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Úvod 

Koncem října 2011 se konalo 8. zasedání Národní komise FADN CZ za účasti představitelů 

státní správy, jmenovitě pracovníků MZe, ČSÚ, AK, ASZ a zemědělských universit, na kterém byly 

oficiálně představeny definitivní hospodářské výsledky za rok 2010 cca 1430 zemědělských 

podniků ČR zahrnutých do výběrového šetření FADN. Tyto výsledky zpracované podle jednotné 

metodiky EU každoročně prezentuje Kontaktní pracoviště FADN CZ (ÚZEI Praha) na daném 

zasedání a po jejich schválení komisí se individuální data předávají k využití bruselské 

administrativě. Hospodářské výsledky ve formě vybraných ukazatelů byly představeny za časovou 

řadu 2007 až 2010 s upozorněním, že došlo k dílčím změnám v metodice šetření. Jednou z nich je 

mj., že podpory ve prospěch PRV, které byly do roku 2008 započítávány do výsledku podle výše 

přiznané podpory ve sledovaném roce, se od roku 2009 účtují podle skutečně vyplacené částky 

ve sledovaném roce.  

Obecně platí, že hospodářské výsledky zemědělských podniků podle zjištění FADN za rok 

2010 vykazují meziročně, zejména díky růstu hladiny cen zemědělských výrobců, výrazné zlepšení 

a blíží se hodnotám roku 2008.  

V následující informaci jsou vybrané ukazatele prezentovány v přehledných grafech, 

zpravidla obsahujících výsledky právnických osob (PPO), výsledky fyzických osob (PFO) 

a celkové výsledky průměrného podniku ČR. 

Podkladem pro hodnocení výsledků podniků jsou zejména ukazatele tzv. „Standardního 

výstupu EU“, které vyjadřují výsledky šetření v podobě vážených průměrů dat. 
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Hodnota zemědělské produkce v Kč/ha a na přepočteného pracovníka v Kč/AWU 

 

 Mimořádně meziročně vzrostla hodnota zemědělské produkce jak u PPO tak PFO vlivem 

enormního poklesu hodnoty produkce v roce 2009. 

 Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím hodnotou produkce na l ha obhospodařované půdy je 

vývoj cen zemědělských výrobců (CZV), u kterých došlo v roce 2010 k výraznému zvýšení 

v RV a u mléka (viz následující tab.), v průměru ovšem CZV nedosáhly úrovně roku 2007 

a 2008.  

 

Ceny zemědělských produktů 
FADN 2007 FADN 2008 FADN 2009 FADN 2010 

FO PO FO PO FO PO FO PO 

Pšenice ozimá Kč/t 4 675 4 979 3 761 3 870 2 646 2 729 3 719 3 594 

Žito Kč/t 4 679 4 616 3 614 4 074 2 817 2 583 3 393 3 208 

Ječmen jarní Kč/t 4 780 5 128 4 380 4 927 2 909 3 363 3 529 3 427 

Kukuřice na zrno Kč/t 4 803 3 837 2 970 3 520 2 750 2 787 3 215 3 940 

Brambory pozdní konzumní Kč/t 4 407 4 654 4 055 3 067 3 984 3 147 5 361 3 973 

Řepka a řepice Kč/t 7 383 7 003 7 453 8 911 6 364 6 523 7 728 7 712 

Mléko Kč/l 8,4 8,3 7,7 8,3 6,4 6,3 7,4 7,4 

Výkrm skotu Kč/kg ž.v. 37,7 39,5 40,4 38,8 40,6 39,0 41,8 37,8 

Výkrm prasat Kč/kg ž.v. 28,6 29,1 22,0 30,2 30,7 30,1 29,8 27,7 
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 Dlouhodobě je hodnota zemědělské produkce charakterizována mírně sestupnou tendencí 

jak u PPO, kde kromě vlivu cen je významným faktorem zmenšování rozměru živočišné 

výroby, tak i u PFO, které tradičně vykazují nižší intenzitu výroby zejména živočišné 

výroby. 

 Ukazatel celkové produkce na jednoho přepočteného pracovníka (AWU), lze považovat 

za indikátor produktivity práce, (který však není očištěn od vlivu cenových výkyvů). 

Vypovídá o poměrně příznivém vývoji hodnoty zemědělské produkce u PPO. 

 U PFO, při pozitivní meziroční změně v roce 2010, dochází dlouhodobě k výraznému 

poklesu produktivity, který může signalizovat zaměření na extenzivnější formy hospodaření, 

které jsou zvýhodněny vyššími podporami. 

 

Náklady zemědělské produkce v Kč/ha, nákladovost na jednotku produkce 

 

 Nákladovost na l ha z.p. meziročně rostla mírnějším tempem než produkce, díky poklesu 

cen hnojiv a pesticidů, naopak výrazný nárůst nákladů byl zaznamenán u spotřeby PHM 

a energií (o 17,4%). U PPO je růst nákladovosti ovlivněn i růstem mzdových nákladů 

(o 4,5%), což je nepochybně pozitivní tendencí. 

 Výrazně nižší náklady na l ha z.p. u PFO lze vysvětlit nižší intenzitou produkce (zejména 

u živočišné výroby) a nízkými mzdovými náklady, cca 80% pracovních vstupů u PFO má 

charakter neplacené práce, která není zahrnuta do mzdových nákladů. 
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 Z dlouhodobého hlediska si náklady na l ha z.p. udržují více méně stabilní úroveň, což za 

situace, kdy dochází ke snižování produkce, vede k růstu nákladovosti produkce. Daný růst 

je zčásti vysvětlitelný rozevíráním cenových nůžek mezi cenami vstupů a CZV. 

 Nákladovost na jednotku produkce vykazuje u PPO tendenci k mírnému růstu. U PFO roste 

nákladovost výraznějším tempem, přičemž při ocenění neplacené práce formou potenciální 

mzdy za tuto práci, by byla nákladovost na jednotku produkce PFO výrazně vyšší ve 

srovnání s PPO. 

 U obou podnikatelských forem náklady zřetelně překračují hodnoty produkce a jejich 

vzájemné relace se dlouhodobě vyvíjejí nepříznivě.  

 Údaje potvrzují, že české zemědělství by se dlouhodobě pohybovalo a pohybuje pod hranicí 

rentability, pokud by se do jeho výsledků nezapočítávaly podpory. 

 

Podpory provozní a investiční v Kč/ha 

 

 

 Celková tendence v rámci ukazatele podpor v přepočtu na ha z. p. je charakterizována 

permanentním růstem v souvislosti s uplatňovanými nástroji SZP.  
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 Provozní podpory u PPO vykazují tendenci jen mírného růstu, u PFO je patrný výraznější 

růst podpor na l ha z.p.  

 PFO obecně charakterizují vyšší podpory do LFA a na environmentální opatření. Lze tedy 

předpokládat, že větší podíl PFO hospodaří ve znevýhodněných oblastech, kde tyto subjekty 

v rostoucí míře využívají environmentální podpory. 

 Výrazný meziroční vzestup podpor u PFO v roce 2010 byl způsoben i tím, že LFA podpory 

přiznané v roce 2009 byly vyplaceny až v roce 2010.  

 Významně postupně nabývají na váze investiční podpory v důsledku využívání opatření 

PRV. U PPO je patrný výrazný nárůst zejména v roce 2010. U PFO lze rovněž zaznamenat 

pozitivní trend v posledních dvou letech při celkově nižší úrovni čerpání těchto podpor.  

 Nutno doplnit, že investiční podpory, které nespadají do kategorie provozních podpor, jsou 

podle metodiky FADN započítávány do ukazatele „důchod ze zemědělské činnosti (zisk)“, 

a tedy příznivě ovlivňují jeho výši.  

 

Čistá přidaná hodnota v Kč/ha, podíl podpor na ČPH 
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 Čistou přidanou hodnotu (ČPH, resp. důchod z faktorů) dle metodiky FADN získáme 

odečtením nákladů výrobní spotřeby a odpisů od hodnoty produkce, při navýšení o všechny 

provozní podpory. 

 Přes příznivý meziroční výsledek v roce 2010 je vývoj ČPH na l ha z. p. poznamenán 

tendencí k poklesu u PPO i PFO, což reflektuje negativní vliv všech již zmíněných faktorů 

ovlivňujících hodnotu produkce a nákladů. 

 Ukazatel podílu podpor na ČPH potvrzuje rostoucí závislost zemědělství na objemu 

vyplácených podpor. U PFO dosahuje daný ukazatel v posledních letech hodnoty blížící se 

k jedné, tzn., že celá hodnota ukazatele ČPH spočívá na podporách. 

 V krizovém roce 2009 se tato závislost významně prohlubovala, přičemž dynamičtěji u PFO 

(v roce 2009 dospěl daný koeficient k 1,18). 

 

Čistá přidaná hodnota v Kč/AWU, mzdové náklady na jednoho placeného pracovníka  

 

 

 Ukazatel ČPH na jednoho přepočteného pracovníka je jedním ze základních indikátorů 

efektivnosti výroby. 
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 Ukazatel za sledovanou časovou řadu a v rámci obou podnikatelských forem výrazně 

poklesl v roce 2009; v roce 2010 se vrací do úrovně roku 2008.  

 U PPO vykazuje ukazatel vcelku stabilní pozici s tendencí mírného růstu, u PFO zřetelně 

kolísá s tendencí k poklesu. 

 Ukazatel mzdových nákladů v přepočtu na jednoho placeného pracovníka (AWU) 

zaznamenal u PPO pozitivní vývoj, ani v nepříznivém roce 2009 prakticky nedošlo k jeho 

poklesu. V roce 2010 meziročně vzrostly mzdy na jednoho pracovníka téměř o 10 %. 

 U PFO, kde podíl placené práce je na úrovni cca 80% veškerých pracovních vstupů, není 

tendence k dlouhodobému růstu mezd patrná, což by svědčilo o mírně narůstající mzdové 

disparitě v neprospěch PFO. 

 

Důchod ze zemědělské činnosti v Kč/ha, ekonomický hospodářský výsledek (zisk/ztráta) /ha 

 

 

 Důchod ze zemědělské činnosti (DZČ), vypočtený z ČPH odečtením nákladů faktorů (mezd, 

pachtovného, úroků) a připočtením investičních podpor, byl u obou podnikatelských forem 

pozitivní.  
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 U PPO, které dle metodiky FADN nezahrnují do propočtu důchodu výsledky přidružené 

výroby, se přiblížil úrovni roku 2008 a u PFO vlivem vysokých podpor výrazně překročil i 

úroveň roku 2008. 

 Ve srovnání s výchozím rokem 2007 je zřejmé, že důchodovost zemědělského podnikání 

v rámci obou podnikatelských skupin klesá. 

 Srovnatelnost DZČ u obou podnikatelských forem je velmi problematická, protože u PPO je 

prakticky veškerá práce zahrnuta do nákladů ve formě mzdových nákladů, na rozdíl od PFO, 

které vykazují jen malý podíl mzdových nákladů. Proto lze tento ukazatel ekonomicky 

interpretovat jako zisk nebo ztrátu pouze u PPO. Graf zřetelně potvrzuje nesrovnatelnost 

obou podnikatelských forem, pokud u PFO není oceněna neplacená živá práce. 

 Ekonomický hospodářský výsledek (zisk/ztráta) proto u PFO lze vyjádřit oceněním 

neplacené práce na úrovni mzdových nákladů na jednoho placeného pracovníka. 

 Takto vyjádřený hospodářský výsledek se v krizovém roce 2009 dostává jak u PFO tak PPO 

do ztráty, je-li u PFO oceněna neplacená práce. 

 

Čistá přidaná hodnota v členění podle výrobního zaměření v Kč/AWU 
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 Výsledky zemědělských podniků lze detailněji hodnotit z hlediska jejich výrobní 

specializace, přičemž je nutné uvést, že rozhodující specializací co do počtu podniků je 

u PPO smíšená výroba RV a ŽV (930 subjektů), dále polní výroba (886 subjektů), produkce 

mléka a chov skotu jsou početně méně zastoupené specializace. U PFO je nejpočetnější 

specializací co do počtu podniků polní výroba (6094 subjektů) významné jsou i specializace 

smíšená výroba (3731subjektů), produkce mléka (828 subjektů) a chov skotu (3019 

subjektů). 

 Obecně je u obou podnikatelských forem zřejmá výrazná diferenciace ekonomických 

výsledků podle výrobního zaměření při poněkud odlišné dlouhodobější vývojové tendenci.  

 V rámci obou podnikatelských forem se zřetelně potvrzují přednosti výrobního zaměření 

na chov skotu, kde se zejména u PFO převážně jedná o extenzivní chov KBTPM 

v kombinaci s účastí na agroenvironmentálních programech. 

 Co do výhodnosti v rámci daného ukazatele se na druhém místě prezentuje polní výroba 

s větším důrazem u PPO. 

 Dále pak již dochází k určité diferenciaci, kdy se na třetí pozici u PPO objevuje výrobní 

zaměření smíšeného typu jako převažující v rámci této podnikatelské formy. U PFO si 

na třetí pozici stojí specializace na produkci mléka. 

 U PPO se za daných podmínek jako nejméně výhodné výrobní zaměření ukazuje 

specializace na produkci mléka. Daný závěr potvrzuje permanentní úbytek stavu dojených 

krav. 

 Prudký pokles cen mléka v roce 2009 měl u obou podnikatelských forem za následek, že se 

mléčné farmy dostaly do pozice nejméně výhodného výrobního zaměření. 
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Provozní podpory v členění podle výrobního zaměření v Kč/ha 

 

 

 Z předchozího grafu plynoucí výhoda chovu skotu se mj. opírá o nejvyšší provozní podpory 

v přepočtu na hektar, což platí ve všech letech a u obou podnikatelských forem. 

 Specializace se zaměřením na výkrm skotu často v kombinaci s chovem KBTPM dospěla 

u PFO k podpoře na úrovni cca 15 400 Kč/ha v roce 2010, u PPO ve stejném roce k podpoře 

na úrovni 13 900 Kč/ha. 

 Za sledované období a uvedené specializace se zvýšila podpora o cca 43 % za obě formy 

podnikání. 

 Na druhém místě, a to ve všech letech a za obě podnikatelské formy, se umístily podpory 

ve prospěch mléčné specializace při podstatně nižší dynamice růstu, tj. o cca 9 % u PPO a 6 

% u PFO. 

 Tedy i přes podporu na úrovni cca 10 000 Kč/ha se specializace na produkci mléka jeví jako 

méně výhodná a daná skutečnost je mj. také vysvětlením, proč zemědělci upouštějí 

od chovu dojnic. 
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 Za sledované období se průměrná podpora u smíšených farem pohybovala na úrovni cca 

8000 Kč/ha u PPO a na 8700 Kč/ha u PFO a u podniků polní výroby na průměrné úrovni 

7000 Kč/ha, resp. 6200 Kč/ha. 

 

Čistá přidaná hodnota v členění podle ekonomické velikosti v Kč/AWU 

 

 

 Kategorie ekonomické velikosti podniků jsou podle typologie EU definovány za pomoci 

hodnoty celkové produkce podniku oceněné standardními koeficienty produkce.  

 Z grafu je zřejmé, že ekonomické výsledky charakterizované ukazateli ČPH/AWU 

v podnicích zatříděných podle ekonomické velikosti jsou výrazně odlišné u PPO a PFO. 

 PPO, kde neexistují podniky v kategorii malé, vykazují výrazně lepší výsledky než PFO 

v kategorii malé, které jsou dominantním typem PFO v ČR. Naproti tomu střední, velké 

a velmi velké PFO (tato kategorie velmi velkých podniků při změně metodiky zatřídění od 

roku 2009 se již v ČR nevyskytuje), dosahují výrazně lepší výsledky než všechny kategorie 

PPO.   
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 PPO s obvykle vyššími počty pracovních sil vykazují horší výsledky v daném ukazateli 

s tím, že trvale nejúspěšnějšími jsou podniky střední velikosti následované velmi velkými 

podniky. Patrný je však trend vyrovnávání výkonnosti PPO různé velikosti. 

 U PFO je prokazatelný pozitivní efekt velikosti podniku na jeho efektivnost. Podniky 

v kategorii velké resp. velmi velké dosahují nejlepších výsledků. 

 Obvykle se jedná o podniky zaměřené na polní, resp. kombinovanou výrobu s menším 

zastoupením živočišné produkce. Jedná se obecně o podniky s intenzivním nasazením 

pracovních sil a dosahující vysokých parametrů produktivity práce. Současně do této 

skupiny patří i velké extenzivně hospodařící PFO, např. chovatelé KBTPM s vysokou 

úrovní podpor. Obecně lze však konstatovat, že tato kategorie podniků s vysokou úrovní 

ČPH/AWU není v ČR početná. 

 Za analyzovanou časovou řadu bylo opět nejhorších výsledků dosaženo v krizovém roce 

2009. Ve zbývajících letech se výsledky za všechny tři skupiny velkých podniků do značné 

míry shodují a mezi trvale nejúspěšnější se řadí podniky střední velikosti. 

 Ukazuje se také, že výsledky velkých a velmi velkých PPO v daném ukazateli vykazují 

stagnaci. 

 Z prezentovaných dat lze vyvodit, že středně velké PPO hospodaří s vyšší produktivitou na 

rozdíl od skupiny velkých, resp. extrémně velkých podniků překračujících zřejmě optimální 

výměru zemědělské půdy z hlediska efektivního využití pracovní síly.  

 V nejhorší ekonomické pozici je však velmi početná skupina malých PFO, kde při úrovni 

tohoto ukazatele pod hranicí 250 tis. Kč na AWU, není generován dostatečný příjem farmáře 

a jejich produkce nedosahuje racionálního rozměru.  
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Provozní podpory v členění podle ekonomické velikosti v Kč/ha 

 

 

 Za obě podnikatelské formy platí závěr, že za sledované období agrární podpory 

v souvislosti s platnými mechanismy SZP pravidelně narůstaly. 

 Co do absolutní výše vykazují největší objem podpor na ha za skupinu PPO hospodářství 

střední velikosti v průměrné výši 10 400 Kč/ha za sledované čtyřleté období. Provozní 

podpory za skupinu velkých a velmi velkých podniků PPO se co do výše zásadně neodlišují 

a jsou zhruba o 2000 Kč/ha nižší. 

 Z údajů za skupinu PFO je zřejmé, že platný mechanismus agrárních podpor je nastaven ve 

prospěch malých podniků, a že se daný princip prosazuje zvýšenou dynamikou (index růstu 

142). 

 S výjimkou skupiny malých podniků jsou podpory do skupiny středních a velkých PFO 

ve srovnání s PPO v průměru za sledované období u středních podniků nižší o 2000/ha a 

u velkých podniků nižší o 800 Kč/ha. 
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Čistá přidaná hodnota v Kč/AWU v podnicích hospodařících ve znevýhodněných oblastech 

(LFA) 

 

 

 V PPO hospodařících mimo LFA, tj. tedy ve výhodných půdně klimatických podmínkách, 

se s výjimkou krizového roku 2009 ukazatel ČPH/ha zásadně neodlišuje a pohybuje 

v absolutní výši na úrovni 390 tis. Kč/AWU. 

 V horských oblastech LFA se ukazatel ČPH/AWU za skupinu PPO blíží nebo dokonce 

překračuje úroveň ukazatele platného pro oblasti mimo LFA. 

 U PFO dosahují podniky hospodařící v horských, ale i v ostatních LFA zřetelně 

příznivějších výsledků ve srovnání s PPO. 

 Pro obě skupiny podniků platí, že existující systém podpor ve prospěch LFA plní funkci 

vyrovnávat podmínky hospodaření mezi podniky provozující zemědělskou činnost 

v příznivých oblastech ve srovnání se znevýhodněnými oblastmi a to zejména u PPO, kde 

dochází jen k  mírné diferenciaci v ukazateli ČPH/AWU. U PFO hospodařících v LFA jsou 

výsledky převážně lepší ve srovnání s PFO hospodařícími v produkčních oblastech. 

Jednoznačně výhodné při rostoucí dynamice se ukazují výsledky PFO hospodařících 

v horských oblastech. 
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Provozní podpory v Kč/ha v podnicích hospodařících ve znevýhodněných oblastech (LFA) 

 

 

 Z grafu jednoznačně vyplývá, že za celé sledované období a u obou podnikatelských forem 

podpory ve prospěch podniků hospodařících v horských LFA a v ostatních LFA výrazně 

překračují výši podpor vyplácených podnikům hospodařícím v příznivých a tedy 

zvýhodněných půdně klimatických podmínkách. 

 V absolutní výši jsou PFO ve srovnání s PPO vypláceny vyšší podpory jak v horských LFA 

tak i ostatních LFA. 

 Nastavené přerozdělovací procesy tedy zjevně plní svoji funkci ve prospěch podniků 

hospodařících ve znevýhodněných oblastech. PFO hospodařícím v horských LFA bylo 

v roce 2010 vypláceno 15 680 Kč/ha podpor a za celé sledované období vzrostly u PFO 

o cca 44 % a u PPO o cca 42 %. 
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Hospodářský výsledek zemědělství celkem na bázi ekonomického výsledku (zisk, ztráta) 

v mil. Kč 

 

 Každý podnik souboru FADN má přidělenou váhu, která vyjadřuje, kolik podniků stejného 

typu reprezentuje. S využitím těchto vah, jejichž metodická konstrukce je dána EK, lze 

provést odhad hodnot základních ekonomických indikátorů pro celý sektor zemědělství. 

 Daným postupem lze z dat FADN extrapolovat výpočet ekonomického hospodářského 

výsledku (zisku/ztráty) celého zemědělství ČR. 

 Ekonomický hospodářský výsledek (zisk/ztráta) je u PFO vypočítán tak, že v nákladech se 

oceňuje neplacená práce na úrovni mzdových nákladů v přepočtu na jednoho placeného 

pracovníka. 

 Následující tabulka na základě výše uvedeného postupu prezentuje odhad celkového 

zisku/ztráty odvětví zemědělství za období 2007 až 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zemědělský důchod po odpočtu oceněné neplacené práce. 

 

 Obdobnou metodikou lze z dat FADN také prognózovat vývoj ekonomických výsledků. 

Např. odhad hospodářského výsledku zemědělských podniků v roce 2011 zpracovaný na 

bázi dat FADN lze kvantifikovat následovně: 

 

 
Odhad zisku/ztráty zemědělství (mil. Kč) 

 Fyzické osoby Právnické osoby Zemědělství celkem 

2011 4 606 10 424 15 030 

 

 

 

 

Zisk/ztráta zemědělství (mil. Kč) 

Fyzické osoby
1)

 Právnické osoby Zemědělství celkem 

2007 3 963 7 948 11 911 

2008 1 035 4 115 5 150 

2009 -699 -2 072 -2 771 

2010 1 177 3 570 4 747 


