě klasifikace FADN, tj. 

na podniky polní výroby (1), smíšené rostlinné výroby (6), smíšené ţivočišné výroby (7), 

smíšené rostlinné a ţivočišné výroby (82), polní výroby a chovu skotu (81). Tříděním 

podniků do skupin podle výrobního zaměření vznikají relativně homogenní skupiny podniků 

hospodařících v obdobných podmínkách, produkujících obdobný produkt a vyuţívajících 

obdobné výrobní technologie. Aby byl splněn předpoklad dostatečného zastoupení podniků 

v jednotlivých skupinách, byla technická efektivnost odhadována odděleně pro 2 skupiny 

podniků, které se profilují větším zastoupením rostlinné výroby (tj. na polní výrobu (1) 

a smíšenou rostlinnou výrobu (6), nebo smíšenou rostlinnou a živočišnou výrobou (tj. na 

smíšenou ţivočišnou výrobu (7), smíšenou rostlinnou a ţivočišnou výrobu (82) a polní 

výrobu a chov skotu (81). 

 

Tab. 1 - Vstupy a výstupy použité k výpočtu technické efektivnosti metodou DEA 

Model A)   výpočet TE dle jednotlivých komodit Model B)   výpočet celopodnikové TE 

Vstupy celkem RV/(ŽV) (Výroby, výkony) 

Výměra podniku (ha)/(KD celkem) 

Přímé materiálové náklady (Kč) 

Mzdové a osobní náklady (Kč) 

Kapitálové náklady (Kč) 

Reţijními náklady (Kč) 

Výstupy celkem RV/(ŽV) (Kč) 

Produkce v rostlinné (nebo v ţivočišné) výrobě 

(Kč) 

Vstupy celkem (Podnik celkem) 

Výměra podniku (ha) 

Přímé materiálové náklady (Kč) 

Mzdové a osobní náklady (Kč) 

Kapitálové náklady (Kč) 

Reţijními náklady (Kč) 

Výstupy celkem (Kč) 

Produkce v rostlinné výrobě (Kč) 

Produkce v ţivočišné výrobě (Kč) 

Pozn.: Kapitálové náklady jsou dány daní z pozemku a ostatních nemovitostí, nájemným za stroje a budovy, ostatním nájemným, odpisy 

DNHM, úroky a opravami a údržbou.  
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Pro zpřesnění analýzy jsou vyuţity další údaje o podnikových charakteristikách 

z dřívějších specializovaných výběrových šetření ÚZEI ve spolupráci s IAMO 

Halle (vlastnické a řídící struktury podniků, investice, ekonomické a sociální situace, 

dodavatelsko-odběratelských vztahy ad.). 

ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH EFEKTIVNOST PODNIKŮ 

Celková technická efektivnost zemědělských podniků v ČR 

Výsledky měr celkové technické efektivnosti, čisté technické efektivnosti, efektivnosti 

z rozsahu a posouzení o tom, jak přispívají jednotlivé výroby (rostlinná, ţivočišná) nebo 

vybrané výkony k celkové efektivnosti podniku, jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab. 2 - Průměrné hodnoty jednotlivých složek technické efektivnosti a minimální hodnota 

celkové technické efektivnosti v souboru zemědělských podniků  

Komodita (počet podniků)

Celková 

technická 

efektivnost

Čistá 

technická 

efektivnost

Efektivnost 

z rosahu

Minimum 

celkové 

technické 

efektivnosti

Podíl 

efektivních 

podniků (%)

Celkem 0,848 0,887 0,956 0,460 20,74

Živočišná výroba 0,789 0,836 0,942 0,227 13,97

Rostlinná výroba 0,570 0,617 0,927 0,264 3,11

Vybrané výkony ŽV:

Dojnice (155) 0,774 0,821 0,942 0,410 9,03

Jalovice (146) 0,613 0,709 0,869 0,280 5,48

Výkrm skotu (114) 0,785 0,820 0,960 0,347 16,67

Prasnice (88) 0,555 0,663 0,842 0,146 6,82

Předvýkrm prasat (67) 0,561 0,677 0,844 0,141 8,96

Výkrm prasat (94) 0,691 0,737 0,940 0,237 14,89

Výkrm kuřat (15) 0,757 0,846 0,891 0,419 20,00

Vybrané výkony RV:

Pšenice ozimá (174) 0,637 0,685 0,934 0,230 6,32

Ječmen ozimý (97) 0,591 0,681 0,880 0,216 6,19

Ječmen jarní (148) 0,457 0,545 0,850 0,048 4,73

Kukuřice na zrno (45) 0,720 0,809 0,897 0,393 22,22

Řepka (149) 0,716 0,765 0,939 0,273 9,40

Brambory (44) 0,750 0,870 0,856 0,146 20,45

Kukuřice na siláž (146) 0,553 0,620 0,886 0,132 6,16  

 

Průměrná celková technická efektivnost podniků ve zkoumaném souboru dosahovala 

v roce 2007 hodnoty 0,85, tzn., ţe podniky v průměru dosahují 85% úrovně celkové technické 



6 

 

efektivnosti. A měly by tedy v průměru být schopné zvýšit objem produkce o 15 % při 

stávajícím mnoţství vstupů. Celková technická efektivnost podniku vychází z kombinace 

čisté technické efektivnosti (efektivnosti řízení výroby) a efektivnosti z rozsahu produkce. 

Přibliţně jedna pětina podniků byla celkově efektivní jak technicky (řízením výroby) tak 

rozsahem produkce. Neefektivnost byla více ovlivněna výrobním procesem (viz skóre čisté 

technické efektivnosti) neţ neoptimálním rozsahem výroby. Z analýzy efektivnosti z rozsahu 

plyne, ţe suboptimální rozsah produkce se nachází ve většině analyzovaných podniků. Pod 

příliš velkým rozsahem produkce hospodaří téměř polovina podniků, a tedy tyto podniky 

mohou dosáhnout růstu celkové technické efektivnosti sníţením rozsahu produkce. Naproti 

tomu by zvětšení rozsahu výroby přispělo k růstu celkové technické efektivnosti u jedné 

třetiny podniků.  

Porovnáme-li výsledky jednotlivých výrob, je zřejmé, ţe v ţivočišné výrobě je 

dosahována podstatně vyšší celková i čistá technická efektivnost. To zřejmě odráţí relativně 

homogenní výrobní postupy v ŢV, které jsou méně ovlivněny lidským faktorem (dodrţení 

správných pracovních postupů apod.), či průběhem počasí a přírodně-klimatickými 

podmínkami hospodaření podniků. Je nutno zdůraznit, ţe technická efektivnost je měřena 

relativně ve vztahu k nejlepším producentům v daném sektoru a není v ţádném případě 

totoţná s mírou rentability. Odvětví, jednotlivé výkony nebo podnik mohou dosahovat vysoké 

míry technické efektivnosti při záporné míře rentability. Nicméně u vybraných komodit RV 

a ŢV byla pozitivní korelace mezi technickou efektivností a rentabilitou výroby prokázána, 

tedy s růstem technické efektivnosti se zvyšovala míra rentability a naopak. Nejvyšších 

hodnot celkové technické efektivnosti v ŢV bylo dosaţeno v chovu dojnic a ve výkrmu skotu, 

kuřat a prasat. Vykázané výkony s malým zastoupením respondentů mohou být zkresleny 

směrem k vyšší výsledné celkové technické efektivnosti. K  nadhodnocení technické 

efektivnosti můţe docházet proto, ţe metoda DEA vytváří hranici efektivnosti z nejlepších 

respondentů, s nimiţ srovnává ostatní (např. výkrm kuřat) a tudíţ s klesajícím počtem 

podniků se zvyšuje úroveň vypočtené celkové TE. Z komodit RV bylo technicky 

nejefektivnější (z hlediska mnoţství vstupů potřebných na vyprodukování jednotky produkce) 

pěstování brambor, kukuřice na zrno a řepky.  

Průměrné výměry komodit RV u šetřených podniků dosahujících plné efektivnosti 

z rozsahu činí u pšenice ozimé 246 ha, u ječmene jarního 228 ha, u ječmene ozimého 107 ha, 

u řepky 155 ha a u kukuřice na zrno 150 ha. Tyto průměrné výměry jsou ale charakterizovány 

poměrně vysokou mírou variability: variační koeficient3 těchto průměrných výměr se 

pohybuje v rozpětí 0,48-0,67. Vzhledem k rozdílným technologickým postupům a různým 

intenzitám výroby není proto jednoduché stanovit jednoznačně optimální výměru pro 

                                                 
3
  Variační koeficient je definován jako podíl směrodatné odchylky a absolutní hodnoty střední hodnoty (zde 

průměru). 
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pěstování jednotlivých komodit. Z porovnání průměrné výměry celého souboru podniků 

realizujících jednotlivé komodity rostlinné výroby k průměrné výměře u podniků dosahujících 

plné efektivnosti z rozsahu však vyplývá, ţe optimální velikost je v průměru dosahována 

u ječmene jarního a kukuřice na siláţ. Naopak u pšenice ozimé, ječmene ozimého a řepky by 

měla být průměrná výměra o zhruba 25 % niţší, aby podniky dospěly k plné efektivnosti 

z rozsahu.  

V ŢV dosahují průměrné velikosti stád u podniků dosahujících plné efektivnosti 

z rozsahu produkce u dojnic 290 ks, ve výkrmu skotu 155 ks a ve výkrmu prasat 430 ks. Také 

v těchto komoditách variační koeficient kolísá v rozpětí hodnot od 0,51-0,58. Z porovnání 

průměrných hodnot celého souboru za jednotlivé ţivočišné komodity vyplývá, ţe k dosaţení 

plné efektivnosti z rozsahu by měly být sníţeny průměrné stavy dojnic o zhruba 20 %, stavy 

skotu ve výkrmu o 10 % a v chovu prasat o jednu třetinu. 

Ve vztahu mezi technickou efektivností a úrovní specializace podniku vyjádřené 

počtem výkonů RV a ŢV regresní analýza potvrdila, ţe s růstem počtu výkonů mírně klesá 

technická efektivnost podniku, tzn., ţe specializace zvyšuje míru technické efektivnosti. 

 

Identifikace hlavních příčin rozdílů v technické efektivnosti podniků 

s využitím vybraných naturálních, ekonomických a nefinančních ukazatelů 

Analýza celopodnikové efektivnosti je zaloţena na modelu B se dvěma agregovanými 

výstupy. Cílem je zjistit, proč některé podniky dosahují vyšší efektivnosti a co je příčinou 

rozdílů mezi podniky. Pro kaţdou skupinu podniků jsou vypočteny skóre technické 

efektivnosti, základní ukazatele ekonomické výkonnosti (produkce na jednotku vloţených 

nákladů, produkce/ha z. p., celkové náklady/ha, ČPH/ha atd.) a doplňkové ukazatele naturální, 

finanční a nefinanční povahy. Pomocí analýzy rozptylu se zjišťuje, zda existují rozdíly mezi 

sledovanými skupinami podniků a mezi kterými skupinami jsou rozdíly 

ve sledovaných ukazatelích statisticky významné.  

Pro tuto analýzu jsou podniky členěny do 4 intervalů (kvartilů) podle jejich skóre 

celkové technické efektivnosti. Z výsledků uvedených v tab. 2 vyplývá, ţe podniky 

v intervalu s nejvyšší celkovou technickou efektivností by mohly ze stávající úrovně vstupů 

vyrobit více produkce, v průměru o téměř 3 %. Podniky v intervalu s nejniţší celkovou 

technickou efektivností by mohly teoreticky zvýšit produkci aţ o 41 % při stejném mnoţství 

vstupů.  

Podrobnější pohled ukazuje, ţe v intervalu s nejvyšší celkovou technickou efektivností 

byla cca jedna polovina zemědělských podniků plně efektivní také z hlediska rozsahu 

produkce. Mezi jednotlivými intervaly efektivnosti jsou identifikovány významné rozdíly 

v hodnotě produkce na jednotku celkových nákladů, mzdových nákladů, přímých 

materiálových a kapitálových nákladů a také významné rozdíly v celkových nákladech na 
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1 ha zemědělské půdy. Rozdíly charakterizují tři stupně významnosti, kdy velmi významné 

jsou rozdíly na 1%, významné na 5% a méně významné na 10% hladině významnosti. 

S rostoucí technickou efektivností celková hodnota produkce na jednotku nákladů roste. 

Ostatní ukazatele výkonnosti (produkce na jednotku mzdových nákladů, přímých 

materiálových nákladů i kapitálových nákladů) se také významně zvyšují, tzn. vstupy jsou 

vyuţity efektivněji. Ve všech těchto ukazatelích jsou mezi jednotlivými intervaly efektivnosti 

identifikovány statisticky velmi významné rozdíly. Produkce RV i ŢV (v Kč/ha) roste se 

zvyšující se celkovou technickou efektivností podniku. Produkce ŢV (v Kč/ha) převyšuje ve 

všech intervalech technické efektivnosti hodnotu produkce z RV, avšak s poklesem technické 

efektivnosti se produkce obou výrob výrazně přibliţuje. 
 

Tab. 3 - Technická efektivnost a vybrané ukazatele ekonomické výkonnosti podniků 
v intervalovém členění podle celkové technické efektivnosti 

Ukazatel 

Kvartily celkové technické efektivnosti Hladina 
význam-

nosti >0,883 
<0,883 
>0,781 

<0,781 
>0,679 

<0,679 

Celková technická efektivnost (Ø) 0,972 0,825 0,735 0,589 *** 

Čistá technická efektivnost (Ø) 0,987 0,857 0,778 0,661 *** 

Efektivnost z rozsahu (Ø) 0,985 0,964 0,947 0,906 *** 

Průměrná výměra zemědělské půdy (ha) 1 391 1 282 1 740 1 436 * 

Počet podniků s efektivním rozsahem výroby 26 0 2 0 - 

Počet podniků s klesajícími výnosy z rozsahu 20 36 40 30 - 

Počet podniků s rostoucími výnosy z rozsahu 3 12 6 18 - 

Podniků celkem 49 48 48 48 - 

Podíl podniků s efektivním rozsahem výroby farem (%) 53,1 0,0 4,2 0,0 - 

Celkové náklady (Kč/ha) 42 749 40 907 40 342 33 728 ** 

Celkové náklady Kč/produkce (Kč/Kč) 1,15 1,28 1,39 1,75 *** 

Produkce celkem/celkové náklady (Kč/Kč) 0,879 0,785 0,728 0,594 *** 

Produkce celkem/mzdové náklady (Kč/Kč) 7,07 5,37 4,76 3,87 *** 

Produkce celkem/přímé mater. náklady (Kč/Kč) 1,74 1,63 1,52 1,29 *** 

Produkce celkem/kapitálové náklady (Kč/Kč) 18,10 9,41 9,12 7,24 *** 

Produkce celkem/režijní náklady (Kč/Kč) 3,90 3,15 2,84 2,23 *** 

Produkce RV (Kč/ha) 14 556 13 607 13 077 9 539 *** 

Produkce ŽV (Kč/ha) 22 404 18 762 16 113 10 849 *** 

Produkce RV+ŽV  (Kč/ha) 36 959 32 368 29 189 20 389 *** 

Úřední cena půdy (Kč/m
2
) 5,38 5,56 4,44 4,49 * 

ČPH (Kč/ha) 21 360 21 715 19 632 20 323 - 

Podpory SAPS Kč/Kč produkce 0,08 0,09 0,10 0,14 *** 

Podpory Top up Kč/Kč produkce 0,07 0,08 0,08 0,10 *** 

Podpory LFA platby Kč/Kč produkce 0,02 0,02 0,02 0,05 *** 

Podpory AEO Kč/Kč produkce 0,02 0,02 0,03 0,07 *** 

Podpory celkem Kč/Kč produkce 0,18 0,20 0,24 0,36 *** 

Podpory SAPS (Kč/ha) 2 812 2 821 2 803 2 786 - 

Podpory Top UP (Kč/ha) 2 465 2 625 2 411 2 071 *** 

Podpory LFA (Kč/ha) 652 540 696 1 083 ** 

Podpory AEO (Kč/ha) 880 631 956 1 452 *** 

Podpory celkem (Kč/ha) 6 811 6 617 6 866 7 392 * 

Pozn. Hladiny významnosti: * 10 %, ** 5 %, *** 1 %. 
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Nutno zdůraznit, ţe v ukazateli ČPH/ha nejsou významné rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami podniků identifikovány. Tato skutečnost je do určité míry ovlivněna podporami 

(včetně plateb LFA a agroenvironmentálních plateb), které se na 1 Kč produkce zvyšují 

u podniků s niţší technickou efektivností a vyrovnávají tak jejich vyšší náklady na produkci. 

Produkční funkce zahrnuje jen komoditní výstupy a produkce tzv. nekomoditních 

výstupů (veřejného zboţí) fakticky vede k poklesu technické efektivnosti, neboť podniky 

vynakládají vyšší náklady a/nebo dosahují niţší produkce. Při zahrnutí veřejného zboţí do 

výstupů v podobě agroenvironmentálních plateb dochází k nárůstu celkové technické 

efektivnosti. Nárůst byl nejmarkantnější právě u podniků s nejniţší technickou efektivností. 

Zatímco u podniků efektivních se celková technická efektivnost téměř nezměnila, ve skupině 

s nejniţší technickou efektivností došlo k průměrnému nárůstu o 8 %.   

Analýza zaměřená na ekonomické a naturální výsledky vybraných komodit potvrzuje 

v jednotlivých intervalech efektivnosti statisticky významné rozdíly (příloha 1). Největší 

rozdíly ve výsledcích vznikají mezi podniky v intervalu s nejvyšší a nejniţší celkovou 

technickou efektivností. Velmi významné rozdíly jsou v ŢV v uţitkovosti dojnic a uţitkovosti 

prasat ve výkrmu: s klesající celkovou technickou efektivností podniku se sniţuje uţitkovost 

dojnic i prasat ve výkrmu. V RV jsou statisticky velmi významné rozdíly mezi danými 

intervaly podniků v hektarových výnosech pšenice ozimé a ječmene jarního. Dále se 

s poklesem celkové technické efektivnosti podniku sniţuje velikost stáda dojnic a počty 

vykrmovaných kuřat. V RV je pro méně efektivní podniky charakteristická vyšší výměra 

trvalých travních porostů. Podle očekávání kvalita půdy
4
 se s poklesem technické efektivnosti 

sniţuje, přičemţ mezi technickou efektivností a úřední cenou půdy je prokázána slabá 

pozitivní korelace (korelační koeficient 0,18). Celková výměra obhospodařované půdy má 

s poklesem efektivnosti tendenci růst. S poklesem celkové technické efektivnosti podniku se 

zvyšuje výměra trvalých travních porostů, stavy masného skotu a ovcí. 

Analýza finančních ukazatelů je doplněna o analýzu faktorů nefinanční povahy. Rozdíly 

mezi skupinami podniků nejsou u všech těchto faktorů významné, avšak naznačují určité 

vývojové tendence. Z analýzy nefinančních faktorů vyplývají následující zjištění:  

- Nezemědělská výroba je z ekonomického hlediska pro podniky ve všech intervalech 

technické efektivnosti méně významná (50 % méně významná; 28 % nevýznamná). Na 

veřejně prospěšných aktivitách pro obec a občany se větší měrou podílejí podniky 

v intervalu s nejniţší celkovou technickou efektivností (85 % podniků). 

- Majetkový podíl na základním kapitálu jiného zemědělského podniku vlastní přes 50 % 

podniků v intervalu s nejvyšší celkovou technickou efektivností, v ostatních intervalech 

                                                 
4
 Kvalita půdy byla charakterizována průměrnou úřední cenou zemědělské půdy obhospodařované podnikem 

v katastrálních územích. 
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v rozpětí 28-33 %. Kapitálové propojení s odběratelským či dodavatelským článkem je 

výrazně niţší u podniků v intervalu s nejniţší celkovou technickou efektivností (23 % 

podniků oproti 37-67 % v ostatních intervalech).  

- V intervalech s vyšší celkovou technickou efektivností je zastoupeno více podniků 

s moţností skladování rostlinné produkce ve vlastních skladech. Podniky v intervalu 

s nejniţší celkovou technickou efektivností vyuţívají častěji krátkodobé skladování.  

- V oblasti mezipodnikové spolupráce jsou podniky nejvíce aktivní při poskytování 

sluţeb, méně pak při vyuţívání techniky, čištění a skladování produkce. Míra 

spolupráce při poskytování sluţeb (např. při sklizni, zpracování půdy), uţívání techniky 

(pronájem), čištění a skladování produkce se sniţuje s poklesem celkové technické 

efektivnosti podniku. 

 

Analýza technické efektivnosti v závislosti na velikosti podniku a dalších 

charakteristikách 

Pro analýzu technické efektivnosti podniků podle velikosti charakterizované výměrou 

zemědělské půdy jsou podniky rozděleny do 7 skupin. Velikost podniku nemá statisticky 

významný vliv na celkovou technickou efektivnost, protoţe se vzájemně kompenzuje vliv 

rostoucí efektivnosti z rozsahu s klesající čistou technickou efektivností. Jak vyplývá z tab. 3, 

nejvyšší celkové technické efektivnosti dosahují podniky s výměrou do 500 ha. V ostatních 

velikostních skupinách byly hodnoty celkové technické efektivnosti niţší neţ 0,8.  

V závislosti na výměře půdy jsou však pozorovány statisticky významné rozdíly jak 

v čisté technické efektivnosti, tak v efektivnosti z rozsahu. V případě čisté technické 

efektivnosti analýza rozptylu potvrzuje významné rozdíly mezi zkoumanými skupinami. 

Nejvyšších hodnot dosahují buď menší podniky  s výměrou do 500 ha, nebo naopak podniky 

velké s výměrou nad 2 500 ha. Potvrzuje se předpoklad, ţe podniky s menší výměrou půdy 

vykazují vysokou čistou technickou efektivnost, avšak nejniţší efektivnost z rozsahu výroby. 

Podniky do 1 000 ha jsou tedy efektivní ve výrobním procesu, resp. jeho řízení, nedosahují 

však optimálního rozsahu produkce. Jejich celková technická efektivnost by mohla vzrůst 

zvýšením rozsahu produkce. Nejvyšší efektivnost z rozsahu dosahují podniky s více neţ 

1 000 ha.  

Uvedené výsledky potvrzují teoretický předpoklad, ţe s růstem velikosti podniku 

nejprve roste efektivnost z rozsahu a po dosaţení optimální velikosti tato efektivnost postupně 

klesá. U sledovaných podniků se prokazuje, ţe s rostoucí výměrou půdy převaţují klesající 

výnosy z rozsahu, tedy ţe na jednotku dodatečného vstupu je s rostoucí výměrou půdy 

vyprodukováno méně výstupu. 

Velikost podniku nemá statisticky významný vliv na celkovou produkci rostlinné ani 

ţivočišné výroby v přepočtu na 1 ha zemědělské půdy. S rostoucí výměrou podniku je 
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zaznamenána tendence k růstu RV v Kč/ha. Produkce ŢV je zhruba srovnatelná ve všech 

velikostních skupinách, ale je vţdy vyšší neţ produkce RV v Kč/ha. Rozdíly v nákladech 

v přepočtu na 1 ha nejsou statisticky významné, avšak při vyjádření nákladů na 1 Kč 

produkce jsou rozdíly velmi významné a to zejména vlivem vysokých nákladů na 1 Kč 

produkce u skupiny podniků s výměrou do 500 ha. 

 

Tab. 4 - Technická efektivnost a vybrané ukazatele ekonomické výkonnosti podniků 
v intervalovém členění podle výměry zemědělské půdy 

Ukazatel 

Interval výměry podniku v ha Hladina 
význam-

nosti do 500 
500 až 
1000 

1000 až 
1500 

1501 až 
2000 

2001 až 
2500 

2501 až 
3000 

nad 
3000 

Celková technická efektivnost (Ø) 0,802 0,772 0,796 0,738 0,793 0,797 0,770 - 

Čistá technická efektivnost (Ø) 0,907 0,802 0,819 0,767 0,823 0,850 0,834 ** 

Efektivnost z rozsahu (Ø) 0,880 0,961 0,972 0,963 0,961 0,936 0,923 *** 

Průměrná výměra zemědělské půdy (ha) 400 735 1 265 1 753 2 230 2 710 3 655 *** 

Počet podniků s efektivním rozsahem 
výroby 

7 6 5 2 5 1 1 - 

Počet podniků s klesajícími výnosy z 
rozsahu 

1 20 40 26 17 11 11 - 

Počet podniků s rostoucími výnosy z 
rozsahu 

13 22 2 1 0 0 0 - 

Podniků celkem 21 48 47 29 22 12 12 - 

Podíl podniků s efektivním rozsahem 
výroby farem (%) 

33,3 12,5 10,6 6,9 22,7 8,3 8,3 - 

Celkové náklady (Kč/ha) 40 706 38 796 40 360 39 470 39 080 36 731 39 237 - 

Celkové náklady Kč/produkce (Kč/Kč) 1,60 1,44 1,29 1,42 1,33 1,27 1,36 *** 

Produkce celkem/celkové náklady (Kč/Kč) 
0,69 0,72 0,79 0,73 0,79 0,80 0,75 ** 

Produkce celkem/mzdové náklady 
(Kč/Kč) 5,47 4,67 5,27 5,16 6,11 6,54 5,41 - 

Produkce celkem/přímé materiálové 
náklady (Kč/Kč) 1,41 1,53 1,57 1,52 1,67 1,57 1,56 - 

Produkce celkem/kapitálové náklady 
(Kč/Kč) 11,91 12,08 9,70 9,25 13,77 12,24 9,44 - 

Produkce celkem/režijní náklady (Kč/Kč) 3,05 2,91 3,36 2,69 2,89 3,03 2,89 - 

Produkce RV (Kč/ha) 11 598 11 255 13 354 13 096 13 915 13 388 13 812 - 

Produkce ŽV (Kč/ha) 16 886 17 131 18 617 15 627 16 847 15 725 15 580 - 

Produkce RV+ŽV  (Kč/ha) 28 484 28 386 31 971 28 723 30 762 29 113 29 393 - 

Úřední cena půdy (Kč/m
2
) 4,74 4,49 4,90 5,17 4,96 5,37 6,20 - 

ČPH (Kč/ha) 23 229 21 139 21 777 18 869 18 456 19 362 21 012 - 

Podpory SAPS Kč/Kč produkce 2 838 2 818 2 801 2 789 2 793 2 754 2 831 - 

Podpory Top up Kč/Kč produkce 2 224 2 325 2 503 2 409 2 392 2 464 2 407 - 

Podpory LFA platby Kč/Kč produkce 1 150 1 082 623 557 617 374 209 *** 

Podpory AEO Kč/Kč produkce 1 644 1 103 810 944 902 623 601 ** 

Podpory celkem Kč/Kč produkce 7 856 7 329 6 737 6 699 6 703 6 215 6 047 *** 

Podpory SAPS (Kč/ha) 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 * 

Podpory Top UP (Kč/ha) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 - 

Podpory LFA (Kč/ha) 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 ** 

Podpory AEO (Kč/ha) 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 ** 

Podpory celkem (Kč/ha) 0,28 0,26 0,21 0,23 0,22 0,21 0,21 ** 

Pozn. Hladiny významnosti: * 10 %, ** 5 %, *** 1 %. 
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Významné aţ velmi významné rozdíly mezi podniky existují ve výši podpor. S rostoucí 

výměrou půdy se celkové podpory na 1 ha sniţují. Rozdíly vznikají u agroenvironmentálních 

plateb a plateb LFA. Podniky s niţší výměrou (do 1 000 ha) čerpají podstatně více těchto 

podpor na 1 ha neţ podniky s výměrou nad 1 000 ha a zejména neţ podniky s výměrou nad 

2 500 ha. S rostoucí výměrou klesá jak podíl půdy v LFA tak plocha trvalých travních porostů 

a zvyšuje se podíl ostatní půdy a tím i produkční funkce podniků. Nejvyšších podpor na 1 Kč 

produkce dosahují podniky do 500 ha. S rostoucí výměrou podpory na 1 Kč produkce klesají. 

Struktura podpor se u podniků nad 500 ha výrazně liší. Zatímco u podniků do 500 ha 

představují platby LFA a agroenvironmentální platby na 1 Kč produkce přes 35 %, u podniků 

s výměrou nad 2 500 ha to je 16 % a méně. Při zahrnutí nekomoditních výstupů (produkce 

veřejného zboţí ohodnocená výší agroenvironmentálních plateb) do produkční funkce 

dochází k nejdynamičtějšímu nárůstu v celkové technické efektivnosti především v podnicích 

s výměrou půdy do 500 ha. Zatímco v podnicích do 500 ha působí zahrnutí veřejného zboţí 

především na zvýšení efektivnosti z rozsahu, v podnicích nad 1 500 ha se naopak zvyšuje 

čistá technická efektivnost, avšak při současném sniţování efektivnosti z rozsahu. Platí, ţe 

zvyšování produkce v případě klesajících výnosů z rozsahu vede k poklesu efektivnosti 

z rozsahu. 

Podrobnější statistická analýza uvedená v příloze 2 potvrzuje velmi významné rozdíly 

v hektarových výnosech u ječmene ozimého, na rozdíl od pšenice ozimé. Podniky s výměrou 

půdy nad 500 ha dosahují u těchto plodin podstatně vyšších hektarových výnosů. Zvyšuje se 

také rozsah ŢV (stavy skotu a prasat). U podniků s výměrou půdy nad 2 500 ha rapidně 

klesají stavy krav bez trţní produkce mléka, stavy dojnic naopak rostou. Výrazně se zvyšují 

také stavy monogastrů. V efektivnosti z rozsahu jsou významné rozdíly pozorovány zejména 

u komodit pšenice, ječmen, řepka, kukuřice na zrno, jalovice, výkrm prasat. S rostoucí 

výměrou podniku se nejprve zvyšuje efektivnost z rozsahu a od určité výměry opět klesá. 

Nejlepších výsledků dosahují zpravidla podniky do 1 500 ha. Významné rozdíly v čisté 

technické efektivnosti jsou zjištěny u pěstování pšenice, ječmene a chovu jalovic. Nejvyšších 

hodnot čisté technické efektivnosti dosahovaly u těchto výkonů největší podniky. 

Analýza nefinančních faktorů ve skupinách podniků členěných podle velikosti vztaţená 

k celkové technické efektivnosti podniku potvrzuje následující významnější rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami podniků: 

- S rostoucí výměrou podniku se zvyšuje ekonomický význam nezemědělské výroby. Pro 

podniky do 2 000 ha je nezemědělská výroba z ekonomického hlediska méně významná 

aţ nevýznamná, kdeţto u podniků nad 2 000 ha byla nezemědělská výroba spíše 

významná. 

- Souhlas s tvrzením, ţe menší počet spoluvlastníků by mohl přispět k efektivnějšímu 

fungování podniku, platí významněji u větších podniků (nad 2 500 ha). 
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- V oblasti horizontální integrace je největší podíl podniků s majetkovým podílem na 

základním kapitálu jiného zemědělského podniku v intervalu do 500 ha (50 %) a nad 

3 000 ha (66 %), v ostatních skupinách podniků byl podíl niţší neţ 40 %.  

- V případě vertikální integrace se s rostoucí výměrou podniku výrazně zvyšuje podíl na 

základním kapitálu odběratelského či dodavatelského podniku (80 % nad 3 000 ha, 

zatímco podniky do 500 ha bez majetkové účasti). 

- S rostoucí výměrou půdy roste počet podniků s moţností skladování vlastní rostlinné 

produkce. Podíl celkové produkce, kterou mohou podniky uskladnit, však klesá. 

Podniky nad 3 000 ha mohou skladovat dlouhodobě podstatně méně produkce, více neţ 

dvě třetiny produkce skladují krátkodobě. 

- S rostoucí výměrou podniku roste míra členství v AK ČR a ve funkcích zemědělských 

svazů a asociací. 

 

Analýza technické efektivnosti a ekonomické životaschopnosti 

v závislosti na výrobním zaměření podniku  

V dosahované úrovni technické efektivnosti existuje mezi jednotlivými skupinami 

podniků členěných podle jejich výrobního zaměření statisticky významný rozdíl. Nejvyšší 

technická efektivnost je dosahována u podniků se specializací na polní výrobu (1) a nejniţší je 

zaznamenána u podniků se smíšenou ŢV (7). Tento posun v úrovni TE oproti analýze podle 

jednotlivých komodit, kdy u komodit RV je dosahována výrazně niţší úroveň efektivnosti 

proti komoditám ŢV, je dán odlišným vyuţitím výrobních faktorů v kombinaci výrob. 

Kombinováním výrob se navíc celkově zvyšuje variabilita v dosahované efektivnosti. 

Ve skupině podniků specializovaných spíše na RV (1) a (6) dosahuje přibliţně třetina 

podniků plné technické efektivnosti a u efektivnosti z rozsahu je relativně vyrovnané 

zastoupení podniků: u jedné třetiny podniků klesají výnosy z rozsahu a přibliţně jedna třetina 

podniků dosahuje rostoucí výnosy z rozsahu. U zbývajících specializací podniků se 

zaměřením na kombinovanou RV a ŢV, tj. skupiny (7), (81) a (82), tvoří podíl plně technicky 

efektivních podniků pouze 20 % a u téměř dvou třetin podniků klesají výnosy z rozsahu a to 

přestoţe nedosahují nejvyšší průměrné velikosti obhospodařované půdy. Jednotlivé 

specializace jsou charakterizovány odlišnou výrobní strukturou uvedenou v tab. 5. 
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Tab. 5 - Vybrané ukazatele efektivnosti, ekonomické výkonnosti a strukturálních 

charakteristik podniků podle výrobního zaměření 

Polní 

výroba (1)

Smíšená 

rostlinná 

výroba (6)

Smíšená 

živočišná 

výroba (7)

Smíšená       

RV a ŽV 

(82)

Polní 

výroba a 

chov skotu 

(81)

Vážený 

průměr 

celkem

Počet podniků 27 32 25 65 39 188 - -

% podíl individuálních podniků (velké FO a s.r.o.) 18,5 18,8 36,0 12,3 17,9 18,6 - -

% podíl a.s. + družstvo 81,5 81,3 64,0 87,7 82,1 81,4 - -

Počet pracovníků na podnik 1) 30 36 19 43 32 35 - -

Počet pracovníků na 100 ha z.p. 1,74 2,10 2,53 2,64 2,46 2,37 - -

Úřední cena půdy (Kč/m2) 7,02 6,56 2,18 4,86 4,23 4,97 *** 0,000

Výměra zemědělské půdy (ha) 1 704 1 724 765 1 610 1 304 1 467 *** 0,000

Zatížení půdy zvířaty celkem (VDJ/ha) 0,43 0,66 0,76 1,09 0,74 0,81 *** 0,000

Produkce RV + ŽV na podnik (tis. Kč) 38 629 48 626 18 923 57 551 39 313 44 394 *** 0,000

Produkce RV (Kč/ha) 13 848 15 169 7 539 13 741 11 657 13 230 *** 0,000

Produkce ŽV (Kč/ha) 8 822 13 028 17 184 22 016 18 496 17 032 *** 0,000

Podíl půdy v LFA horská (%) 0,8 4,2 63,0 9,1 20,7 13,0 *** 0,000

Podíl půdy v LFA ostatní (%) 12,1 29,1 15,3 52,8 60,3 39,9 *** 0,000

Podíl půdy v LFA specif ická (%) 0,5 0,5 16,4 2,3 0,0 2,3 *** 0,005

Podíl půdy mimo LFA (%) 86,6 66,2 5,3 35,8 19,0 44,8 *** 0,000

Obiloviny (%) 62,52 56,33 17,61 47,49 40,07 48,33 *** 0,000

Olejniny (%) 15,33 16,89 3,07 13,55 12,57 13,61 *** 0,000

Okopaniny (%) 5,34 2,58 0,25 3,15 3,27 3,22 *** 0,007

Pícniny na OP (%) 10,19 10,74 12,58 19,52 20,23 15,86 *** 0,000

TTP (%) 4,10 10,06 66,14 15,34 22,95 17,34 *** 0,000

Podíl podniků s chovem dojnic (%) 44,4 75,0 84,0 92,3 97,4 82,4 - -

Podíl podniků s chovem KBTPM (%) 18,5 15,6 48,0 15,4 25,6 22,3 - -
Podíl podniků s ostatním skotem (%) 33,3 84,4 96,0 95,4 100,0 85,6 - -
Podíl podniků s chovem prasnic (%) 40,7 53,1 8,0 84,6 7,7 46,8 - -
Podíl podniků s výkrmem prasat (%) 40,7 59,4 20,0 90,8 15,4 53,2 - -
Počet dojnic (ks/podnik) 140,6 232,8 226,8 396,2 352,1 300,0 *** 0,000

Počet KBTPM (ks/podnik) 24,5 13,6 76,9 20,5 21,5 27,6 ** 0,027

Počet ostatního skotu (ks/podnik) 64,0 87,3 4,9 162,8 5,5 82,1 *** 0,000

Počet prasnic (ks/podnik) 157,0 416,2 287,8 601,1 567,6 474,5 *** 0,000

Počet ostatních prasat (ks/podnik) 351,2 605,0 25,1 1133,6 38,0 556,6 *** 0,000

Výnos pšenice ozimé (t/ha) 4,81 4,60 4,25 5,30 5,23 4,99 *** 0,001

Výnos řepky ozimé (t/ha) 3,12 3,27 3,01 3,39 3,03 3,25 - 0,503

Užitkovost dojnic (l/rok) 6 761 6 330 5 811 6 395 6 380 6 349 - 0,205

Užitkovost prasnic (počet selat/rok) 22,36 19,05 14,57 20,30 15,20 20,01 ** 0,035

Užitkovost býků a jalovic (kg/den) 0,85 0,75 0,68 0,78 0,76 0,77 * 0,065

Užitkovost ve výkrmu prasat (kg/den)  0,67 0,70 0,66 0,67 0,66 0,67 - 0,988

Celková technická efektivnost (Ø) 0,864 0,854 0,780 0,863 0,861 0,848 * 0,091

Čistá technická efektivnost (Ø) 0,898 0,884 0,858 0,891 0,893 0,887 - 0,722

Efektivnost z rozsahu (Ø) 0,943 0,967 0,914 0,968 0,963 0,956 ** 0,043

Podíl podniků s efektivním rozsahem výroby (%) 25,9 28,1 20,0 16,9 17,9 20,7 - -
Podíl podniků s klesajícími výnosy z rozsahu (%) 37,0 28,1 40,0 58,5 59,0 47,9 - -
Podíl podniků s rostoucími výnosy z rozsahu (%) 37,0 43,8 40,0 24,6 23,1 31,4 - -
ČPH/Kč produkce 0,79 0,71 1,05 0,57 0,67 0,67 *** 0,000

ČPH/Kč osobních nákladů 3,83 3,51 3,91 2,97 3,15 3,28 *** 0,000

ČPH Kč/ha 17 992 19 941 25 849 20 514 20 200 20 291 - 0,302

Podpory SAPS (Kč/ha) 2 823 2 822 2 788 2 798 2 791 2 803 - 0,352

Podpory Top UP (Kč/ha) 2 201 2 216 1 993 2 568 2 634 2 393 *** 0,000

Podpory LFA (Kč/ha) 167 270 2 480 513 816 746 *** 0,000

Podpory AEO (Kč/ha) 718 898 2 288 705 884 987 *** 0,000

Podpory celkem (Kč/ha) 5 909 6 206 9 549 6 584 7 126 6 929 *** 0,000

Celkové náklady (Kč/ha) 31 075 36 866 39 755 45 140 40 635 39 767 *** 0,000

Přímé materiálové náklady/produkce (Kč/Kč) 0,72 0,63 0,64 0,64 0,63 0,64 * 0,074

Kapitálové náklady/produkce (Kč/Kč) 0,09 0,11 0,16 0,11 0,13 0,12 *** 0,000

Celkové náklady/produkce (Kč/Kč) 1,37 1,31 1,49 1,27 1,33 1,31 *** 0,000

Režie/náklady celkem (Kč/Kč) 0,26 0,28 0,28 0,26 0,27 0,27 *** 0,001

Ukazatel

Výrobní zaměření podniku

Hladina 

významnosti

 

 

Podniky zaměřené na polní (1) a smíšenou RV (6) s maximálním 45%  podílem 

produkce z ŢV obhospodařují největší průměrné plochy půdy s největším podílem půd mimo 

LFA a při nejvyšší intenzitě RV. Naopak zatíţení VDJ je pouze třetinové resp. poloviční.  
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Podniky se smíšenou RV a ŢV (7), (81) a (82) se profilují odlišnou strukturou výroby, 

která je přizpůsobena daným půdně-klimatickým podmínkám. Na více neţ jedné polovině 

výměry převaţují trvalé travní porosty a kukuřice na siláţ, obiloviny jsou pěstovány 

především pro krmné účely. Ţivočišná produkce tvoří v průměru 60 % na celkové produkci, 

přičemţ převaţuje chov dojnic včetně navazujících kategorií, chov masného skotu a ovcí.  

Při hodnocení ekonomiky výroby dosahují nejvyšší průměrné úrovně technické 

efektivnosti podniky polní výroby (1) a současně je moţné toto výrobní zaměření povaţovat 

za druhé nejlepší i z hlediska ţivotaschopnosti, tj. úrovně  ČPH na korunu celkových 

osobních nákladů. Naopak nejmenší účinnost vynaloţených výrobních faktorů zaznamenaly 

podniky specializované na smíšenou ŢV (7). Avšak podniky v této skupině se významně 

podílejí na produkci veřejného zboţí vzhledem k tomu, ţe dosahují nejvyšší průměrné 

hektarové agroenvironmentální platby (2,3 násobně více neţ průměr celého souboru) a platby 

LFA (3,3 násobek průměrné hodnoty). Díky těmto platbám (9 549 Kč/ha) se tyto podniky řadí 

podle úrovně ČPH vztaţené na osobní náklady (3,91 Kč/Kč) mezi nejţivotaschopnější 

podniky. Celkové podpory zaujímají u této skupiny podniků největší zhruba 40% podíl na 

tvorbě ČPH na ha z. p. Současně tyto podniky obhospodařují nejmenší průměrnou výměru 

765 ha z. p. s více jak třetinovým zastoupením velkých individuálních farem (s.r.o. a podniky 

FO s podvojným účetnictvím) s nejhorší kvalitou půdy (2,18 Kč/m2) při podprůměrném 

zatíţení VDJ na ha z. p.  

V rámci uvedených typů výrobního zaměření byly detailněji analyzovány podniky 

podle dosaţené nejvyšší a nejniţší technické efektivnosti a hodnoty ČPH na korunu osobních 

nákladů (viz tab. 3 a 4 v příloze). V kaţdé specializaci bylo vybráno 8 podniků5 s nejvyšší 

a nejniţší hodnotou posuzovaného indikátoru. Z analýzy vyplývá, ţe v jednotlivých 

výrobních zaměřeních se s poklesem technické efektivnosti podniku zvyšují přímé 

materiálové náklady, osobní a kapitálové náklady i celkové náklady na jednotku produkce. 

S výjimkou podniků zaměřených na smíšenou ŢV (7) mají podniky v ostatních specializacích 

vţdy ve skupině s nejvyšší TE niţší počet výkonů (o zhruba 20 %), coţ signalizuje 

dosahování vyšší úrovně účinnosti vynaloţených vstupů při vyšší míře specializace. Podniky 

s vyšší účinností vynaloţených vstupů vykazují vyšší intenzitu práce vyjádřenou v počtu 

přepočtených pracovníků na 100 ha z. p. a to asi o 25 %. Podniky s nejvyšší TE, s výjimkou 

smíšené ŢV (7), se také nacházejí v příznivějších přírodně klimatických podmínkách, kdy 

průměrná ÚCP je u těchto podniků vyšší: v případě smíšené RV o 15 % a u polní výroby 

dokonce o 36 %. Pro podniky s nejvyšší TE platí, ţe dosahují proti podnikům s nejniţší TE 

vyšších hektarových výnosů jak u pšenice tak i řepky a vykazují vyšší průměrnou dojivost 

krav. Dále jsou tyto podniky o 40 % větší z hlediska hodnoty produkce na podnik a dosahují 

                                                 
5
  Počet 8 podniků odpovídá jedné čtvrtině (kvartilu) z celkového počtu podniků s nejnižším zastoupením ve 

výrobním zaměření na polní výrobu. 
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o 20 % niţší hodnotu ČPH/ha z. p., avšak o 15 % vyšší hodnotu ČPH vztaţené na korunu 

osobních nákladů. Vyuţívají tedy efektivněji pracovní sílu. 

Při hodnocení ţivotaschopnosti, resp. ekonomické úspěšnosti podniků podle úrovně 

ČPH na 1 Kč osobních nákladů dosahují v rámci jednotlivých specializací podniky s nejvyšší 

úrovní tohoto ukazatele v průměru niţší TE. S výjimkou polní výroby je průměrná výměra 

těchto podniků větší a celkové zatíţení zvířaty s výjimkou smíšené RV a ŢV je niţší. Na 

rozdíl od podniků tříděných podle nejvyšší a nejniţší úrovně technické efektivnosti dochází 

při rozdělení podniků dle ukazatele ČPH/osobní náklady k opačnému vztahu ke specializaci: 

podniky s nejvyšší hodnotou tohoto ukazatele (s výjimkou polní výroby) vykazují vyšší 

průměrný počet výkonů. Úroveň ČPH/osobní náklady je do značné míry ovlivněna výší 

podpor, protoţe s výjimkou smíšené RV dominují především podniky s vyšším zastoupením 

půdy v LFA. U těchto podniků jsou podpory vztaţené na jednotku vynaloţených osobních 

nákladů v průměru o 45 % vyšší. Podniky s vyšší úrovní ČPH/osobní náklady vykazují 

zpravidla niţší osobní náklady na produkci, při vyšších jednotkových kapitálových výdajích 

a velmi nízkém počtu přepočtených pracovníků na 100 ha (2,1krát menší). 

Analýza nefinančních faktorů ve skupinách podniků podle výrobního zaměření ukazuje, 

ţe u podniků se smíšenou RV a ŢV se zvyšuje účast podniků na veřejně prospěšných 

aktivitách pro obec a občany. Podniky s čistě polní výrobou se podílejí na těchto aktivitách 

jen 40 %, naproti tomu podniky se smíšenou RV a ŢV a s polní výrobou a chovem skotu se 

podílejí 80-85 %. Vlastnictví majetkového podílu na základním kapitálu jiného zemědělského 

podniku je nejvíce rozšířeno mezi podniky se smíšenou RV (60 %). Podíl na základním 

kapitálu odběratelského či dodavatelského podniku vlastní 50 % podniků s polní výrobou a se 

smíšenou RV a ŢV, v ostatních skupinách podniků podle výrobního zaměření je to méně neţ 

40 %. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Z analýzy technické efektivnosti zemědělských podniků právnických osob a velkých 

podniků fyzických osob s podvojným účetnictvím vyplývá, ţe technická neefektivnost je 

podstatně více ovlivněna kvalitou managementu výrobního procesu neţ suboptimálním 

rozsahem výroby. S poklesem technické efektivnosti podniku se významně sniţují náklady 

v přepočtu na hektar, současně však klesá celková produkce RV a ŢV. Pokles produkce je ve 

srovnání s poklesem nákladů mnohem vyšší, coţ ve výsledku znamenalo růst nákladů na 

jednotku produkce. S poklesem technické efektivnosti podniku je spojena niţší kvalita 

obhospodařované půdy s niţšími hektarovými výnosy a zvýšení výměry trvalých travních 

porostů. V ŢV dochází při poklesu uţitkovosti ke sniţování velikosti stáda dojnic a naopak 

k růstu stavů masného skotu a ovcí. 

Analýza technické efektivnosti ve skupinách podniků členěných podle velikosti 

potvrzuje, ţe s růstem velikosti podniku nejprve roste efektivnost z rozsahu výroby 

v důsledku „rozředění“ celkových fixních nákladů, úspor transakčních nákladů či vyšší 

vyjednávací síle na trhu. Po dosaţení optimální velikosti technická efektivnost klesá 

v důsledku vyšších transakčních nákladů na management výroby. Nejvyšší čisté technické 

efektivnosti je dosahováno při průměrných výměrách zemědělských podniků do 500 ha. 

Většina podniků vykazuje suboptimální rozsah produkce: téměř polovina podniků vykazuje 

příliš velký rozsah produkce, naopak asi jedna třetina podniků má rozsah produkce příliš 

malý. Zemědělské podniky podle svého zaměření tak mají rezervy z hlediska zlepšení 

účinnosti vynaloţených vstupů a to ve smyslu přizpůsobování své velikosti, resp. struktury 

výroby. Např. v polní výrobě činí u nejefektivnějších podniků průměrná výměra 2 180 ha 

z. p., přičemţ rozpětí výměry se pohybuje od 650 do 4 340 ha, přibliţně jedna polovina 

z těchto podniků chová dojnice o průměrné velikosti stáda 200 dojnic a jedna třetina podniků 

realizuje chov a výkrm prasat při vysokých parametrech uţitkovosti. V podnicích se smíšenou 

ŢV činí tato výměra 638 ha s rozpětím 270 aţ 1 050 ha s 50% zatravněním a extenzivnějším 

chovem dojnic a krav bez trţní produkce mléka.  Existující rozdíly v přírodních podmínkách 

a vybavenosti jednotlivých podniků, přístupu na trh půdy, práce a kapitálu však neumoţňují 

jednoznačně doporučit univerzální „optimální“ výrobní strukturu. Navíc transakční náklady 

na změnu výroby resp. opouštění jednotlivých výrob mohou být velmi vysoké. Z tohoto 

důvodu by měla úloha státu spočívat zejména v odstraňování bariér na jednotlivých trzích 

výrobních faktorů, např. realizací pozemkových úprav, rekvalifikací a vzděláváním 

pracovníků či stimulací strukturálních změn vhodně orientovanými investičními podporami.  

Analýza ukazuje, ţe úroveň technické efektivnosti je pozitivně ovlivněna kapitálovým 

propojením podniků jak na úrovni horizontální (s ostatními zemědělskými podniky) tak 

i vertikální (s odběratelským či dodavatelským článkem). Organizovanost podniků na trhu 
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zvyšuje jejich trţní sílu v uplatnění produkce za lepší ceny a tím přímo ovlivňuje efektivnost 

zemědělské prvovýroby. Vzhledem k dosavadní roztříštěnosti odbytových organizací by měly 

podniky optimalizovat (konsolidovat) odbytové organizace takovým způsobem, aby byly 

dostatečně silným partnerem odběratelům. Kooperace však není důleţitá jen v odbytu, ale 

také v oblasti sluţeb a uţívání techniky. Podniky s vyšší efektivností mají např. moţnost 

dlouhodobě skladovat podstatně větší podíl rostlinné produkce ve vlastních skladech. 

Ve skupině podniků s niţší technickou efektivností převládá názor manaţerů, ţe sníţení 

počtu vlastníků by vedlo k efektivnějšímu řízení a bylo by tedy ţádoucí v podnicích 

s roztříštěnou vlastnickou strukturou vlastnictví koncentrovat (konsolidovat). Otevření trhu 

s vlastnickými podíly by proto při jeho určité regulaci k zamezení spekulativních záměrů 

napomohlo urychlit vlastnické změny a tím i růstu efektivnosti zemědělství. 

Technická efektivnost je především ukazatelem, který vyjadřuje míru efektivnosti ve 

vztahu k produkci tzv. soukromého zboţí. Zemědělství je však významným producentem 

i tzv. veřejného zboţí, tedy nekomoditních výstupů, které nejsou na trhu obchodovány. 

Produkce veřejného zboţí je v analýze zohledněna v produkční funkci jako další výstup, který 

je vyjádřen úrovní agroenvironmentálních plateb. Zohlednění tohoto výstupu vede u skupiny 

podniků s nejniţší efektivností ke zvýšení jejich efektivnosti o téměř jednu desetinu. 

Ekonomická úspěšnost zemědělských podniků je do značné míry vedle vyuţití 

produkčního potenciálu ovlivňována vyplácenými podporami, protoţe důchod z faktorů je 

z více jak dvou třetin tvořen provozními dotacemi. Z analýzy vyplývá, ţe provozní podpory 

působí na vyrovnávání příjmových disparit. V rámci skupin podniků podle výrobního 

zaměření dochází k přibliţnému vyrovnávání úrovně čisté přidané hodnoty na hektar 

zemědělské půdy, kdy nejvyšší hodnoty dosahují podniky se smíšenou ŢV s největším 

zastoupením půdy v LFA při relativně vyšší pracovní náročnosti výroby. Nejniţší úrovně 

tohoto ukazatele dosahují podniky zaměřené na polní výrobu s vysokou intenzitou a niţší 

pracností výroby. Při přepočtu čisté přidané hodnoty na vynaloţené náklady práce však 

dosahují nejvyšší hodnoty právě podniky specializované na polní výrobu a na druhé pozici 

podniky se smíšenou ŢV, kde se však na ČPH podílí téměř jednou polovinou provozní 

podpory, které jsou z více jak jedné poloviny tvořeny LFA a agroenvironmentálními platbami 

v poměru jedna k jedné. 

Analýza nefinančních ukazatelů také potvrzuje, ţe podniky s vyšším zastoupením ŢV 

při současném zastoupením půdy v LFA se větší měrou podílejí na produkci 

environmentálního veřejného zboţí, ale i na veřejně prospěšných aktivitách pro obec a občany 

a na přispívání k zaměstnanosti venkova. Z těchto důvodů by měly být i nadále platby více 

cíleně vázány na produkci veřejného zboţí.  
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Příloha 1 - Faktory ovlivňující technickou efektivnost podniku v intervalovém členění podle 
úrovně celkové technické efektivnosti 

1 2 3 4

>= 0,883 <0,883 >=0,781 <0,781 >=0,679 <0,679

Celková technická efektivnost - TTE 0,972 0,825 0,735 0,589 *** 0,000

Čistá technická efektivnost - PTE 0,987 0,857 0,778 0,661 *** 0,000

Dojnice - TTE 0,910 0,797 0,735 0,662 *** 0,000

Dojnice - PTE 0,951 0,841 0,793 0,711 *** 0,000

Efektivnost z roszahu - SE 0,985 0,964 0,947 0,906 *** 0,000

Ječmen jarní t/ha 4,11 3,77 3,81 2,91 *** 0,000

Pšenice ozimá - TTE 0,685 0,689 0,626 0,543 *** 0,000

Výkrm prasat - PTE 0,864 0,777 0,742 0,617 *** 0,001

Pšenice ozimá - PTE 0,768 0,733 0,701 0,613 *** 0,002

Výkrm prasat - TTE 0,782 0,738 0,670 0,578 *** 0,003

Ječmen ozimý - TTE 0,634 0,657 0,592 0,464 *** 0,003

Řepka - TTE 0,786 0,702 0,738 0,640 *** 0,003

Ječmen jarní - TTE 0,526 0,485 0,449 0,364 *** 0,004

Pšenice ozimá - výnos t/ha 4,76 5,44 4,92 4,45 *** 0,004

Ječmen ozimý - PTE 0,773 0,714 0,730 0,553 *** 0,004

Výkrm prasat - užitkovost kg/KD 0,75 0,67 0,62 0,62 *** 0,005

Řepka - PTE 0,830 0,745 0,798 0,690 *** 0,005

Dojnice - užitkovost l/rok 6 717 6 150 6 069 5 792 *** 0,009

Výkrm skotu - TTE 0,867 0,811 0,753 0,725 ** 0,011

Kuřata - režijní n. Kč/KD 0,08 0,17 0,20 0,25 ** 0,012

Ječmen jarní - PTE 0,617 0,551 0,553 0,450 ** 0,022

Dojnice - KD 158 070 127 663 141 037 104 284 ** 0,022

Řepka - režijní n. Kč/ha 8 245 6 628 7 248 6 864 ** 0,025

Předvýkrm prasat - PTE 0,740 0,739 0,723 0,519 ** 0,027

Dojnice - režijní n. Kč/KD 25 25 31 31 ** 0,029

Kukuřice na zrno - kapitálové n. Kč/ha 799 1 058 3 327 2 946 ** 0,032

Výkrm skotu - PTE 0,889 0,837 0,796 0,755 ** 0,034

Výkrm skotu - kapitálové n. Kč/KD 2,07 2,73 2,38 3,86 ** 0,038

Ječmen jarní - produkce t 1 016 801 962 588 ** 0,041

Řepka - produkce t 769,46 518,46 792,74 588,90 ** 0,048

Jalovice - SE 0,887 0,894 0,831 0,867 ** 0,050

Kuřata - osobní n. Kč/KD 0,08 0,13 0,15 0,16 * 0,051

Jalovice - TTE 0,688 0,605 0,589 0,580 * 0,060

Dojnice - SE 0,958 0,949 0,927 0,933 * 0,062

Ječmen ozimý - SE 0,839 0,921 0,824 0,873 * 0,064

Pšenice ozimá - SE 0,897 0,943 0,902 0,899 * 0,084

Dojnice - osobní n. Kč/KD 30 31 33 36 * 0,092

Řepka - výměra ha 220 163 243 195 * 0,096

Ječmen ozimý - výměra ha 167 100 169 131 * 0,096

Jalovice - kapitálové n. Kč/KD 1,70 2,70 3,04 2,12 * 0,097

Intervaly podle celkové technické efektivnosti
Hladina 

významnosti
Faktor

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny pouze statisticky významné faktory. *,**,*** odpovídají 10%, 5% a 1%  hladině statistické 

významnosti 

TTE-celková technická efektivnost; PTE-čistá technická efektivnost; SE-efektivnost z rozsahu  
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Příloha 2 - Faktory ovlivňující technickou efektivnost a výkonnost zemědělského podniku 
v závislosti na výměře obhospodařované půdy (ha) 

Faktor

d
o

 5
0
0

5
0
0
 a

ž
 1

0
0
0

1
0
0
0
 a

ž
 1

5
0
0

1
5
0
1
 a

ž
 2

0
0
0

2
0
0
1
 a

ž
 2

5
0
0

2
5
0
1
 a

ž
 3

0
0
0

n
a
d

 3
0
0
0

Pšenice ozimá - výměra ha 119 168 287 452 553 701 1054 *** 0,000

Řepka - výměra ha 65 88 153 245 297 345 464 *** 0,000

Kukuřice na zeleno a siláž - výměra ha 76 75 141 158 205 258 303 *** 0,000

Dojnice - krmné dny 69 210 76 246 119 947 154 370 179 739 209 185 231 481 *** 0,000

Pšenice ozimá - SE 0,910 0,971 0,941 0,901 0,878 0,832 0,738 *** 0,000

Jalovice - KD 37 526 40 945 65 782 84 993 107 188 129 680 109 462 *** 0,000

Ječmen jarní - výměra ha 118 128 181 257 354 386 414 *** 0,000

Ječmen ozimý - výměra ha 25 84 115 134 209 182 334 *** 0,000

Ječmen ozimý - SE 0,858 0,941 0,911 0,838 0,824 0,806 0,644 *** 0,000

Řepka - SE 0,945 0,933 0,972 0,964 0,941 0,886 0,829 *** 0,000

Výkrm skotu - KD 34 246 35 180 59 050 65 117 93 683 97 677 83 894 *** 0,000

Kukuřice na zrno - výměra ha 178 86 57 96 113 245 428 *** 0,000

Ječmen ozimý - t/ha 3,86 3,94 4,74 5,27 4,50 5,27 5,18 *** 0,000

Ječmen ozimý - režijní n. Kč/ha 9 948 5 570 5 452 7 278 6 110 6 933 7 641 *** 0,001

Kukuřice na zeleno a siláž - režijní n. Kč/ha 6 254 9 471 6 812 10 413 9 676 7 819 9 127 *** 0,002

Ječmen jarní - SE 0,836 0,902 0,903 0,871 0,813 0,762 0,768 *** 0,002

Výkrm prasat - KD 100 427 156 902 160 623 213 886 318 056 322 153 493 048 *** 0,003

Řepka - kapitálové n. Kč/ha 268 567 625 501 398 720 867 *** 0,003

Jalovice - PTE 0,697 0,621 0,692 0,766 0,729 0,814 0,872 *** 0,003

Výkrm prasat - přímé mat. n. Kč/KD 14,1 13,0 12,5 12,2 11,9 18,0 11,6 *** 0,009

Jalovice - SE 0,879 0,901 0,893 0,863 0,797 0,822 0,829 *** 0,009

Brambory - režijní n. Kč/ha 56 055 29 829 27 350 22 509 40 583 23 640 37 407 ** 0,011

Kukuřice na zeleno a silář - kapitál. n. Kč/ha 421 780 600 966 585 1063 1261 ** 0,018

Kukuřice na zrno - SE 0,868 0,917 0,956 0,936 0,860 0,775 0,747 ** 0,035

Pšenice ozimá - PTE 0,588 0,675 0,680 0,728 0,748 0,800 0,804 ** 0,035

Ječmen ozimý - přímé mat. n. Kč/ha 5 018 5 704 7 127 7 230 4 965 6 190 6 182 ** 0,037

Výkrm prasat - SE 0,968 0,954 0,963 0,938 0,886 0,902 0,856 ** 0,037

Dojnice - SE 0,978 0,942 0,949 0,939 0,941 0,916 0,902 ** 0,049

Ječmen ozimý - PTE 0,624 0,607 0,667 0,726 0,753 0,832 0,837 ** 0,050

Ječmen jarní - osobní n. Kč/ha 812 1 435 1 244 1 142 1 109 1 108 1 952 * 0,052

Jalovice - TTE 0,599 0,548 0,620 0,660 0,581 0,666 0,731 * 0,055

Pšenice ozimá - výnos t/ha 3,97 4,64 4,96 5,10 5,22 5,32 5,24 * 0,058

Brambory - výměra ha 4 15 51 112 109 110 57 * 0,059

Kukuřice na zeleno a siláž - SE 0,856 0,931 0,951 0,897 0,912 0,914 0,931 * 0,065

Kukuřice na zrno - přímé mat. n. Kč/ha 10 143 11 201 10 703 15 651 9 120 9 791 10 614 * 0,076

Kukuřice na zrno - osobní n. Kč/ha 1 058 1 994 1 322 1 737 1 645 1 339 3 173 * 0,080

Kukuřice na zrno - režijní n. Kč/ha 6 180 6 415 7 076 8 032 12 556 11 454 8 531 * 0,089

Výkrm skotu - SE 0,914 0,947 0,979 0,984 0,953 0,943 0,971 * 0,091

Hladina 

významnosti

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny pouze statisticky významné faktory. *,**,*** odpovídají 10%, 5% a 1%  hladině statistické 

významnosti 

TTE-celková technická efektivnost; PTE-čistá technická efektivnost; SE-efektivnost z rozsahu  
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Příloha 3 - Ukazatele technické efektivnosti, výkonnosti zemědělského podniku a strukturální ukazatele pro 8 podniků s nejvyšší a nejnižší 
hodnotou technické efektivnosti v jednotlivých typech výrobního zaměření 

nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší

Počet podniků 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Počet pracovníků na podnik 
1) 44 23 37 39 26 14 51 35 25 29

Počet pracovníků na 100 ha z.p. 
1) 2,03 1,29 2,27 1,87 4,08 1,53 2,80 2,76 2,34 2,33

Úřední cena půdy (Kč/m
2
) 8,5 5,5 8,3 7,0 1,8 2,2 5,8 4,4 5,2 4,3

Výměra zemědělské půdy (ha) 2 181 1 807 1 612 2 063 638 918 1 819 1 267 1 069 1 243

Zatížení půdy zvířaty celkem (VDJ/ha) 0,31 0,45 0,82 0,50 1,06 0,57 1,49 1,02 0,73 0,67

Produkce RV + ŽV na podnik (tis. Kč) 55 053 34 722 58 386 47 570 27 598 11 135 89 247 31 921 36 209 28 152

Produkce RV (Kč/ha) 16 199 11 959 18 176 13 634 11 435 2 049 17 129 9 421 13 240 10 413

Produkce ŽV (Kč/ha) 9 038 7 256 18 055 9 425 31 799 31 928 31 928 15 768 20 624 12 242

Počet výkonů 10,0 13,9 14,9 18,3 12,3 10,6 16,1 19,8 14,6 16,1

Podíl půdy v LFA horská (%) 0,1 2,3 0,0 0,0 81,0 64,0 0,4 2,8 0,3 39,5

Podíl půdy v LFA ostatní (%) 5,0 15,3 15,8 15,6 0,1 16,0 50,6 74,6 69,4 49,4

Podíl půdy v LFA specifická (%) 0,9 0,0 0,2 0,0 18,9 7,1 6,6 1,1 0,0 0,0

Podíl půdy mimo LFA (%) 94,0 82,4 84,0 84,4 0,0 12,8 42,3 21,5 30,3 11,1

Obiloviny (%) 64,0 59,7 59,1 59,6 22,9 9,7 52,9 46,7 43,7 43,2

Olejniny (%) 14,9 15,6 19,8 15,0 3,3 0,2 14,9 17,3 11,2 12,7

Okopaniny (%) 6,6 6,0 2,9 1,8 0,8 0,0 2,7 1,2 3,3 6,2

Pícniny na OP (%) 12,6 10,3 10,6 10,0 23,3 8,8 22,7 18,0 18,8 16,4

TTP (%) 0,7 6,4 3,6 9,8 49,7 81,3 6,8 16,0 22,8 20,2

Podíl podniků s chovem dojnic (%) 50 38 63 88 100 63 88 88 100 88

Podíl podniků s chovem KBTPM (%) 13 25 0 25 25 75 13 50 13 25

Podíl podniků s ostatním skotem (%) 38 75 63 88 88 100 88 100 100 100

Podíl podniků s chovem prasnic (%) 38 38 50 50 13 0 88 88 13 13

Podíl podniků s výkrmem prasat (%) 38 38 50 50 25 0 75 88 13 25

Počet dojnic (ks/podnik) 196,0 138,0 252,4 239,8 342,2 112,9 468,7 252,7 329,6 281,1

Počet KBTPM (ks/podnik) 40,3 20,3 0,0 5,1 20,7 174,0 8,2 35,5 7,1 39,5

Počet ostatního skotu (ks/podnik) 84,7 56,6 125,7 47,8 11,6 0,0 268,5 146,7 9,1 7,2

Počet prasnic (ks/podnik) 284,2 406,1 288,6 462,6 319,7 282,6 606,7 421,8 460,1 481,9

Počet ostatních prasat (ks/podnik) 246,8 419,0 952,0 409,4 44,5 0,0 2 172,6 811,5 12,5 62,9

1) počty pracovníků dopočteny na základě průměrných ročních osobních nákladů na pracovníka pro jednotlivé specializace na základě údajů FADN

TE TE

Ukazatel

Polní výroba (1)
Smíšená rostlinná 

výroba (6)

Smíšená živočišná 

výroba (7)

TE TE TE

Smíšená RV a ŽV (82)
Polní výroba a chov 

skotu (81)
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Pokračován příl. 3 

Příloha 3 - Ukazatele technické efektivnosti, výkonnosti zemědělského podniku a strukturální ukazatele pro 8 podniků s nejvyšší a nejnižší 
hodnotou technické efektivnosti v jednotlivých typech výrobního zaměření 

nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší

Výnos pšenice ozimé (t/ha) 5,63 4,70 4,49 4,29 4,41 3,54 5,26 4,91 5,36 4,84

Výnos řepky ozimé (t/ha) 3,44 2,85 3,19 3,20 3,30 0,00 3,61 3,20 3,48 2,69

Užitkovost dojnic (l/rok) 7 213 6 594 6 572 6 063 6 198 5 646 7 276 6 013 6 549 5 015

Užitkovost prasnic (počet selat/rok) 20,1 25,5 19,5 16,3 15,80 0,00 22,5 20,6 12,4 15,5

Užitkovost býků a jalovic (kg/den) 0,85 0,80 0,82 0,77 0,76 0,64 0,75 0,76 0,70 0,81

Užitkovost (výkrm prasat) 0,70 0,61 0,80 0,50 0,75 0,00 0,70 0,63 0,00 0,54

Celková technická efektivnost (Ø) 0,998 0,667 1,000 0,689 0,969 0,578 1,000 0,638 0,996 0,682

Čistá technická efektivnost (Ø) 1,000 0,775 1,000 0,748 0,978 0,763 1,000 0,698 1,000 0,779

Efektivnost z rozsahu (Ø) 1,000 0,869 1,000 0,931 0,991 0,794 1,000 0,931 0,996 0,887

Podíl podniků s efektivním rozsahem výroby (%) 87,5 0,0 100,0 12,5 50,0 0,0 100,0 12,5 75,0 12,5

Podíl podniků s klesajícími výnosy z rozsahu (%) 12,5 50,0 0,0 37,5 37,5 25,0 0,0 62,5 12,5 50,0

Podíl podniků s rostoucími výnosy z rozsahu (%) 0,0 50,0 0,0 50,0 12,5 75,0 0,0 25,0 12,5 37,5

ČPH/Kč produkce 0,79 0,75 0,59 0,77 0,80 1,70 0,44 0,89 0,59 0,85

ČPH/Kč osobních nákladů 3,62 4,14 3,51 3,51 3,26 5,15 2,98 3,10 3,27 3,18

ČPH Kč/ha 19 848 14 384 21 473 17 779 34 754 20 587 21 797 22 377 19 979 19 340

Podpory SAPS (Kč/ha) 2 794 2 857 2 804 2 834 2 781 2 791 2 814 2 792 2 810 2 709

Podpory Top UP (Kč/ha) 2 343 2 294 2 126 2 365 2 432 1 302 2 494 2 335 2 897 2 439

Podpory LFA (Kč/ha) 225 301 42 60 2 352 2 980 358 632 582 910

Podpory AEO (Kč/ha) 303 465 784 834 2 010 3 256 595 848 725 1 114

Podpory celkem (Kč/ha) 5 665 5 917 5 756 6 094 9 575 10 329 6 262 6 608 7 014 7 172

Celkové náklady (Kč/ha) 30 927 30 174 42 759 32 684 54 243 24 984 53 862 44 277 39 263 34 951

Přímé materiálové náklady/produkce (Kč/Kč) 0,63 0,84 0,55 0,65 0,55 0,82 0,58 0,84 0,54 0,74

Osobní náklady/produkce (Kč/Kč) 0,22 0,18 0,17 0,22 0,25 0,33 0,15 0,29 0,18 0,27

Kapitálové náklady/produkce (Kč/Kč) 0,08 0,09 0,10 0,13 0,14 0,24 0,11 0,14 0,10 0,16

Celkové náklady/produkce (Kč/Kč) 1,23 1,57 1,18 1,42 1,25 2,06 1,10 1,76 1,16 1,54

Režie/náklady celkem (Kč/Kč) 0,24 0,29 0,30 0,30 0,25 0,32 0,24 0,28 0,29 0,25

Polní výroba a chov 

skotu (81)

TE TE TE TE TE

Ukazatel

Polní výroba (1)
Smíšená rostlinná 

výroba (6)

Smíšená živočišná 

výroba (7)
Smíšená RV a ŽV (82)
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Příloha 4 – Ukazatele technické efektivnosti, výkonnosti a strukturální ukazatele pro 8 podniků s nejvyšší a nejnižší hodnotou indikátoru ČPH/Kč 
osobních nákladů v jednotlivých typech výrobního zaměření 

nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší

Počet podniků 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Počet pracovníků na podnik 9 59 27 23 19 22 30 39 22 39

Počet pracovníků na 100 ha z.p. 0,61 2,47 1,66 2,00 2,04 3,18 2,06 2,70 1,55 3,61

Úřední cena půdy (Kč/m2) 7,4 5,7 6,8 7,6 2,2 1,9 5,0 4,5 5,2 3,2

Výměra zemědělské půdy (ha) 1 449 2 405 1 618 1 163 957 697 1 446 1 439 1 408 1 081

Zatížení půdy zvířaty celkem (VDJ/ha) 0,10 0,66 0,56 0,58 0,70 0,81 0,98 0,95 0,71 0,77

Produkce RV + ŽV na podnik (tis. Kč) 21 366 58 462 42 066 37 048 21 813 19 425 46 271 50 935 37 944 35 779

Produkce RV (Kč/ha) 13 473 11 867 13 399 19 244 6 763 8 261 12 562 13 922 12 390 11 871

Produkce ŽV (Kč/ha) 1 273 12 444 12 600 12 622 16 030 19 597 19 427 21 471 14 566 21 234

Počet výkonů 9,3 12,4 17,4 13,9 12,9 9,0 18,0 16,4 14,5 14,6

Podíl půdy v LFA horská (%) 2,7 0,1 9,8 0,0 67,6 74,7 13,0 1,9 16,6 25,3

Podíl půdy v LFA ostatní (%) 9,8 21,4 29,3 5,2 10,7 25,2 33,6 68,1 40,3 74,7

Podíl půdy v LFA specifická (%) 0,0 0,0 0,1 0,2 15,5 0,2 0,0 1,1 0,0 0,0

Podíl půdy mimo LFA (%) 87,5 78,5 60,8 94,6 6,3 0,0 53,4 28,9 43,1 0,0

Obiloviny (%) 71,5 57,6 55,0 62,6 15,2 18,1 47,6 44,4 43,0 36,4

Olejniny (%) 15,4 16,4 14,9 15,4 2,5 2,3 12,2 13,6 17,8 8,9

Okopaniny (%) 5,7 4,6 4,3 2,0 0,2 0,5 3,8 4,3 4,8 4,3

Pícniny na OP (%) 1,3 15,2 13,0 11,3 10,9 15,6 19,7 19,3 15,5 20,3

TTP (%) 4,0 5,6 9,7 3,7 71,2 63,0 15,0 18,0 17,2 30,0

Podíl podniků s chovem dojnic (%) 0 88 75 50 88 75 100 100 88 100

Podíl podniků s chovem KBTPM (%) 25 25 25 0 63 38 13 0 50 13

Podíl podniků s ostatním skotem (%) 25 75 25 63 13 13 88 75 13 0

Podíl podniků s chovem prasnic (%) 0 100 50 50 38 38 63 88 50 63

Podíl podniků s výkrmem prasat (%) 25 75 25 75 38 0 100 88 13 0

Počet dojnic (ks/podnik) - 273,2 214,8 135,7 258,5 222,5 355,9 297,9 329,7 301,8

Počet KBTPM (ks/podnik) 21,2 53,0 5,2 0,0 62,1 100,7 12,8 0,0 48,9 11,6

Počet ostatního skotu (ks/podnik) 36,2 103,9 17,8 61,4 3,6 11,6 159,2 114,0 9,1 0,0

Počet prasnic (ks/podnik) 47,2 523,4 382,1 253,2 340,0 273,4 472,0 518,9 566,6 514,1

Počet ostatních prasat (ks/podnik) 130,0 777,2 139,4 526,2 38,4 30,4 1 011,3 1 001,9 32,6 0,0

1) počty pracovníků dopočteny na základě průměrných ročních osobních nákladů na pracovníka pro jednotlivé specializace na základě údajů FADN

ČPH/osobní náklady ČPH/osobní náklady

Smíšená RV a ŽV (82)
Polní výroba a chov 

skotu (81)
Ukazatel

Polní výroba (1)
Smíšená rostlinná 

výroba (6)

Smíšená živočišná 

výroba (7)

ČPH/osobní náklady ČPH/osobní náklady ČPH/osobní náklady
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Pokračování příl. 4 

Příloha 4 – Ukazatele technické efektivnosti, výkonnosti a strukturální ukazatele pro 8 podniků s nejvyšší a nejnižší hodnotou indikátoru ČPH/Kč 
osobních nákladů v jednotlivých typech výrobního zaměření 

nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší nejvyšší nejnižší

Výnos pšenice ozimé (t/ha) 5,20 4,90 4,54 4,53 4,32 3,08 5,40 5,26 5,76 4,81

Výnos řepky ozimé (t/ha) 2,55 3,44 3,23 3,45 2,96 3,39 3,12 3,61 2,61 3,31

Užitkovost dojnic (l/rok) - 5 955 6 329 6 213 5 699 6 088 6 029 6 254 5 975 6 756

Užitkovost prasnic (počet selat/rok) 22,85 21,69 21,42 19,95 13,33 15,80 19,18 20,74 12,43 0,00

Užitkovost býků a jalovic (kg/den) 0,47 0,79 0,79 0,70 0,71 0,73 0,82 0,72 0,76 0,75

Užitkovost (výkrm prasat) 0,67 0,66 0,71 0,58 0,69 0,00 0,61 0,72 0,00 0,00

Celková technická efektivnost (Ø) 0,833 0,872 0,826 0,884 0,703 0,825 0,831 0,851 0,861 0,885

Čistá technická efektivnost (Ø) 0,874 0,931 0,861 0,924 0,804 0,926 0,841 0,894 0,887 0,916

Efektivnost z rozsahu (Ø) 0,954 0,933 0,961 0,957 0,886 0,897 0,989 0,949 0,966 0,965

Podíl podniků s efektivním rozsahem výroby (%) 25,0 25,0 50,0 37,5 12,5 12,5 25,0 25,0 25,0 12,5

Podíl podniků s klesajícími výnosy z rozsahu (%) 12,5 50,0 12,5 12,5 50,0 37,5 37,5 50,0 37,5 75,0

Podíl podniků s rostoucími výnosy z rozsahu (%) 62,5 25,0 37,5 50,0 37,5 50,0 37,5 25,0 37,5 12,5

ČPH/Kč produkce 1,35 0,62 1,09 0,32 1,63 0,55 0,90 0,25 0,91 0,42

ČPH/Kč osobních nákladů 8,01 2,25 6,30 1,87 6,97 1,83 5,35 1,24 6,07 1,48

ČPH Kč/ha 19 861 15 008 28 218 10 124 37 107 15 218 28 837 8 769 24 629 13 980

Podpory SAPS (Kč/ha) 2 904 2 804 2 819 2 811 2 785 2 784 2 809 2 788 2 800 2 829

Podpory Top UP (Kč/ha) 2 229 2 160 2 111 2 216 1 795 2 046 2 561 2 373 2 457 2 660

Podpory LFA (Kč/ha) 162 275 506 34 2 642 2 571 523 499 839 1 021

Podpory AEO (Kč/ha) 333 739 1 013 825 2 474 2 394 673 590 1 205 775

Podpory celkem (Kč/ha) 5 628 5 977 6 449 5 886 9 695 9 796 6 567 6 250 7 301 7 285

Celkové náklady (Kč/ha) 18 008 34 828 34 715 35 922 34 766 40 508 41 866 48 471 34 834 46 884

Přímé materiálové náklady/produkce (Kč/Kč) 0,69 0,74 0,65 0,52 0,65 0,62 0,66 0,69 0,64 0,61

Osobní náklady/produkce (Kč/Kč) 0,11 0,27 0,17 0,17 0,23 0,30 0,17 0,20 0,15 0,28

Kapitálové náklady/produkce (Kč/Kč) 0,06 0,09 0,13 0,10 0,19 0,15 0,14 0,11 0,12 0,11

Celkové náklady/produkce (Kč/Kč) 1,22 1,43 1,34 1,13 1,53 1,45 1,31 1,37 1,29 1,42

Režie/náklady celkem (Kč/Kč) 0,30 0,23 0,29 0,30 0,30 0,27 0,26 0,27 0,29 0,29

Smíšená RV a ŽV (82)
Polní výroba a chov 

skotu (81)

ČPH/osobní náklady ČPH/osobní náklady ČPH/osobní náklady ČPH/osobní náklady ČPH/osobní náklady
Ukazatel

Polní výroba (1)
Smíšená rostlinná 

výroba (6)

Smíšená živočišná 

výroba (7)

 

 

 

 


