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Úvod 
Hospodářské výsledky zemědělských podniků ČR jsou zpravidla prezentovány v průměrných 

hodnotách za všechny podniky, případně v jednoduchém členění těchto podniků. Reálně však 
zemědělské podniky ČR netvoří homogenní celek s vyrovnanými výsledky, a proto průměrné hodnoty 
jejich hospodářských výsledků vytvářejí zkreslený pohled na realitu. 

Zemědělská účetní datová síť FADN je určena mj. k tomu provádět mikroekonomické analýzy 
a komparace výsledků podniků různých typů a výkonnosti. V následující analýze se na výsledcích 
roku 2010 snažíme představit ekonomiku zemědělských podniků z pohledů, které reflektují několik 
kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší pohled na jejich výsledky a na rozdílnou úroveň jejich 
efektivnosti.  

V základním členění jsou komparovány podniky různé právní formy, podniky právnických osob 
(PPO) a podniky fyzických osob (PFO). Dále jsou zemědělské podniky roztříděny podle jejich 
specializace (výrobního zaměření), na základě klasifikačního systému EU vycházejícího z Nařízení 
komise (ES) č. 1242/2008. Princip tohoto třídění vystihuje, jaká výroba charakterizuje rozhodující 
produkci podniku. Princip zatřídění podniků podle výrobního zaměření je uveden v příloze. 

Analyzovány byly výsledky čtyř nejvýznamnějších, resp. nejobvyklejších výrobních zaměření 
českého zemědělství, a sice podniky se specializací na polní výrobu, smíšenou výrobu, chov zvířat 
zkrmujících objemnou píci (bez produkce mléka) a produkci mléka. Do kategorie chovu zvířat 
zkrmujících objemnou píci náleží odchov a výkrm skotu, kombinovaný chov skotu, chov ovcí a koz 
a ostatní chovy zvířat zkrmující objemnou píci (např. koně). Počty podniků analyzovaných výrobních 
specializací v ČR a v souboru FADN zachycují následující dva grafy, v členění na PFO a PPO.  
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Zdroj: Agrocenzus 2010, jedná se o komerčně orientované farmy reprezentované sítí FADN, s hodnotou tzv. 
standardní produkce nad 8000 EUR. *počet podniků v šetření FADN 2010.  

 

Třetí kritérium členění podniků odráží výkonnost zemědělských podniků a poměrně významnou 
diferenciaci ve výsledcích hospodaření podniků shodné specializace a právní formy. Soubor podniků 
FADN téhož typu je s využitím jednoduché statistické metody na bázi tercilů rozdělen na tři třetiny. 
Tercily jsou hodnoty, které rozdělují uspořádaný statistický soubor určitého znaku na tři části 
zahrnující 33,3 % jednotek. Pro účely hodnocení hospodářských výsledků jednotlivých výrobních 
specializací byly analyzované soubory rozděleny dle hodnot indikátoru čisté přidané hodnoty (ČPH) 
na AWU, který vyjadřuje v podstatě důchod z faktorů vytvářený na jednoho pracovníka a lze ho 
považovat za základní kritérium efektivnosti podniků. Tímto kritériem v souboru podniků FADN vznikly 
pro každý typ výrobního zaměření tři stejně velké soubory podniků (třetiny), které charakterizují 
soubor podprůměrných podniků (1.třetina), soubor průměrných podniků (2. třetina) a soubor 
nadprůměrných podniků (3. třetina).  

V následující prezentaci jsou představeny výsledky takto roztříděných podniků s využitím 
různých ukazatelů hospodaření podniků na bázi souboru indikátorů označovaných jako standardní 
výstup FADN („standard results“). Jedním z hlavních ukazatelů výsledku hospodaření je hrubá přidaná 
hodnota (HPH), vyjadřující efektivnost využití materiálových nákladů, energií a služeb a ve svém 
důsledku kvantifikuje výši zdrojů na pokrytí nákladů faktorů (práce, půdy a kapitálu), na reprodukci 
základních prostředků (odpisy) a případný zisk. Dle závazné metodiky FADN představuje hodnotu 
celkové zemědělské produkce po odečtu výrobní spotřeby a daní, avšak při započtení všech 
provozních podpor a dotací. Vyčíslení podílu podpor v ukazateli vyjadřuje závislost, resp. 
životaschopnost podniků v souvislosti s poskytovanými podporami. 

Konečným ukazatelem výsledku hospodaření využitým v této analýze je čistá přidaná hodnota, 
která se odvozuje z HPH po odečtení odpisů. Míru efektivnosti vyjadřuje čistá přidaná hodnota 
v přepočtu na roční pracovní jednotku AWU (Annual Working Unit). Ukazatel AWU vyjadřuje jednoho 
průměrného přepočteného pracovníka s celkovým ročním fondem pracovní doby 2000 hodin. 
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 U podniků specializovaných na polní výrobu je u PFO jasně patrný trend zlepšování výsledků 
v ukazateli ČPH/AWU s růstem velikosti. Naproti tomu u PPO můžeme sledovat opačnou 
tendenci, kdy nejlepších výsledků dosahují podniky s průměrnou výměrou 595 ha. 

 Ukazatel počtu AWU na 100 ha, obzvláště u této specializace s minimálním zastoupením 
živočišné výroby, vyjadřuje nepřímo produktivitu práce. Je logické, že vstup pracovní síly na 
jednotku plochy s rostoucí hodnotou ČPH/AWU u obou právnických forem klesá. Zajímavé je, 
že ve třetině nejlepších podniků dosahuje AWU/100 ha prakticky stejné hodnoty jak u PFO, tak 
u PPO, cca 1,30 AWU/100 ha. 

 Rozměr živočišné výroby je při této specializaci podniků v podstatě marginální. U obou kategorií 
podniků je však současně jasně patrný negativní vliv živočišné výroby na efektivnost podniků. 
Nejlepší výsledky dosahují podniky s nejmenším počtem dobytčích jednotek na 100 ha, přičemž 
u PPO je tato tendence jasně dokumentována poklesem daného ukazatele z 14,3 DJ/ha (za 
první třetinu) na 2,6 DJ/ha (ve třetí třetině). 
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 Celková hodnota zemědělské produkce v přepočtu na ha je u těchto podniků s obdobnou 
strukturou výroby v rozhodující míře vytvářena rostlinnou výrobou. Rozdíly mezi hodnotou 
rostlinné produkce mezi skupinou nejhorších a nejlepších podniků jsou zřetelné u PFO, naopak 
u PPO nejsou podstatné.  

 Celkově vyšší produkční úroveň byla prokázána u podniků PPO, což je dáno vyšší intenzitou 
RV, ale i vyšší úrovní živočišné výroby a ostatní produkce, která u PPO zahrnuje přidruženou 
výrobu. Rozdíl v průměrných hodnotách celého souboru mezi PPO a PFO činí 5 040,- Kč/ha, ve 
prospěch PPO. 

 Ukazatel produktivity práce vyjádřený celkovou hodnotou produkce na jednoho pracovníka 
(AWU) velmi výrazně roste u PFO i PPO v následných třetinách. U PFO ve třetině 
nejúspěšnějších podniků dosahuje daný ukazatel 2,6 krát vyšší hodnoty než ve třetině 
nejhorších podniků.  

 Úroveň daného ukazatele u PFO a PPO se ve třetině nejlepších podniků téměř vyrovnává, 
absolutně nejvyšších hodnot dosahuje třetina nejlepších PPO. 

 U podniků PFO s nejvyšší úrovní ČPH/AWU se na celkové hodnotě produkce největší měrou 
podílí rostlinná produkce (93,0 %), živočišná produkce (3,6 %) a ostatní produkce (3,4 %). 
U PPO je situace obdobná, podíl rostlinné produkce činí 92,4 %, podíl živočišné produkce 
1,5 % a ostatní produkce 6,0 %. 
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 Náklady zemědělské produkce v přepočtu na 1 ha vykazují klesající trend v závislosti na růstu 
ČPH/AWU. Tento závěr je zřejmý u obou typů právních forem a velmi markantní zejména 
u PPO a je potvrzením vlivu nákladovosti výroby na efektivnost hospodaření. 

  U PPO je signifikantní, že náklady nejlepší třetiny podniků jsou o 5 492,- Kč/ha nižší než 
průměrné náklady celého souboru a o 10 099,- Kč/ha menší než podniků první třetiny. 

 Rozdíl v úrovni nákladů mezi PFO a PPO je významně ovlivněn úrovní mzdových nákladů, 
které u PPO zahrnují v podstatě veškeré vstupy pracovních sil, na rozdíl od PFO, kdy mzdové 
náklady zahrnují jen pracovní vstupy námezdních pracovníků. 

 Ukazatel celkových nákladů v přepočtu na jednotku produkce bez započtení mzdových nákladů, 
umožňuje srovnávat rentabilitu výroby PFO a PPO s vyloučením nákladů souvisejících 
s faktorem práce. Nad velmi nepříznivou hodnotu koeficientu 1 se dostávají u PFO již 
u druhé třetiny tj. průměrné podniky. Ve skupině nejúspěšnějších podniků třetí třetiny se v obou 
případech dostává koeficient na takřka shodnou úroveň, a to u PFO na 0,86, a na 0,88 u PPO. 

 U PFO v nejhorší první třetině je nákladovost významně ovlivněna odpisy v přepočtu na ha, 
v důsledku neefektivního vynakládání fixních nákladů a vzhledem k nedostatečné velikosti 
podniků. 
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 Podniky polní výroby obecně vykazují relativně nízkou úroveň celkových provozních podpor 
a dotací vzhledem k celkové produkci, ale také poměrně stabilní úroveň těchto podpor u všech 
tří typů sledovaných podniků.  

 U PFO je patrná závislost mezi výší podpor a růstem ČPH/AWU. U podniků PPO naopak 
nejlepší podniky vykazují nejnižší úroveň podpor. 

 Maximum provozních podpor bylo vyplaceno v první třetině nejméně úspěšných PPO. 

 Jednotná platba na plochu (SAPS) se u obou právnických forem podílí podstatnou měrou na 
vyplacených provozních podporách na shodné úrovni. Druhou nejvýznamnější skupinou v obou 
případech byly ostatní podpory (včetně TOP-UP). Třetí v pořadí a na zhruba obdobné úrovni 
figurovaly podpory na výrobní spotřebu. 

 Ukazatel vyjadřující, jak je podporována jednotka produkce, vychází v rámci třech sledovaných 
skupin PFO i PPO, na relativně stejné úrovni při mírně vyšším podílu u PFO oproti PPO.  
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 Hrubá přidaná hodnota definovaná jako rozdíl mezi produkcí a výrobní spotřebou, je jeden ze 
základních ukazatelů efektivnosti vynakládání materiálových vstupů, energií a služeb do výroby. 
Její výše je však zásadně ovlivněna započtením provozních podpor do hodnoty produkce.  

 U PFO je možno zaznamenat markantní rozdíl v hodnotě tohoto ukazatele v rámci 
porovnávaných třetin podniků, rozdíl mezi skupinou podniků v nejhorší třetině a nejlepší se blíží 
cca 6 tis. Kč na ha. Ve třetí nejhorší třetině PFO je významná část hodnoty ukazatele tvořena 
provozními podporami. 

 U PPO vychází poměrně vysoká a stabilní úroveň hrubé přidané hodnoty na hektar jak 
u průměrných podniků, tak i nadprůměrných podniků při poměrně nízkém podílu podpor na 
HPH. Daná skutečnost svědčí o velmi dobrých hospodářských výsledcích dvou třetin podniků 
specializovaných na polní výrobu.  

 Ukazatel HPH na pracovníka (AWU) v sobě zohledňuje i hledisko dosažené produktivity práce. 
V nejlepší třetině PFO i PPO dosahuje téměř shodné velmi vysoké úrovně, několikanásobně 
vyšší než u PFO i PPO spadajících do nejhorší třetiny podniků. Hodnoty ukazatele přesahující 
hranici 500 tis. Kč/AWU charakterizují příznivou důchodovou situaci podniků. 
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 Ukazatel ČPH, odvozený z HPH snížené o odpisy, je považován na úrovni EU za hlavní 
indikátor (tzv. indikátor A) efektivnosti výroby a důchodové situace podniků. 

 Podniky nejlepší třetiny PFO dosahují ČPH na úrovni přesahující hranici 11 000,- Kč/ha. Daná 
úroveň je zhruba shodná se skupinou nejlepších PPO. Tato skutečnost byla v rámci šetřených 
tří skupin PFO nejvyšší měrou ovlivněna nejnižší výrobní spotřeby a odpisů v rámci 
zkoumaných tercilů PFO i PPO. Koeficient závislosti ČPH na vyplácených podporách u výše 
uvedené skupiny PFO dosáhl hodnoty 0,58, potvrzuje tedy menší závislost u nejúspěšnějších 
podniků na podporách. 

 V rámci posuzovaných třetin PFO, tj. konkrétně u průměrně hospodařících podniků druhé 
třetiny, byla ČPH utvářena především podporami (koeficient 0,94) a nejhorší podniky první 
třetiny se blíží záporným hodnotám ČPH. 

 Nejvyšší úroveň ČPH/ha u PPO přesahující rovněž hranici 11 000,- Kč/ha byla dána především 
nejnižší výrobní spotřebou a odpisy v rámci šetřených tercilů skupiny PPO, jakkoliv byla 
produkce v relaci k rozměru ŽV nejnižší. Podíl provozních podpor a dotací na ČPH dospěl ke 
koeficientu 0,59, což potvrzuje opět menší závislost této skupiny podniků na podporách. 
Podobné výsledky dosahují i průměrně hospodařící podniky spadající do druhé třetiny při 0,67 
závislosti na podporách. U nejméně výkonné skupiny podniků vychází daný koeficient podílu 
podpor na ČPH na 0,93 %.  



POLNÍ VÝROBA 

9 

 Ukazatel ČPH/AWU jako základní ekonomický indikátor hospodaření, byl použit jako kritérium 
při zatřiďování podniků. U nejúspěšnějších podniků dosahuje u PFO velmi pozitivních hodnot na 
úrovni 887 tis. Kč a 865 tis. Kč u PPO, vytvářející dostatek zdrojů pro odměňování pracovníků, 
pokrytí nákladů za pronájem půdy a finanční rezervy i tvorbu případného zisku. Ukazatel na 
úrovni pod hranicí 300 tis. Kč/AWU však již nelze považovat za ekonomicky dostačující 
výsledek z hlediska dlouhodobého rozvoje podniku. Pod touto úrovní hospodaří nejhorší třetina 
PPO i PFO, u nichž vzhledem k extrémně vysokým odpisům, dospívá i daný ukazatel 
k extrémně nízkým hodnotám.  

 Úroveň odpisů, prezentující rozdíl mezi hrubou přidanou hodnotou a čistou přidanou hodnotou 
se projevila s výjimkou první třetiny PFO v zásadě stejným způsobem ve všech třetinách (viz 
graf k nákladům zemědělské produkce), kolísala v rozmezí cca 2 800,- až 3 300,- Kč/ha. Ve 
zmíněné první třetině PFO vykázaly odpisy částku 7 559,- Kč/ha. 
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 U obou právních forem lze zaznamenat trend k zlepšování výsledků v souvislosti s růstem 
velikosti podniků. Nejvyšších hodnot ČPH/AWU vykazují podniky s největší výměrou 
zemědělské půdy, což platí i u větších PFO. Tyto nejúspěšnější podniky zkoumaného souboru 
u PFO dosahují průměrně výměry 204 ha, stejná kategorie podniků PPO hospodaří průměrně 
na 1 692 ha. 

 Vstup pracovní síly na jednotku plochy s růstem ČPH/AWU u obou právnických forem podle 
očekávání klesá. U PFO dosahuje v rámci kategorie nejlepších podniků úrovně 1,81 AWU/100 
ha, ve stejné kategorii podniků PPO 2,62 AWU/100 ha. Ekonomicky nejméně efektivní PFO 
první třetiny vykázaly počty pracovníků na 5,30 AWU/100 ha, u PPO téměř o 1,5 pracovníka 
méně (3,74 ČPH/AWU).  

 Zatížení dobytčími jednotkami s růstem ČPH/AWU u PFO klesá, ve třetině nejúspěšnějších 
podniků až na úroveň 42,6 DJ/100 ha. U PPO zatížení dobytčími jednotkami nekoresponduje ve 
všech případech s růstem ČPH/AWU. U obou právnických forem tento parametr osciluje mezi 
42,6 až 56,7 DJ/100 ha.  
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 Podniky PPO ve srovnání s PFO dosahovaly ve všech třech hodnocených třetinách celkově 
vyšší produkční úroveň, průměrně v hodnotě 33 908,- Kč/ha. Rozdíl v produkci na ha mezi 
celkovým průměrem PFO a PPO dosáhl téměř 12 000,- Kč/ha. 

 U všech PFO se na celkové hodnotě produkce největší měrou podílí rostlinná produkce. U PPO 
není rozdíl mezi podílem RV a ŽV tak výrazný, naopak ve třetině průměrných podniků je patrný 
vyšší podíl ŽV. U PPO ve srovnání s PFO významnější úlohu sehrává ostatní produkce.  

 Rozdíl v intenzitě výroby v přepočtu na 1 ha je u obou právních forem významný mezi třetinou 
nejhorších podniků a ostatními podniky, průměrné i nadprůměrné podniky vykazují přibližně 
stejnou hodnotovou úroveň. 

 Ukazatelem produktivity práce vyjádřeným celkovou hodnotou produkce na přepočteného 
pracovníka (AWU) se výrazně odlišuje nejhorší a nejlepší třetiny podniků, přičemž ve skupině 
nejlepších podniků překračuje u obou právnických forem hranici 1 200 000,- Kč/AWU. U PPO 
dokonce ve druhé průměrné třetině ukazatel rovněž překročil hranici 1 mil. Kč/AWU. 

 Ze srovnání s podniky polní výroby zřetelně plyne, že v rámci „smíšené výroby” jsou u PPO 
ukazatele hodnoty zemědělské produkce zřetelně vyšší (ve skupině s nejlepšími výsledky 
o necelých 12 000,- Kč/ha). Zřetelně jiný a podstatně vyšší je ukazatel produktivity práce 
ČPH/AWU. Rozdíl ve prospěch podniků polní výroby dosahuje více než 500 000,- Kč/AWU. 
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 Podniky PFO vykazují celkově nižší úroveň nákladů, což souvisí s nižší úrovní produkce (viz 
graf Zemědělská produkce). Výrobní spotřeba je u skupiny nejúspěšnějších podniků na nejnižší 
úrovni a podílí se na celkových nákladech 71 %. 

 PPO prokazují vyšší produkci, a adekvátně také vyšší nákladovost. Nejvýznamnější položkou je 
výrobní spotřeba, která se ve skupině nejlepších podílí na nákladech 65 %. Mzdové náklady 
jsou v této třetině ve srovnání s ostatními nejnižší.  

 Pachtovné se u PFO pohybovalo v rozmezí 411,- až 701,- Kč/ha, u PPO v rozpětí od 1 222,- do 
1 628,- Kč/ha. 

 Ve skupině nejhorších PFO se na nákladovosti ve zvýšené míře projevují odpisy, což ukazuje 
na nevhodný způsob vynakládání fixních nákladů ve vztahu k velikosti subjektu. 

 Nákladovost na jednotku produkce bez započtení mzdových nákladů vykazuje u PPO klesající 
tendenci. U PFO existují významné rozdíly ve skupině podprůměrných podniků. U průměrných 
podniků v rámci obou podnikatelských forem jde o hodnoty 0,95, resp. 0,99 ve skupině 
nejúspěšnějších PFO koeficient 0,94, resp. u PPO 0,89. Daný ukazatel představuje vůbec 
nejlepší výsledek, avšak i u této skupiny se jedná o velmi vysokou nákladovost výroby. 
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 Provozní podpory v průměru PFO převyšují průměr PPO o cca 1 300,- Kč/ha. Absolutně nejvíce 
vyplacených provozních podpor a dotací v rámci všech šetřených třetin bylo vyplaceno ve 
skupině nejúspěšnějších podniků třetí třetiny PFO, průměrně 10 076 Kč/ha. Také úroveň 
podpor v rámci druhé třetiny (8 921,- Kč/ha) a první třetiny (8 832,- Kč/ha) přesahuje úrovně 
všech tří skupin PPO. 

 Provozní podpory PPO vykazují mezi jednotlivými třetinami pouze minimální změny. Jednotlivé 
dotační tituly doznávají co do výše v rámci jednotlivých třetin také pouze nevýznamné změny.  

 Jednotná platba na plochu (SAPS) se u obou právnických forem podílí nejvýznamnější měrou 
na vyplacených provozních podporách při zhruba shodné úrovni. Podpory do LFA jsou u PFO 
druhou nejvýznamnější skupinou podpor, zatímco u PPO jsou méně významné. Ostatní 
podpory (včetně TOP-UP) figurují spolu s environmentálními podporami u PFO na třetím místě, 
přičemž ostatní podpory hrají významnou roli také u PPO. 

 Podíl provozních podpor na hodnotě celkové produkce zůstává u všech šetřených skupin PFO 
na stabilní úrovni (průměrně na 43 %). U PPO se prokázala ve všech skupinách rovněž stabilní 
úroveň daného parametru, přičemž jednotka produkce PPO je podporována na výrazně nižší 
úrovni (v průměru na 24 %). 
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 U podniků PFO činil rozdíl HPH na ha mezi nejúspěšnějšími a nejhoršími podniky cca 5 600,- 
Kč/ha, což je zčásti dáno i vyšší úrovní podpor vyplácených nejlepším podnikům. Ukazatel 
u nejhorších podniků první třetiny potvrzuje jejich vysokou závislost na provozních podporách. 
Ve třetině nejúspěšnějších podniků se provozní podpory podílely na HPH/ha zhruba dvěma 
třetinami. 

 Ve třetině nejlepších PPO se provozní podpory podílí na HPH/ha zhruba 50 %, obdobně jako 
třetina průměrných podniků, což potvrzuje o pozitivní hospodářské výsledky obou zmiňovaných 
skupin. Obdobně jako u PFO vykázaly nejhorší podniky zhruba dvoutřetinovou participaci na 
HPH. Rozdíl mezi podniky první a třetí třetiny byl menší, na úrovni 5 100,- Kč/ha. 

 Ukazatel HPH na pracovníka (AWU) zohledňuje i hledisko produktivity práce. Z tohoto hlediska 
dosahuje nejlepších výsledků třetina nejúspěšnějších PFO na úrovni 880 000,- Kč/AWU. Stejná 
skupina PPO vykázala zhruba 660 000,- Kč/AWU. Hodnoty přesahující hranici 500 tis. Kč/AWU 
jsou dobrým východiskem pro velmi příznivou důchodovou situaci.  
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 Ukazatel ČPH/AWU jako základní ekonomický indikátor hospodaření byl použit jako kritérium 
třídění podniků do tří třetin. Jako optimum byla zvolena hranice 300 000,- Kč/AWU, což vytváří 
předpoklad pro dlouhodobý rozvoj podniku, a poukazuje na dostatek mzdových prostředků, 
zdrojů pro pokrytí nákladů půdy, finančních nákladů a pro případný zisk. 

 Nejúspěšnější PFO třetí třetiny dosahují cca 700 000,- Kč/AWU při průměrné výměře 204 ha, 
což představuje maximální úroveň hodnoty ČPH/AWU v některé z šetřených třetin u obou 
právnických forem. V rámci druhé třetiny PFO při průměrné výměře 57 ha a ČPH na úrovni cca 
300 000,- Kč/AWU, charakterizují hospodářsky rovněž velmi příznivou situaci. Nejhorší skupina 
PFO při průměrné výměře 28 ha dosahují ČPH na úrovni cca 100 000,- Kč/AWU, což svědčí o 
jejich dlouhodobé ekonomické neudržitelnosti.  

 U PPO vycházejí rovněž významné rozdíly mezi první třetinou a třetí třetinou, a to ve výši cca 
300 000,-. Podniky v nejhorší pozici se přece jenom více přiblížily optimální hranici 300 000,- 
Kč/AWU, než tomu bylo v případě PFO. 

 S růstem ČPH/AWU od první ke třetí třetině podniků je možno prokázat růst výměry 
zemědělské půdy a pokles počtu pracovníků. 

 Úroveň odpisů, která vymezuje rozdíl mezi hrubou přidanou hodnotou a čistou přidanou 
hodnotou se projevila v zásadě stejnoměrným způsobem ve všech zkoumaných třetinách (viz 
Náklady zemědělské produkce). Pouze v první třetině PFO dospěly odpisy k 4 909,- Kč/ha, 
v ostatních případech oscilovaly mezi 3 292,- až 3 608,- Kč/ha. 
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 Hodnoty ČPH na hektar v jednotlivých třetinách korespondují v základní tendenci s vývojem 
ČPH/AWU, a to ve všech zkoumaných třetinách u obou právních forem.  

 Ve skupině PFO s nejvyššími hodnotami ukazatele ČPH/AWU dospěly podniky k ČPH na 
úrovni 12 527,- Kč/ha. Daný výsledek je dán především vyplacenými podporami ve výši 
10 076,- Kč/ha. Produkční úroveň a hodnoty výrobní spotřeby a odpisů jsou ve srovnání 
s druhou výkonnostní třetinou přitom takřka na shodné úrovni.  

 U PPO ve třetí třetině dospěla ČPH k hranici 14 000,- Kč/ha, přičemž podpory činily pouze 
8 228,- Kč/ha a ve srovnání s druhou výkonnostní třetinou poklesly o 219,- Kč/ha. Rozhodujícím 
faktorem se tedy stala vysoká úroveň hodnoty produkce při nižší úrovni výrobní spotřeby 
a odpisů.  

 Vzájemný poměr podpor k ČPH ukazuje na míru závislosti podniků na objemu vyplácených 
podpor. Pokud se koeficient blíží jedné, znamená to, že ČPH je utvářena především podporami. 
Pokud je větší než jedna, tak by ČPH bez podpor dospěla k záporné relaci. Tato situace byla 
prokázána u PFO ve zkoumané první třetině, kde daný koeficient dospěl k 1,67. V první třetině 
PPO vychází koeficient 0,99, tzn., že ČPH je utvářena převážně podporami. Nejefektivnější 
skupina podniků vychází z tohoto úhlu pohledu na nejvýkonnější třetině PPO (koeficient 0,65). 
Obdobně dobré výsledky vycházejí i pro druhou třetinu PPO (0,75) a třetí výkonnostní skupinu 
PFO (0,83).  
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 U zemědělských podniků s hlavním zaměřením na chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez 
produkce mléka) lze u PFO vypozorovat trend ke zlepšování ekonomických výsledků 
v souvislosti se zvyšováním výměry, nejefektivnější PFO hospodařily průměrně na výměře 
150 ha. U PPO neměla výměra podniků zásadní vliv na míru ekonomické úspěšnosti.   

 Rozměr živočišné výroby je v rámci této specializace velmi významným faktorem. V relaci 
k počtu DJ/100ha dosahují u obou právnických forem nejlepší výsledky podniky s nejnižším 
počtem dobytčích jednotek na hektar, u PFO 42,2 DJ/100 ha, u PPO dokonce 38,1 DJ/100 ha. 

 Ukazatel počtu AWU/100 ha potvrzuje úspěšnost podniků s nejnižším počtem DJ. Podniky obou 
právnických forem vykazují v jednotlivých třetinách obdobné výsledky, větší variabilitu vykazují 
podniky PFO při kolísání daného parametru od 3,5 do 1,24 AWU/100 ha.  
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 Hodnota celkové produkce podniků zaměřených na chov zvířat zkrmujících objemnou píci je 
větší měrou tvořena živočišnou výrobou. PPO většinou dosahují v přepočtu na jednotku plochy 
(Kč/ha) vyšší úrovně zemědělské produkce, než PFO. Výjimku tvoří pouze PPO v nejúspěšnější 
skupině s nejnižší hodnotou produkce na ha a s převažujícím zastoupením rostlinné produkce.  

 Pro obě právní formy platí, že nejlepší výsledky vykazují PFO a PPO s nejextenzivnější 
výrobou.  

 Důležitým ukazatelem se jeví hodnota zemědělské produkce vyjádřená v Kč/AWU. U PFO se 
prokázalo, že při rostoucí produktivitě práce, nejúspěšnější PFO dosahují nejvyšší hodnoty 
produkce v přepočtu na AWU, cca 800 000,- Kč/AWU. 
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 Vykázané náklady v rámci tří výkonnostních skupin podniků odpovídají úrovni produkce 
a rozměru ŽV s tím, že mezi nejúspěšnější náleží podniky s nižšími stavy zvířat.  

 Ve třetině nejlepších podniků, tj. s nejnižšími náklady, však paradoxně nevychází nejnižší 
ukazatele nákladovosti na jednotku produkce. PPO dosahují dokonce horší hodnotu tohoto 
ukazatele nákladovosti, než tomu bylo u podprůměrných podniků. 

 PFO vykazují znatelně vyšší odpisy než PPO, a to bez ohledu na zařazení do skupin podle 
ekonomické úspěšnosti.  

 Ve všech skupinách podniků obou právních forem vycházejí v průměru vyšší náklady, než činí 
hodnota dosažené produkce. Podprůměrné PFO vykazují nepříznivý poměr nákladů (bez 
mzdových) a produkce koeficientem 1,91, skupiny nadprůměrných podniků vykazují koeficient 
1,41. U PPO nejlepší relaci mezi náklady a hodnotou produkce vykazují skupiny průměrných 
podniků (1,12).  
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 Podniky zaměřené na chov zvířat zkrmujících objemnou píci jsou příjemci vysokých provozních 
dotací. U PFO koresponduje růst objemu dotací s růstem ČPH/AWU. Shodně pro obě právní 
formy platí, že nejúspěšnější podniky jsou zároveň příjemci největšího objemu podpor, které 
jsou rozhodujícím faktorem tvorby ekonomického výsledku podniku.  

 PPO vykazují nižší průměrné hodnoty přijatých provozních podpor na hektar zemědělské půdy 
(13 851 Kč/ha) ve srovnání s PFO (15 395 Kč/ha).  

 Nejvýznamnějšími položkami podpor u podniků zaměřených na chov zvířat zkrmujících 
objemnou píci jsou podpory na LFA (33 % u PFO, 26 % u PPO) a environmentální podpory 
(27 % u PFO, 29 % u PPO). Významnou roli hrají také přímé podpory (SAPS), a to u PFO na 
úrovni 26 %, u PPO na úrovni 29 %. 

 Podíl podpor na hodnotě celkové zemědělské produkce téměř ve všech případech přesahuje 
koeficient 1, což znamená, že ekonomický výsledek ovlivnily podpory podstatně významnější 
měrou, než samotná produkce. Jedinou výjimkou jsou PPO, ve druhé třetině zachycující 
podniky průměrné, kde vzájemný poměr hovoří ve prospěch produkce.  
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 Hrubá přidaná hodnota přepočtená na hektar zaznamenává u PFO růst. U PPO se tento trend 
projevuje pouze mezi podprůměrnými a průměrnými podniky, u nadprůměrných klesá.  

 Prakticky ve všech případech je HPH vytvářena provozními podporami, s výjimkou průměrných 
podniků druhé třetiny, kde HPH převyšuje provozní podpory o 1 061,- Kč/ha. Ve skupině 
podniků s nejhoršími výsledky jak u PFO, tak PPO a paradoxně i u třetiny nejlepších PPO 
úroveň podpor výrazně přesahuje hodnotu HPH. 

 Hodnoty hrubé přidané hodnoty na pracovníka dosahují v průměrném tercilu jak u PPO, tak 
i PFO úrovně přesahující 500 000,- Kč/AWU. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo ve skupině 
nejúspěšnějších podniků u PFO, a to 1 248 183,- Kč/AWU a obdobně u PPO na úrovni 
927 004,- Kč/AWU. Dosažená vysoká úroveň HPH/AWU je zřetelným výsledkem podpůrné 
politiky ve prospěch tohoto odvětví. 
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 PFO celkem dosahují průměrné hodnoty cca 480 000,- Kč/AWU, PPO celkem zaznamenaly 
ČPH na úrovni cca 430 000,- Kč/AWU.  

 Nejúspěšnější PFO vykázaly více než 1 mil. Kč ČPH/AWU, ale také podniky druhé skupiny 
průměrné výkonnosti ČPH/AWU na úrovni 453 922,-. Shodná situace platila i pro PPO. Podniky 
v nejúspěšnější třetině vykázaly 782 877,- ČPH/AWU, podniky druhé třetiny 426 312,- 
ČPH/AWU. 

 Podniky PFO i PPO zařazené do nejhorší první třetiny neprokazují dostatečnou úroveň 
ČPH/AWU zajišťující životaschopnost, i přes relativně vysokou úroveň podpor cca  
13 000,- Kč/ha (viz graf provozních podpor a dotací). 

 Závislost tohoto výrobního zaměření na podporách potvrzuje relace podpor k ČPH. U obou 
právních forem shodně vykazuje průměrnou hodnotu 1,49. U PFO s nejvyšší úrovní ČPH/AWU 
vychází daný koeficient na úrovni 1,26, u PPO na hodnotě 1,47. 
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 U PFO je zřejmý růst ekonomické výkonnosti s nárůstem průměrné výměry. Tento trend je 
patrný i u podniků PPO zahrnutých do první a druhé třetiny, přičemž nejúspěšnější třetina PPO 
naopak vykazuje nejnižší výměru. 

 Trend poklesu vstupu pracovní síly na jednotku plochy je shodně zaznamenán u obou 
právnických forem. Ve třetině nejlepších podniků se pozitivně projevuje vliv nižšího rozměru ŽV. 
Nejnižší hodnoty tohoto ukazatele vykazují PFO nejlepší třetiny i při vyšším zatížením 
živočišnou výrobou ve srovnání s obdobnou skupinou PPO. U PFO celkem a PPO celkem je 
výše vstupu pracovní síly přepočtená na 100 ha prakticky shodná. 

 Nejnižší hodnota počtu DJ přepočtených na 100 ha zemědělské půdy se prokázala u obou 
právnických forem podniků náležejících do třetiny nejlepších podniků. 

 Celkově PFO tohoto výrobního zaměření vykazují vyšší intenzitu živočišné výroby na úrovni 
70,5 DJ/100 ha, oproti 57,7 DJ/100 ha u PPO.  
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 Hodnota celkové produkce podniků výrobního zaměření „Produkce mléka“ spočívá rozhodující 
měrou na živočišné produkci. Z grafu plyne, že skupina podprůměrných a průměrných PFO 
i PPO vykazuje vyšší intenzitu výroby měřeno hodnotou zemědělské produkce, než třetina 
nejúspěšnějších podniků. 

 Celkově dosahují PFO vyšší úrovně hodnoty produkce v přepočtu na ha než PPO. Nejlepší 
třetina PPO a do určité míry i PFO dosahují takřka srovnatelné úrovně produkce na ha při 
výrazně nižší zatíženosti DJ/100ha, což by mohlo svědčit o vyšší efektivnosti ŽV. 

 U PFO je výrazně nižší podíl hodnoty ostatní produkce (v Kč/ha) než u PPO, což lze mj. 
vysvětlit i užší specializací PFO právě na živočišnou produkci.  

 Celková hodnota produkce v Kč/AWU potvrzuje velmi pozitivní trend ve prospěch třetiny 
průměrných i nadprůměrných PFO i PPO a je zřejmé, že daný trend svědčí o významných 
rozdílech v produktivitě práce. 
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 U PPO vychází v průměru vyšší úroveň nákladů na ha oproti PFO, přestože jejich celková 
úroveň produkce z ha je nižší. 

 Nejvyšší náklady na jednotku plochy vykazuje skupina nejméně výkonných PFO zahrnutých 
do první třetiny, a to cca 42 000,- Kč/ha a naopak nejnižší úroveň byla zaznamenána 
u nejefektivnějších PFO třetí třetiny, a to cca 29 000,- Kč/ha. U PPO je charakteristické, že 
v daném ukazateli vykazují vyrovnanější hodnoty. 

 U podniků zaměřených na produkci mléka představuje výrobní spotřeba spočívající převážně 
na nákladech za krmiva nejvýznamnější nákladovou položku. Potvrzuje se, že čím podnik 
dosahuje vyšší ČPH/AWU, tím vykazuje nižší hodnoty výrobní spotřeby na jednotku plochy. Lze 
obecně konstatovat, že především výše výrobní spotřeby při dané specializaci významně 
ovlivňuje ekonomické výsledky podniků, a to u obou právních forem. 

 Nákladovost, s vyloučením mzdových nákladů na jednotku produkce, je v rámci skupin podniků 
s výjimkou nejlepších PFO na vysoké úrovni blížící se, resp. přesahující hodnotu produkce, což 
svědčí o obecně vysoké nákladovosti tohoto odvětví.  
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 Pro toto výrobní zaměření je charakteristická vysoká úroveň podpor. Nejúspěšnější třetina 
podniků PFO čerpala podpory ve výši 11 412 Kč/ha, a ve výši 11 849 Kč/ha u PPO. Z grafu je 
zároveň zřejmý rostoucí trend v poskytování podpor, který koresponduje s růstem ČPH/AWU. 
PFO v první a druhé třetině podniků čerpaly podpory prakticky ve stejné výši, zvýšení je patrné 
pouze ve skupině nejvýkonnějších podniků. 

 U PFO nejsou rozdíly ve výši provozních podpor a dotací na hektar mezi jednotlivými skupinami 
podniků tak výrazné (rozdíl 643 Kč/ha) jako u PPO (rozdíl 2 618 Kč/ha). 

 Zřetelně největší podíl na celkové hodnotě provozních podpor zaujímají ve všech podnicích tzv. 
přímé platby. Jednotná platba na plochu (SAPS) spolu s ostatními podporami (včetně Top–up) 
zaujímají více než 50 % podíl na celkových provozních podporách a dotacích. Třetí v pořadí 
figurovaly podpory do LFA. 

 U podniků se zaměřením na chov dojnic u obou právních forem tvoří významnou položku 
podpory poskytované v rámci PRV 2007-2013 na LFA a environmentální podpory (zahrnují 
platby na agroenvironmentální opatření a platby vyplácené v rámci NATURA 2000). Ve 
sledovaném roce 2010 se jejich podíl zvýšil také proto, že došlo k souběhu čerpání finančních 
prostředků ze žádostí podaných jak za rok 2009, ale také za rok 2010. 

 Sledované podniky hospodaří zejména v oblastech s přírodními omezeními, a proto čerpají tyto 
podpory ve větší míře než podniky jiného výrobního zaměření. Provozní podpory jsou ve všech 
méně příznivých oblastech klíčovým faktorem přechodu ze ztrátového do ziskového 
hospodaření. Pouze u podniků se zaměřením na chov zvířat zkrmujících objemnou píci je 
úroveň provozních podpor vyšší. 
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 Podniky specializované na produkci mléka dosahují vysokých hodnot HPH na ha v rámci obou 
podnikatelských skupin, ale při výrazně vyšší průměrné hodnotě u PFO. 

 U PFO a PPO je jasně patrný růstový trend v rámci sledovaného ukazatele ve všech skupinách 
podniků s velmi markantními rozdíly mezi jednotlivými výkonnostními skupinami podniků. 

 Závislost na podporách není při daném zaměření tak zásadní. Úroveň provozních podpor se na 
HPH/ha podílí u nejúspěšnějších PFO 53,4 %, u PPO byla na úrovni 64,9 %. 

 Hrubá přidaná hodnota v přepočtu na pracovníka dosahuje u nadprůměrných podniků velmi 
slušné úrovně (přesahující 500 000,- Kč/AWU), při relativně stejné úrovni podpor. Nejvyšších 
hodnot dosahuje skupina nejúspěšnějších PFO na úrovni 831 517,- Kč/AWU. Obdobná situace 
byla zjištěna také u PPO, kde jde o úroveň 632 145,- Kč/AWU. 
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 Rozdílný růst ČPH na ha ovlivňují u PFO a PPO odlišné faktory. U PFO při relativně stejné 
úrovni podpor sehrává velmi zřetelnou roli nákladovost výroby. První třetina PFO vykazuje 
výrazně méně příznivou relaci mezi náklady a produkcí (1,13) než podniky ve třetí třetině (0,85). 
Podniky první třetiny jsou charakterizovány relativně vysokými náklady na výrobní spotřebu, ale 
i celkovými náklady ve srovnání s podniky třetí nejvýkonnější skupiny. 

 U PPO sehrává rozhodující pozici výše podpory na ha a v nejlepší třetině podniků pak svou 
úlohu sehrává také vyšší efektivnost živočišné produkce. 

 Vliv provozních podpor na hospodaření podniků dokumentuje ukazatel poměru podpor k ČPH. 
U PFO v 1. třetině vychází koeficient 1,67, tzn., že produkce nepokrývá výrobní spotřebu včetně 
odpisů a jen díky podporám nevchází ČPH do záporných hodnot. Lze tedy celkově hodnotit 
PFO jako úspěšnější při koeficientu 0,82 oproti PPO s koeficientem 0,85. Za nejefektivnější lze 
považovat PFO v nejvýkonnější skupině s koeficientem 0,69. 

 Podle ukazatele čisté přidané hodnoty přepočtené na pracovníka lze vyslovit závěr, že 
nejlepších výsledků dosahují PFO ve třetí třetině na úrovni 664 879,- Kč/AWU, což představuje 
maximální hodnotu ukazatele za všechny uvedené skupiny podniků. Hodnoty tohoto ukazatele 
v první třetině PPO a zejména PFO nezaručují dlouhodobou udržitelnost daných způsobů 
hospodaření. 
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Závěry 

 V rámci analyzovaných výrobních zaměření, tj. polní výroba, smíšená výroba, chov zvířat 
zkrmujících objemnou píci a produkce mléka, byly prokázány signifikantní rozdíly ve 
sledovaných ukazatelích, resp. hospodářských výsledcích zemědělských podniků. 

 U všech výrobních zaměření a při různé úrovni podpor byly prokázány u podniků první třetiny 
podniků výsledky, které nezaručují jejich dlouhodobou životaschopnost. Hodnoty indikátoru 
ČPH/AWU nedosahovaly úrovně 300 000,- Kč. Dané hodnoty u PFO oscilovaly v rozmezí od 
35 171,- do 131 407,- Kč na AWU. 

 U PFO v rámci sledovaných výrobních zaměření dochází ke zlepšování výsledků s růstem 
velikosti. U PPO dosahovaly nejlepších výsledků podniky v nejmenší velikostní skupině (od 594 
do 755 ha), která prokázala své ekonomické výhody. Výjimku u PPO však představuje třetina 
nejlepších podniků smíšené výroby, které vykazují největší průměrnou výměru při daném typu 
specializace na úrovni 1692 ha. 

 Pořadí efektivnosti vyjádřené ukazatelem ČPH/AWU v rámci sledovaných specializací 
při rozčlenění do tří skupin vyjadřují následující grafy. 
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 Nejlepší výsledky u PPO dle ČPH/AWU byly prokázány ve třetině nejlepších podniků polní 
výroby (864 519,- Kč/AWU). Rozhodující roli zde sehrává nejnižší nákladovost výroby 
a nejvyšší produktivita práce. Koeficient závislosti ČPH na vyplácených podporách 
(podpory/ČPH) dosáhl nejnižší úrovně a nepřekročil dvou třetinový podíl ČPH. 

 Nejlepší výsledek u PFO a rovněž absolutním „vítězem“ je skupina nejlepších podniků v rámci 
chovu zvířat zkrmujících objemnou píci, kde ČPH/AWU dosáhla 1 053 625,- Kč/AWU. Tyto 
podniky však vykazují v rámci nejlepších PFO nejnižší produktivitu práce, měřeno hodnotou 
produkce na AWU při poměrně vysoké nákladovosti. Relace nákladů (s vyloučením mzdových) 
na jednotku produkce vychází velmi nepříznivě (1,41). Pozitivní výsledek je zřetelně ovlivněn 
výší vyplácených podpor, přičemž relace podpor k ČPH je dána koeficientem 1,26. Absolutní 
hodnota podpor na úrovni 16 249,- Kč/ha byla vůbec nejvyšší z celého sledovaného souboru 
výrobních zaměření jak u PFO tak i PPO. 

 Nejhoršího výsledku ČPH/AWU v rámci PPO bylo dosaženo ve skupině nejslabších podniků 
zaměřených na chov zvířat zkrmujících objemnou píci na úrovni 194 772,- Kč/AWU. Výsledky 
ostatních specializací se pohybují na víceméně srovnatelné úrovni, 213 938,- Kč/AWU 
u produkce mléka, 234 197,- Kč/AWU u smíšené výroby a 280 596,- Kč/AWU u polní výroby. 
Lze očekávat, že tyto podniky při snížení nákladovosti a zvýšení produktivity práce mají 
potenciál dosáhnout úrovně charakterizující udržitelný rozvoj.  

 Nejhorší výsledek ČPH/AWU u PFO a současně absolutně nejhorší výsledek za sledované 
specializace byl prokázán u polní výroby na úrovni pouhých 35 172,- Kč/AWU. I ostatní PFO 
odlišných výrobních zaměření ve skupině nejhorších podniků nevytvářejí ČPH/AWU na úrovni, 
která by pokryla minimální důchodové potřeby zemědělců. Je zřejmé, že zásadní roli zde 
sehrává nedostatečná velikost farem neumožňující efektivní využívání výrobních faktorů. 
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Příloha 

Klasifikace výrobního zaměření podle Nařízení komise (ES) č. 1242/2008 

 Podíl standardní produkce (SO) jednotlivých odvětví RV a ŽV na celopodnikové hodnotě 
standardní produkce umožňuje zařadit podniky do skupin podle výrobního zaměření. Pro zařazení 
podniku do příslušné třídy je definován přesný algoritmus stanovující, jaký podíl na celopodnikové 
standardní produkci musí vykázat dané odvětví rostlinné a živočišné výroby. 

 

Výrobní zaměření Podrobnější typ výrobního zaměření Podíl SO odvětví na tvorbě podnikového SO 

Polní výroba 

15. Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny 
Obiloviny, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny 

> 2/3 

16. Všeobecná polní výroba 
Polní plodiny > 2/3; obiloviny, olejniny, sušené luštěniny a 

bílkovinné plodiny ≤ 2/3 

Produkce mléka 45. Produkce mléka 

Dojnice > 3/4 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata 

zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou 

píci a píce pro hospodářská zvířata  

Chov zvířat 

zkrmujících 

objemnou píci 

46. Odchov a výkrm skotu 

Skot celkem > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; 

dojnice ≤ 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata 

zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou 

píci a píce pro hospodářská zvířata 

47. Kombinovaný chov skotu 

Skot celkem > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou 

píci;dojnice > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci; 

zvířata zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících 

objemnou píci a píce pro hospodářská zvířata; kromě 

podniků ve třídě 45 

48. Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat 

zkrmujících objemnou píci 
Skot celkem ≤ 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci 

Smíšená výroba 

61. Smíšená rostlinná výroba 

Polní plodiny a zahradnictví a trvalé kultury > 2/3 avšak 

(polní plodiny ≤ 2/3 a zahradnictví ≤ 2/3 a trvalé kultury ≤ 

2/3) 

73. Smíšený chov – převážně zvířat 

zkrmujících objemnou píci 

Zvířata zkrmující objemnou píci, píce pro hospodářská 

zvířata a zvířata krmená jadrným krmivem > 2/3; zvířata 

zkrmující objemnou píci a píce pro hospodářská zvířata ≤ 

2/3; zvířata krmená jadrným krmivem ≤ 2/3 

74. Smíšený chov zvířat, převážně 

krmených jadrným krmivem 

Zvířata zkrmující objemnou píci a píce pro hospodářská 

zvířata ≤ zvířata krmená jadrným krmivem 

83. Polní výroba a chov zvířat zkrmujících 

objemnou píci 

Polní plodiny > 1/3; zvířata zkrmující objemnou píci a píce 

pro hospodářská zvířata > 1/3 

84. Různé druhy rostlinné a živočišné 

výroby 
Podniky ve třídě 8, kromě podniků ve třídě 83 
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