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1 Úvod 

Cílem této publikace je dokumentovat technický postup a základní statistické výsledky 
z dotazníkového šetření v českých zemědělských podnicích právnických osob (PO) 
a fyzických osob (FO) v roce 2004. Tato publikace je především určena zemědělským 
podnikům, které se účastnily tohoto dotazníkového šetření i předcházejících případových 
studií, pracovníkům Ministerstva zemědělství ČR a je v omezeném výtisku k dispozici 
dalším osobám, které mají zájem o výsledky tohoto šetření. 

Šetření bylo iniciováno a koordinováno Leibniz institutem pro agrární vývoj ve střední 
a východní Evropě (IAMO) v Halle v Německu a bylo realizováno v úzké výzkumné 
a technické spolupráci s Výzkumným ústavem pro zemědělskou ekonomiku (VÚZE) 
v Praze. Šetření bylo součástí dvou projektů, které byly řešeny v uvedených institucích: 
Marie Curie projektu Evropské Komise na téma "Hodnocení transakčních nákladů a jejich 
vliv na efektivnost zemědělských podniků ve střední a východní Evropě" (číslo projektu: 
HPMD-CT-2001-00063) a projektu Národní agentury pro vědu a výzkum (NAZV) 
na téma "Komplexní hodnocení zemědělských podniků" (číslo: QF3269). Šetření bylo 
financováno z prostředků IAMO a obou těchto projektů. 

Koordinátorem šetření byla Dr. Jarmila Curtissová z IAMO. Společně s Ing. Ladislavem 
Jelínkem a Ing. Tomášem Medonosem z VÚZE provedli případové studie, vytvořili 
dotazník a zorganizovali šetření. Pro provedení sběru dat byla kontraktována firma 
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. Na odborném 
zpracování dat a tvorbě této publikace se dále podíleli Dr. Miroslava Bavorová z IAMO 
a Ing. Jan Kubát z VÚZE. Na dalších publikacích, které stavěly na datech z výběrového 
šetření, spolupracovali Dr. Tomáš Ratinger z Institutu pro prospektivní technologické 
studie Evropské komise (EC-JRC-IPTS), Prof. Robert D. Weaver z Pensylvánské státní 
university v USA, Prof. Bernhard Brümmer z Georg-August university v Göttingenu 
v Německu a Dr. Vladislav Valentinov z IAMO. 

Cílem dotazníkového šetření bylo vytvoření obsažné databáze ke dvěma výzkumným 
oblastem. První oblast pokrývala otázky vývoje vlastnické a řídící struktury zemědělských 
podniků PO a FO, jejich investic, ekonomické situace, sociálních a dodavatelsko-
odběratelských vztahů. Účelem této části databáze bylo umožnit zmapování podnikových 
struktur v českém zemědělství, komplexní analýzy faktorů jejich vývoje, podnikové 
výkonnosti, investiční aktivity a analýzy změny sociální funkce zemědělských subjektů 
ve venkovském prostředí. Tato výzkumná oblast vyžadovala celopodniková data, kdežto 
druhá oblast šetření byla zaměřena na výrobu konkrétní komodity - na detailní popis 
technologie a ekonomiky výroby mléka. Cílem této části bylo umožnit analýzu technické 
efektivnosti a technologických rozdílů mezi podniky a jejich faktorů, které by bylo obtížné 
do detailu analyzovat na celopodnikové úrovni. Důvod zaměření se na produkci mléka 
spočíval v její komplexnější technologii, která poskytuje větší prostor pro identifikaci 
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technologických rozdílů mezi podniky. Tématická rozmanitost výzkumných cílů, která 
způsobila technickou náročnost sběru dat, pro zemědělské podniky znamenala 
komplexnost a časovou náročnost vyplnění dotazníku, zároveň umožnila velký a unikátní 
tematický rozsah získané databáze a systematické analyzování dosud nediskutovaných 
souvislostí. 

Přímého dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 277 zemědělských podniků z celé 
České republiky (ČR), z toho 167 podniků PO a 110 FO. Většina těchto subjektů chovala 
skot a produkovala mléko, nebyla však nutně na výrobu mléka specializovaná. Sestavení 
seznamu podniků pro dotazníkové šetření bylo provedeno náhodným výběrem 
z podnikové databáze VÚZE. Vytvoření dotazníku předcházely případové studie 
provedené formou částečně strukturovaného rozhovoru v okresu Rakovník a Havlíčkův 
Brod. S jejich využitím bylo možné lépe pochopit a později přesněji formulovat otázky 
v dotazníku. Získaná data prošla přísnou logickou kontrolou a korekturou. Přesto však 
řešitelský tým nemůže zaručit naprostou přesnost údajů a to především proto, že v 
mnohých případech byly dotazníky ponechány v podnicích a byly následně vyplněny bez 
spoluúčasti a instrukcí sčítačů. 

Tato publikace se skládá z 18 kapitol. Po úvodu následuje kapitola popisující technickou 
přípravu a provedení dotazníkového šetření, strukturu dat a diskutuje reprezentativnost 
získaného souboru podniků PO a FO. Kapitolou 3 začíná prezentace výsledků 
z dotazníkového šetření. Tyto výsledky lze strukturovat do čtyřech bloků. Do prvního 
bloku patří kapitoly 3 až 7 věnující se podnikům PO – jejich právní formě a způsobu 
založení, transformačním závazkům, vlastnické struktuře, řízení a organizaci, hodnocení 
lidského kapitálu a jejich sociální funkci ve venkovském prostředí. V následujícím bloku 
pojednávají kapitoly 8 až 12 o podnicích FO. Obdobně jako u podniků PO se tyto kapitoly 
věnují způsobu založení těchto podniků, řízení a rozhodování a externími pracovníky. 
Dále je prezentována struktura domácností soukromých zemědělců a jejich sociální vztahy 
na venkově a v podnikatelském prostředí. Třetí blok se týká kapitol, které zpracovávají 
části dotazníků, které byly identické pro obě skupiny podniků – PO i FO – a umožňují tak 
přímé srovnání těchto podniků. První kapitola v tomto bloku je kapitola 13, která 
diskutuje rozsah a kvalitu obhospodařované půdy a smluvní vztahy k nájmu půdy. 
Následující kapitola porovnává investiční aktivitu a využívané zdroje financování mezi 
skupinami podniků PO a FO. Kapitoly 15 až 17 se zabývají odbytem produkce, 
mezipodnikovou spoluprácí, a členstvím ve svazech, spolcích a sdruženích. Poslední 
tématický blok, kapitola 19, se věnuje produkci mléka a chovu skotu. Popisuje používané 
technologie výroby mléka a chovu skotu, investic do těchto výrob, odbytu produkce a 
analýze charakteristik podniků PO a FO ve skupinách podle technické efektivnosti těchto 
výrob. Kapitola 19 shrnuje hlavní výsledky šetření.  
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2 Organizace šetření a charakteristiky výběrového souboru 

2.1 Výběr podniků, základní struktura dotazníku a technické provedení šetření 

Podniky pro dotazníkové šetření byly vybrány z databáze zemědělských podniků PO a FO 
VÚZE. Důvodem této volby databáze byla její aktuálnost a především zkušenosti 
pracovníků VÚZE s jejím spravováním a se sběrem dat v českém zemědělství všeobecně. 
Výběr podniků byl proveden náhodným postupem odbornými pracovníky VÚZE ze dvou 
skupin podniků (a) PO nejčastěji se vyskytujících právních forem, tj. družstva, akciové 
společnosti (a.s.), společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a (b) FO, které byly 
registrovány jako zemědělští podnikatelé, tedy převážně soukromě hospodařící rolníci 
(SHR). Podniky jednotlivých právních forem byly dále vybrané ze dvou podsouborů, které 
splňovaly kritéria v závislosti na tom, zda měly být předmětem výzkumu celopodnikové 
údaje nebo produkce mléka a chov skotu. 

Předmětem šetření byly subjekty zemědělské prvovýroby s převážně tržním uplatněním 
produkce, nikoliv s převážně samozásobitelskou funkcí. Tento požadavek soustředil výběr 
na podniky FO, které v průměru přesahovaly národní průměr zemědělské výroby 
na podnik FO. Konkrétně byla u podniků FO, u kterých měly být sledované celofaremní 
údaje, podmínkou výměra zemědělské půdy o rozsahu minimálně 10 ha. U podniků FO, 
u kterých měla být sledována výroba mléka a chov skotu, byl kritériem minimální počet 
pět dojnic. Protože cílem nebylo získání a zobecňování výpovědí pro celý sektor 
zemědělství, ale nalezení konkrétních vztahů (např. vlastnické struktury, lidského kapitálu 
a výkonnosti podniku), byla při výběru podniků dána přednost zajištění dostatečného 
počtu pozorování s vyšší variabilitou podnikových charakteristik před celorepublikovou 
reprezentativností výběrového souboru. Zaměření šetření na podnikové struktury též 
ovlivnilo požadavky na strukturu souboru tak, že komplexnější podniky PO měly být 
zastoupeny ve větší míře než podniky FO. 

Z databáze podniků FO, která splňovala výše uvedené omezující podmínky, vybrali 
pracovníci VÚZE náhodným postupem 535 podniků FO a z databáze podniků PO 470 
podniků. Identifikační údaje obdržela firma FOCUS-Centrum pro sociální 
a marketingovou analýzu, s.r.o. Firma FOCUS provedla test dotazníků, kontaktovala 
podniky z vytvořeného seznamu, provedla sběr dat a jejich přepis do elektronického 
formátu a předala je odborným pracovníkům VÚZE. Ti předali zakódovaná data 
řešitelskému týmu pracovníků z IAMO a VÚZE. Tím byla zajištěna plná anonymita 
podniků podílejících se na šetření. Cílem bylo získat údaje k přibližně 100 FO a 200 PO. 

Dotazníkové šetření se skládalo z pěti dotazníků. Dotazník měl odlišnou strukturu 
pro podniky PO a FO. Dotazník pro PO se skládal ze tří základních častí, které pokrývaly 
(I) celopodnikové charakteristiky výrobní a organizační struktury, (II) ekonomické 
charakteristiky a (III) výrobu mléka včetně chovu skotu. První část dotazníku byla 
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vyplňována ředitelem podniku, druhá ekonomem a třetí zootechnikem v chovu skotu. 
Struktura dotazníků pro právnické osoby byla následující: 

Dotazník I pro PO - celopodniková část 
A Založení podniku a vývoj výrobní struktury  
B Půda  
C Investice a financování podniku  
D Vlastnická struktura, rozhodování a pracovníci 
E Transformace družstva 
F Mezipodniková spolupráce a smluvní vztahy 
G Členství ve svazech, spolcích a sdruženích 

Dotazník II pro PO - ekonomická část 
A Celopodnikové informace ekonomického charakteru  
B Ekonomické informace k chovu dojnic a ostatního skotu  

Dotazník III pro PO – část k chov skotu a výrobě mléka 
A Všeobecné informace ke stádu dojnic a ostatního skotu  
B Investice v chovu dojnic a ostatního skotu 
C Technologie chovu dojnic 
D Technologie krmení 
E Pracovníci v chovu skotu 
F Kvalitativní standardy a další vývoj 
G Odbyt produkce 

Pro FO byly připraveny dva dotazníky. Vzhledem k tomu, že SHR většinou provádí 
veškeré operace farmy, vyplňovaly FO vždy pouze jeden dotazník. Část dotazovaných 
podniků FO odpovídala na celofaremní dotazník a druhá část na dotazník s hlavním 
zaměřením na výrobu mléka. Tento druhý dotazník obsahoval zkrácenou celopodnikovou 
část a část pro výrobu mléka a chov skotu. Struktura dotazníků je následující: 

Dotazník I pro FO - celofaremní dotazník 
A Vznik soukromého hospodářství, výrobní struktura a členové domácnosti  
B Půda  
C Investice a financování hospodářství  
D Externí pracovníci a řízení hospodářství 
E Sociální kapitál 
F Mezifaremní spolupráce a smluvní vztahy 
G Členství ve svazech, spolcích a sdruženích 



Organizace šetření a charakteristiky výběrového souboru 

5 

Dotazník II pro FO - s fokusem na výrobu mléka 

Celofaremní část 
A Vznik soukromého hospodářství, výrobní struktura a členové domácnosti  
B Půda  

Část k chov skotu a výrobě mléka  
A Všeobecné informace ke stádu dojnic a ostatního skotu  
B Investice v chovu dojnic a ostatního skotu 
C Technologie chovu dojnic 
D Technologie krmení 
E Pracovníci v chovu skotu 
F Kvalitativní standardy a další vývoj 
G Odbyt produkce 

Dotazované údaje se vztahovaly k různým časovým obdobím. Produkční a ekonomické 
údaje a údaje k půdě se převážně vztahovaly k 31.12.2003, některé se zároveň vracely 
k 31.12.2002. Data k vývoji vlastnické struktury pokrývala období od vzniku současné 
právní formy. Investiční aktivita pokrývala delší časovou řadu, konkrétně období od 1995 
do 2003. Některé otázky převážně týkající se lidského kapitálu, vedení podniku, 
podnikové spolupráce a členství v asociacích a spolcích se vztahovaly k aktuálnímu stavu. 
Samozřejmě nebylo v některých aspektech zapomínáno i na budoucí vývoj. 

Sběr dat byl proveden v období od června do října 2004. Tématická obsažnost dotazníků 
jakožto i zatíženost zástupců podniků PO a především FO v období provádění šetření dané 
časovým rozmezím výzkumných projektů, vyústila v časovou náročnost vyplňování 
dotazníků a sběru dat celkově. Přes tuto technickou náročnost byl dotazníkový průzkum 
velmi úspěšný a to především díky zájmu a ochotě podniků se na tomto šetření podílet. 

2.2 Základní charakteristiky výběrového souboru 

Z výše prezentovaného počtu 470 podniků PO byla získána dotazníkovým šetřením 
celopodniková data od 167 podniků PO. To představuje 36% ochotu účastnit se šetření. 
Z tohoto počtu dále vyplnilo 158 podniků PO dotazník s ekonomickým zaměřením 
a 141 podniků i dotazník se zaměřením na výrobu mléka a chov skotu. U podniků FO byla 
ochota podílet se na dotazníkovém šetření nižší (26 %) a to pravděpodobně z důvodů 
méně vhodného období pro šetření. Z celkového počtu 535 oslovených podniků FO bylo 
získáno 140 dotazníků, z toho 65 dotazníků se zaměřením na celopodniková data, 
43 dotazníků se zaměřením na výrobu mléka a chov skotu. Dalších 32 podniků vyplnilo 
pouze specializovanou část druhého dotazníku zaměřeného na výrobu mléka a chov skotu. 
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Zájmem šetření bylo, spíše než se soustředit na několik málo výrobních oblastí 
či územních celků ČR, získat respondenty z celého území ČR. Nevýhodou tohoto 
teritoriálního pokrytí je různorodost výrobních podmínek spojených s rozdílnými 
přírodními podmínkami a odlišnou půdní kvalitou. Tento fakt je nutné zohledňovat 
v analýzách získaných dat. Důvody této volby však byly jak tématické - zajištění 
strukturální rozmanitosti podniků – tak i technické – omezený počet podniků 
v jednotlivých územních celcích zastoupené v použité databázi. 

Teritoriální rozmístění podniků PO a FO, které se podílely na dotazníkovém šetření, je 
prezentované v grafech 2-1, 2-2 a 2-3. Intenzita šedé barvy v grafu 2-1 prezentuje počet 
dotazovaných podniků PO v jednotlivých okresech ČR (tabulka A-1 v příloze vysvětluje 
použité zkratky pro názvy okresů). Graf 2-2 je analogií grafu 2-1 pro FO. Graf 2-3 
prezentuje poměr podniků těchto právnických osob v jednotlivých okresech a tak celkové 
pokrytí území ČR dotazníkovým šetření. Tabulka 2-1 dále ilustruje počty podniků 
v krajích a rozlišuje, na jakém dotazníku se podniky podílely. Z těchto grafů a tabulky je 
zřejmé, že přes snahu šetření zajistit rovnoměrnost teritoriálního pokrytí, většina podniků 
PO v šetření je z kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, severních okresů Jihočeského 
kraje, Pardubického kraje a Olomouckého kraje. Není zřejmé, zda toto rozmístění 
dotazovaných podniků souvisí s (a) výrobní strukturou, která u většiny těchto podniků 
pokrývá výrobu mléka a chov masného skotu, (b) teritoriálně nerovnoměrnou ochotou 
podniků se na šetření podílet nebo (c) teritoriálním pokrytí databáze VÚZE. 

Teritoriální rozmístění dotazovaných podniků FO je ve srovnání s podniky PO více 
rovnoměrné (graf 2-2). S 12 podniky FO je nejvíce zastoupen Jihočeský kraj. Vyskytují 
se však i kraje, ze kterých nebyli získáni žádní respondenti. Jsou to převážně příhraniční 
oblasti, které jsou většinou charakterizované horskými, tím méně příznivými výrobními 
podmínkami, a spojitostí s historickým sudetským územím. V důsledku narušení 
původních vlastnických vztahů a převahy státních statků v předtransformačním období by 
byly tyto oblasti pro analýzy vývoje podnikové struktury více problematické a méně 
reprezentativní.
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Graf 2-1: Rozmístění šetřených podniků PO v jednotlivých okresech ČR 

Graf 2-2: Rozmístění šetřených podniků FO v jednotlivých okresech ČR 
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Graf 2-3: Zastoupení podniků PO a FO na celkovém počtu šetřených podniků 
v jednotlivých okresech ČR 

 
 

Pro zpřehlednění reprezentativnosti souboru získaného dotazníkovým šetřením jsou 
v tabulce 22 prezentovány některé charakteristiky podniků z šetření a zemědělských 
podniků PO a FO za celou ČR. Jak tato tabulka znázorňuje, soubor podniků získaný 
dotazníkovým šetřením reprezentuje 6 % zemědělských podniků PO a pouhých 0,2 % 
soukromých hospodářství v ČR. Soubor podniků dosahuje vyšší reprezentativnost 
v rozsahu obhospodařované zemědělské půdy. Celková výměra podniků PO v šetření 
představuje 10,6 % a podniků FO 1,1 % celkové zemědělské půdy obhospodařované 
podniky těchto právních forem v ČR. To znamená, že vzhledem k půdě jsou podniky 
v šetření v průměru větší než jsou podniky v průměru na celorepublikové úrovni. To platí 
zejména o podnicích FO, jejichž průměrná výměra zemědělské půdy je více než pětkrát 
větší než je průměrná výměra podniků FO v ČR. 

Data, která byla získána k produkci mléka zastupují tuto produkci v ČR mírně odlišně. 
Počet dojnic v podnicích PO v šetření, které se zabývaly výrobou mléka, představuje 13 % 
celkového počtu dojnic v podnicích PO s výrobou mléka v celé ČR. Průměrná velikost 
podniků v šetření vzhledem k počtu dojnic je mírně menší než podniků v ČR. Konkrétně 
mají podniky PO v šetření v průměru o 10 % menší počet dojnic než mají v průměru 
podniky PO za celou ČR a podniky FO v šetření mají v průměru o 16 % menší počet 
dojnic než podniky FO v průměru za ČR. 
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Tabulka 2-1: Počet podniků PO a FO v šetření podle krajů  a tématického zaměření 
dotazníku 

PO FO 
Dotazník mléko 

         Respondenti  
     a typ dotazníku 
 
 
Kraj 

Respon
-denti 

celkem 
Celopod. 
dotazník 

Dotazník
ekonom 

Dotazník 
mléko 

Celofar. 
dotazník Celovat.  

část 
Část 

mléko 

Dotazníků 
Celkem 

Jihočeský 45 24 23 21 12 9 9 98 
Jihomoravský 30 23 22 19 6 1 1 72 
Karlovarský 2 2 2 2 0 0 0 6 
Kralovehradecký 18 7 7 6 5 6 6 37 
Liberecký 8 5 5 5 0 3 2 20 
Moravskoslezský 12 4 3 3 7 0 1 18 
Olomoucký 23 18 16 13 4 1 1 53 
Pardubický 19 12 12 11 5 2 2 44 
Plzeňský 11 6 6 6 4 1 0 23 
Středočeský 35 13 12 12 6 15 5 63 
Ústecký 15 11 10 10 4 0 0 35 
Vysočina 38 27 26 20 6 5 5 89 
Zlínský 21 15 14 13 6 0 0 48 
Celkem 277 167 158 141 65 43 32 606 

Jak dále tabulka 2-3 ilustruje jsou ve vzorku podniků nejvíce zastoupena družstva 
(55,1 %). Jejich podíl je o 18 % vyšší než je jejich zastoupení na celorepublikové úrovni. 
Zastoupení s.r.o. v šetření je však podstatně pod průměrným zastoupením této právní 
formy v českém zemědělství. Jejich počet je však dostačující pro provedení statistických 
analýz.  

Tabulka 2-2: Srovnání základních charakteristik souboru podniků ze šetření 
IAMO/VÚZE a zemědělských podniků ČR v roce 2003 

  Vlastní šetření ČR Podíl za podniky v 
šetření a ČR 

  PO FO PO FO PO FO 
Počet podniků celkem 167 108 2.784 51.287 6,0% 0,2% 
Počet podniků  
s produkcí mléka 

141 43 980 3.850 14,4% 1,1% 

Celková výměra zem. půdy 276 793 11 356 2 609 841 1 009 078 10,6% 1,1% 
Výměra zem. půdy na podnik 1 657 105 937 20 176,8% 534,4% 
Celkový počet dojnic 51 628 650 398 622 70.782 13,0% 0,9% 
Počet dojnic na podnik s 
produkcí mléka 

366 15 407 18 90,0% 84,0% 

Zdroj: ČSÚ (2000), ČSÚ (2006a), Kvapilík a kol. (2006) 
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Tabulka 2-3: Srovnání charakteristik podniků PO podle právní formy v šetření 
IAMO/VÚZE a zemědělských podniků v ČR v roce 2003 

 Družstva a.s. s.r.o. 
Vlastní šetření 2003 
Počet podniků (% zastoupení na celkovém počtu) 92 (55%) 56 (34%) 19 (11%) 
Průměrná výměra obhospodařované z.p. (ha)           1 718  1 925 1 180 
% zastoupení na obhospodařované výměře z.p. 55,2 37,0 7,8 
ČR 
Počet podniků (% zastoupení na celkovém počtu) 667 (26%) 557 (22%) 1315 (52%) 
Průměrná výměra obhospodařované z.p. (ha) 1 484 1 509 608 
% zastoupení na obhospodařované výměře z.p. 37,7 31,9 30,4 
Podíl za podniky v šetření a ČR 
Počet podniků (% zastoupení na celkovém počtu) 14% 10% 1% 
Průměrná výměra obhospodařované z.p. (ha) 116% 128% 194% 
% zastoupení na obhospodařované výměře z.p. 146% 116% 26% 

Zdroj: ČSÚ (2006b) 

Údaje v tabulce 2-2 a tabulce 2-3 poukazují na to, že struktura souboru nereprezentuje 
dostatečně sektor zemědělství v ČR jako celek. Výsledky průzkumu by proto neměly být 
zevšeobecňovány pro celou ČR. Soubor však prezentuje dostatečně strukturální 
heterogenitu zemědělských podniků a může být vhodně použit k analýzám faktorů 
strukturálního vývoje, mezipodnikových vztahů a spolupráce, vztahu podnikové struktury 
a výkonnosti a dalších vztahů, které jsou cílem šetření. 
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3 Právní forma a způsob založení podniků PO 

Jedním z cílů ekonomické reformy zemědělství po více než čtyřiceti letech socialismu 
bylo zefektivnit výrobu zkomerčněním podnikatelských struktur. Způsob a rychlost, 
jakými se zemědělské podniky transformovaly, aby dosáhly tohoto cíle, významně 
ovlivnily jejich organizační a vlastnickou strukturu, vypovídaly o jejich podnikové 
strategii a odrazily se v efektivnosti jejich fungování. 

Ze 167 podniků PO, které se podílely na dotazníkovém šetření, bylo 92 družstev, 
56 akciových společností (a.s.) a 19 společností s ručením omezeným (s.r.o.). První otázky 
šetření se týkaly roku a způsobu založení jejich současné právní formy. Ke strukturování 
odpovědí týkajících se způsobu transformace družstev a privatizace státních statků byla 
použita schémata A, B, C v grafu 3-1. Všechny podniky PO odpověděly na otázku roku 
založení jejich současné právní formy, avšak na otázku způsobu transformace podniku 
neodpovědělo 20 podniků. Ze zbylých 147 podniků vzniklo transformací jednotného 
zemědělského družstva 128 podniků PO (tj. 87 % podniků PO). Pouze 4 podniky vznikly 
privatizací státních statků a 12 podniků vzniklo transformací družstva a zároveň 
připojením části privatizovaného státního statku. Tři podniky uvedly jiný způsob 
transformace, než jaký byl v předložených schématech v dotazníku nabídnut. 

Některá zemědělská družstva, celkem 13, odpověděla, že jejich současná právní forma 
vznikla před rokem 1991, většinou v 50. letech. Nezohlednila tím povinnou transformaci 
družstev za změnu právní formy. Podrobnější otázky ke způsobu transformace družstev 
ukázaly, že všechny tyto podniky (s výjimkou jediného) byly nástupnickými podniky 
celého původního jednotného zemědělského družstva. Zachovaly tím původní kapitálové 
vybavení podniku.  

V první fázi transformace (období do konce roku 1994) bylo založeno 111 ze sledovaných 
podniků (včetně 13 podniků, které uvedly rok založení před rokem 1991). Tento počet 
představuje 66 % podniků v souboru. Zbylých 56 podniků bylo založeno v období let 
1996-2004, z toho bylo 12 podniků založeno po roce 2000. Většina podniků (73 %), které 
byly založeny do konce roku 1994, nabyly právní formy zemědělského družstva, 19 % 
podniků se transformovalo v s.r.o. a pouze 11 % do právní formy a.s. V období od roku 
1995 byly naopak zakládány především a.s.  Z 56 podniků založených po roce 1994 
zvolilo tuto formu podnikání 79 % podniků. Pouze z 11 podniků (20 %) vznikla družstva, 
buď založením zemědělského družstva vlastníků, oddělením se od předchozího družstva, 
nebo přidružením dalších výrobních kapacit z původních státních statků. Pouze 1 podnik 
v souboru založil společnost s.r.o. 
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Graf 3-1: Schéma způsobů zakládání zemědělských podniků PO 
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Především podniky, které byly založeny v letech 1993 a 1994 (63 % těchto podniků) 
vznikly oddělením se od původního zemědělského podniku (transformací oblastní nebo 
výrobní části původního zemědělského podniku). V předchozích letech byl tento podíl 
32 % a v následujících letech 34 %. Období let 1993 a 1994 lze považovat za období 
s nejvýznamnějším vlivem na změnu majetkové struktury podniků. Na druhou stranu 
transformace podniků v následujících letech představuje především změnu právní formy 
s dopadem na vlastnické vztahy, ale malým vlivem na majetkové vybavení podniků. 
K nejvýznamnějším změnám podnikatelských struktur v zemědělství proto docházelo 
především v relativně ranném období transformace. Pozdější změny právních forem 
souvisejí s fenoménem zřejmým i z národních statistik, který odpovídá reakci 
významného podílu zemědělských podniků na blížící se lhůtu zákonného vypořádání 
transformačních závazků. Ta byla stanovena Transformačním zákonem č. 42/1992 Sb. (o 
úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech) na sedm let 
od schválení transformačního projektu zemědělských družstev. Založení akciových 
společností nabízelo pro mnohé podniky zajímavou formu vyřešení této problematiky tak 
zvanou kapitalizací transformačních závazků. 

Protože překvapivě velká část podniků PO se podstatně netransformovala a ponechala 
původní družstevní formu vlastnictví (33 % podniků v šetření, 22 % podniků 
na celorepublikové úrovni), dotazovali jsme se na důvody této volby. Předsedové družstev 
určovali relevantnost důvodů prezentovaných v tabulce 3-1.  

V tabulce uvedená čísla udávají frekvenci daných odpovědí (v absolutních hodnotách 
a v závorce v procentickém vyjádření) na otázku, zda jmenované faktory představovaly 
důvody zachování družstevní formy podnikání. Zastoupení odpovědí poukazuje na to, 
že nejvýznamnějšími důvody pro zachování družstva jsou důvody uvedené pod písmeny 
A a C. První indikuje, že členové družstva jsou spokojeni s touto formou podnikání, 
protože jsou na tuto formu zvyklí a mají obavy z jiné právní formy. Toto poukazuje 
na vysokou averzi členů podniků, které zachovaly družstevní právní formy, 
k podnikatelskému riziku. 

Druhým a zároveň nejvýznamnějším důvodem zachování právní formy družstva je 
možnost členů družstva se podílet na rozhodování. Odpovědi na významnost faktorů 
v bodě B), D) a E) jsou rozptýlené na obě strany spektra možných odpovědí. Mezi těmito 
otázkami se ukazuje zajišťování mimoprodukčních funkcí (např. stravování, údržba cest, 
zaměstnanost, atd.) jako více relevantní faktor ovlivňující rozhodování členů družstva 
o zachování jeho právní formy. Tento faktor je relevantní pro polovinu všech 
odpovídajících družstev. Věková struktura členů družstva přispěla k zachování družstva 
u 34 % družstev a organizační výhody družstevní formy podnikání jsou faktorem volby 
této právní formy u 35 % respondentů. Špatná spolupráce s oprávněnými osobami nebo 
nedostatečný zájem vedení podniku na změně právní formy byly identifikovány jako 
převážně nerelevantní důvody zachování družstevní právní formy podniků. 
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Tabulka 3-1: Důvody zachování družstevní právní formy 

Počet respondentů (procentické zastoupení) Co je důvodem zachování právní formy 
družstva ve vašem podniku? 

Rozhodně 
ano 

(hodnota 1)

Spíš ano 
 

(hodnota 2)

Nejsem si 
jist 

(hodnota 3)

Spíš ne 
 

(hodnota 4) 

Rozhodně 
ne 

(hodnota 5)

A) Spokojenost členů se stávající formou, 
protože umožňuje účast na rozhodování  25 (27%) 42 (46%) 14 (15%) 10 (11%) 1 (1%) 

B) Spokojenost členů, protože pouze tato 
forma zajišťuje i další (mimoprodukční) 
výhody (např. stravování, údržba cest, 
zaměstnanost, atd.)   

10 (11%) 36 (39%) 15 (16%) 22 (24%) 9 (10%) 

C) Spokojenost členů se stávající formou, 
protože jsou na tuto formu zvyklí a mají 
obavy z jiné právní formy 

31 (34%) 50 (54%) 4 (4%) 5 (5%) 2 (2%) 

D) Nedostatečný zájem členů na změně 
z důvodů vysoké věkové struktury 11 (12%) 20 (22%) 19 (21%) 27 (29%) 15 (16%) 

E) Nedostatečná informovanost členů o 
jiných právních formách 2 (2%) 15 (16%) 16 (18%) 41 (45%) 17 (19%) 

F) Organizační výhody této formy z pohledu 
vedení podniku 7 (8%) 25 (27%) 15 (16%) 33 (36%) 11 (12%) 

H) Nedostatečný zájem vedení podniku na  
 změně 2 (2%) 10 (11%) 7 (8%) 34 (37%) 40 (43%) 

I) Špatná spolupráce s oprávněnými osobami 4 (4%) 9 (10%) 14 (15%) 31 (34%) 33 (36%) 

Tabulka 3-2: Vliv družstevní právní formy na rozhodování v podniku 
Jaký má právní forma „družstvo“ 
vliv na rozhodování v podniku? 

Rozhodně 
ano 

(hodnota 1)

Spíš ano 
 

(hodnota 2)

Nejsem si 
jist 

(hodnota 3)

Spíš ne 
 

(hodnota 4) 

Rozhodně 
ne 

(hodnota 5)

A)  Spolurozhodování členů omezuje 
práci vedení podniku (např. zamítá 
progresivní návrhy).  

5 (6%) 8 (9%) 7 (8%) 36 (41%) 32 (36%) 

B)  Členové družstva nikdy nemohou být 
dostatečně informování o chodu 
družstva a všichni být dostatečně 
kvalifikováni, aby mohli přispět 
k efektivnímu rozhodování o družstvu. 

9 (10%) 26 (28%) 11 (12%) 19 (21%) 27 (29%) 

C)  Členové družstva mají tendence 
prosazovat mimoprodukční (sociální) 
zájmy. 

8 (9%) 26 (29%) 8 (9%) 23 (25%) 26 (29%) 

D)  Jiná forma podniku by zefektivnila 
rozhodování a celkové fungování 
podniku. 

17 (19%) 22 (24%) 14 (15%) 19 (21%) 19 (21%) 
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Další otázka se týkala hodnocení vlivu družstevní právní formy na rozhodování v podniku. 
Názory na vliv družstevní formy podnikání na rozhodování se mezi podniky výrazně liší. 
Pouze v prvním tvrzení, že spolurozhodování členů omezuje práci vedení podniku, 
se podniky převážně shodly na jeho zamítnutí. Na otázku, zda se předseda družstva 
domnívá, že členové družstva nemohou být dostatečně kvalifikováni a informování 
o chodu družstva, aby mohli přispět k efektivnímu rozhodování, existovaly různorodé 
názory: 38 % předsedů s tímto argumentem spíš či plně souhlasilo a 51 % ho spíš či plně 
zamítlo. Podobné statistiky s mírnou převahou zamítavých odpovědí vyšly v případě 
argumentu, že členové družstva mají tendence prosazovat mimoprodukční (sociální) 
zájmy. Názory mezi předsedy družstev se ale především významně lišily v odpovědích 
na otázku, zda by jiná právní forma podniku zefektivnila rozhodování a celkové fungování 
podniku. Podle předsedů by 43 % družstev mohlo zefektivnit fungování podniku změnou 
jeho právní formy, zatímco 42 % předsedů tento názor nesdílelo. To poukazuje na to, 
že názory na právní formu družstevnictví v zemědělství jsou mezi vedoucími těchto 
podniků nejednotné. Otázka D však poukázala na to, že družstevní forma podnikání 
s sebou nese ekonomické nevýhody u významnějšího podílu družstev, než by se zdálo 
z předcházejících odpovědí, které tak pravděpodobně dostatečně nepodchytily některé 
ekonomické nevýhody této formy. Touto otázkou byla uzavřena část dotazníku, která 
se týkala pouze právní formy družstva. 

Další otázkou v dotazníku bylo zjištěno, že 17 podniků PO, které představují 10 % všech 
PO v souboru, stále očekává změnu své právní formy v budoucnosti. Z těchto podniků má 
15 podniků právní formu družstva a dva podniky jsou a.s. Z uvedených družstev 12 
plánuje změnu na a.s., jedno družstvo plánuje založení jiného družstva (pravděpodobně 
oddělením jeho ekonomicky "zdravé" části), jedno družstvo vytvoření jiné obchodní 
společnosti a 1 družstvo neodpovědělo. Dále se změní jedna a.s. na s.r.o. a jedna neuvedla 
žádnou odpověď. 

Pravděpodobným ekonomickým důvodem změny právní formy je neefektivnost existující 
právní formy, spojená s komplexnějším způsobem rozhodování a řízení, což může vést 
k nižší výkonnosti podniku. Tato hypotéza je potvrzena odpověďmi na již výše 
diskutovanou otázku položenou všem družstvům: „Zefektivnila by jiná forma podniku 
rozhodování a celkové fungování podniku?“ Významná většina ze skupiny 15 družstev 
(12 družstev), která plánují změnu právní formy, se přikláněla k odpovědi rozhodně ano 
či spíš ano. Statistický test významnosti rozdílů v odpovědích těchto družstev a ostatních 
družstev v souboru indikuje, že družstva, která očekávají změnu právní formy se na rozdíl 
od ostatních družstev domnívají, že tato změna může mít pozitivní vliv na efektivnost 
podniku (rozdíl je významný na 5% hladině významnosti; tabulka 3-3). 
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Tabulka 3-3: Test statistické významnosti rozdílů družstev očekávajících změnu právní 
formy a ostatních družstev v důvodech zachování družstva a jeho vlivu na 
rozhodování  

 

Družstva 
očekávající změnu 

právní formy 
 

Ostatní družstva Mann-Whitney 
test rozdílu dvou 

nezávislých 
souborů 

Vliv právní formy „družstvo“ na rozhodování v podniku 

Jiná forma podniku by zefektivnila 
rozhodování a celkové fungování podniku 1,7 3,2 210,0*** 

Důvody zachování družstva    

Spokojenost členů se stávající formou, 
protože umožňuje účast na rozhodování  

2,4 2,1 425,5* 

Spokojenost členů, protože pouze tato 
forma zajišťuje i další (mimoprodukční) 
výhody (např. stravování, údržba cest, 
zaměstnanost, atd.)   

3,5 2,7 364,0** 

Organizační výhody této formy z pohledu 
vedení podniku 4,0 3,0 304,0*** 

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze statisticky významné otázky. Váhy odpovědí odpovídají škále od 
1 do 5 následovně: rozhodně ano = 1, spíš ano = 2, nejsem si jist = 3, spíš ne = 4, rozhodně ne = 5. Číslo 
v tabulce udává průměrnou hodnotu vah pro jednotlivé skupiny družstev. *, **, *** odpovídají 10, 5 a 1 
procentní hladině statistické významnosti. 

Toto pozorování vyvolává hlubší zájem věnovat se rozdílům v efektivnosti mezi 
sledovanými podniky hlouběji. K tomu, aby byla porovnána skutečná efektivnost mezi 
oběma skupinami podniků – těmi podniky, které očekávají změnu právní formy a těmi, 
které neočekávají změnu právní formy - byla použita její aproximace jak hodnocením 
ekonomické situace řediteli podniků, tak i ukazateli parciální produktivity – produktivity 
práce a produktivity kapitálu1. Podniky v souboru jako celku se v hodnocení své 
ekonomické situace zařadily na škále od “velmi dobrá“ do “velmi špatná“ nejčastěji mezi 
hodnocení “spíš dobrá“ a “spíš špatná“ s převahou lepšího hodnocení - “spíš dobrá“. 
Podniky, které očekávají změnu právní formy hodnotí svou ekonomickou situaci jako 
mírně horší než je průměrná hodnota všech podniků v souboru. Tento výsledek je 
v souladu s naší hypotézou a předcházejícím zjištěním, že podniky očekávající změnu 
právní formy zároveň očekávají touto změnou zlepšení své výkonnosti. Rozdíl 
v subjektivním hodnocení ekonomické situace mezi podniky očekávajícími změnu právní 
formy a ostatními podniky však není statisticky významný. 

Srovnání ukazatelů parciálních produktivit - produktivity práce a produktivity kapitálu – 
též tyto výsledky potvrdilo. Podniky, které očekávají změnu právní formy, dosahují 

                                                 
1  Ukazatel produktivity kapitálu odpovídá poměru celkových tržeb (střední hodnotě intervalu, do kterého 

se podniky zařadily) k celkové zůstatkové účetní hodnotě majetku podniku. Ukazatel produktivity práce 
odpovídá poměru celkových tržeb a celkových odpracovaných hodin.  
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v průměru mírně nižší produktivity práce a kapitálu2. Rozdíly v obou produktivitách však 
mezi dvěma analyzovanými skupinami družstev nejsou statisticky významné. 

Dále se dá předpokládat, že družstva, která očekávají změnu právní formy jinak hodnotí 
důvody zachování své právní formy a vliv této formy na rozhodování v podniku. 
Signifikantně odlišné odpovědi byly zjištěny pouze u tří aspektů. Předsedové družstev, 
která očekávají změnu právní formy, se na rozdíl od ostatních družstev nedomnívají, 
že členové jsou spokojeni s touto právní formou, protože umožňuje účast na rozhodování 
(test rozdílu je prezentovaný v tabulce 3-3). Družstva očekávající změnu se též 
signifikantně více než ostatní družstva přiklánějí k odpovědi, že důvodem zachování 
družstevní formy podnikání nebyl zájem členů družstva na přístupu k mimoprodukčním 
(nemonetárním) výhodám zajišťovaným družstvem. 

                                                 
2  V družstvech, které očekávají změnu právní formy dosahuje produktivita kapitálu 0,65 Kč tržeb na 1 Kč 

kapitálu a produktivita práce 368 Kč tržeb na hodinu práce. V ostatních družstvech jsou tyto hodnoty 
0,72 Kč tržeb na 1 Kč kapitálu a 376 Kč tržeb na hodinu práce. 
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4 Transformační závazky 

Otázky k transformačních závazkům podniků PO byly zařazeny do dvou dotazníků. 
Na některé otázky všeobecnějšího charakteru odpovídali ředitelé společností nebo 
předsedové družstev a na konkrétnější otázky úrovně a formy vypořádání transformačních 
závazků odpovídali ekonomové podniků. Ze 167 podniků byly obdrženy odpovědi od 159 
podniků k otázce existence a způsobu vyrovnávání transformačních závazků vůči 
oprávněným osobám (dotazník pro ředitele). Z tohoto počtu celkem 125 podniků uvedlo, 
že mělo závazky, které vyplývají z majetkové transformace majetku podniku, ať již 
ve formě přímých závazků k oprávněným osobám, závazků z nájmu majetku, závazků 
z návratných finančních výpomocí od státu, závazků vůči Pozemkovému fondu nebo 
nesplacených úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ). Zbylých 34 podniků uvedlo, 
že žádnou z těchto forem závazků v době existence současné právní formy podniku 
nemělo. Ze 125 podniků, které transformační závazky měly, byly obdrženy od 96 podniků 
hodnotové údaje k těmto závazkům3 (dotazník pro ekonomy). Statistiky odpovědí 
na otázky transformačních závazků jsou prezentované v tabulce 4-1. 

Tabulka 4-1:  Zastoupení respondentů jednotlivých právních forem k otázkám 
transformační zadluženosti 

 Soubor 
celkem 

S.r.o. A.s. Družstva 

Počet podniků, které uvedly hodnotové údaje 
k transformačním závazkům   

96 12 20 64 

Procentický podíl podniků z celkového počtu 
podniků dané skupiny, které uvedly hodnotové 
údaje k transformačním závazkům  

57% 63% 36% 70% 

Procentický podíl podniků z celkového počtu 
podniků dané skupiny, které neměly 
transformační závazky 

29% 16% 45% 12% 

Procentický podíl podniků, které měly 
transformační závazky, ale neuvedly hodnotové 
údaje nebo neuvedly žádnou odpověď 
k existenci transformačních závazků  

14% 21% 19% 18% 

Celkem - % 
             - počet podniků 

100% 
167 

100% 
19 

100% 
56 

100% 
92 

V tabulce 4-1 je dále ilustrované zastoupení jednotlivých právních forem na odpovědích 
na otázky týkající se transformační zadluženosti. Všechny právní formy vykazují přibližně 
stejnou ochotu se podílet na šetření k transformačním závazkům (přibližně 80 % podniků 
jednotlivých právních forem). Mezi právními formami však existuje velký rozdíl v podílu 
podniků, které neměly transformační závazky. Čtyřicet pět procent podniků a.s. 
                                                 
3  V případě čtyř podniků byly odpovědi ředitelů a ekonomů v rozporu. Ředitelé odpověděli, že podnik 

transformační závazky neměl, zatímco k těmto podnikům poskytl ekonom konkrétní údaje. 
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odpovědělo, že nemělo žádné transformační závazky k datu založení společnosti. U s.r.o. 
představuje tento podíl 16 % a u družstev pouze 12 %. V důsledku toho, významně větší 
podíl družstev a s.r.o. poskytl údaje k výši a typu transformačních závazků než podniků 
a.s. 

Následující tabulka (tabulka 4-2) uvádí, jaké typy transformačních závazků se v jaké míře 
podílely na celkové hodnotě transformačních závazků v době založení podniku 
a k 31.12.2003. Tyto údaje jsou setříděné pro soubor podniků jako celek a za jednotlivé 
právní formy. K datu založení podniků činily nejvyšší podíl (31 %) na celkové hodnotě 
transformačních závazků závazky vůči oprávněným osobám členům/společníkům. Další 
významnou položkou byly transformační závazky vůči oprávněným osobám 
nečlenům/nespolečníkům (23 %) následované závazky z nesplacených úvěrů na TOZ 
(20 %). Vyrovnáním úvěrů za TOZ a závazků vůči Pozemkovému fondu k 31.12.2003 
došlo k přerozdělení procentického zastoupení zbývajících typů závazků. Výsledně tvořily 
transformační závazky vůči oprávněným osobám členům/společníkům téměř 50 %. 
Nevýhodou těchto statistik je, že podniky byly zakládány k odlišným datům a tím 
se odlišovaly v délce období pro vypořádávání závazků z transformace.  

Jak hodnoty v dalších sloupcích tabulky 4-2 ukazují, struktura transformačních závazků 
se signifikantně liší mezi jednotlivými právními formami. Tím může jejich zastoupení 
v souboru významně ovlivnit výsledky za soubor jako celek. Proto je vhodnější sledovat 
výsledky za jednotlivé právní formy. 

Srovnání struktury transformačních závazků mezi právními formami ukazuje, že výše 
diskutovaná struktura závazků a tendence vývoje odráží především strukturu a vývoj 
transformačních závazků v družstvech. Ty představují převažující právní formu v souboru 
s nejvyšší současnou transformační zadlužeností (podíl hodnoty transformačních závazků 
na účetní hodnotě majetku činí 58 %), a to přesto, že od založení současné právní formy 
do roku 2003 vyrovnaly největší podíl závazků mezi všemi právními formami (65 %). 
V roce 2003 dosahovaly v družstvech závazky vůči oprávněným osobám členům více než 
50 % a závazky vůči nečlenům 26 % celkových transformačních závazků v družstvech. 
Celkem 10 % transformačních závazků bylo upraveno formou nájmu zemědělského 
majetku s pozdějším převodem vlastnictví.  

Tato forma právní úpravy transformačních závazků neexistovala v podnicích a.s. K datu 
založení a.s. připadalo 66 % transformačních závazků na závazky vůči oprávněným 
osobám společníkům (33 %) a nespolečníkům (33 %). Do roku 2003 však došlo ke změně 
struktury těchto závazků, která poukazuje na to, že a.s. vyrovnávaly závazky především 
k oprávněných osobám, které nebyly společníky společnosti. Ve srovnání s podniky 
zbylých dvou právních forem, a.s. v souboru čerpaly ve větší míře návratné finanční 
výpomoci státu. Ty dosahovaly v průměru 8 % celkových transformačních závazků a.s. 
v době jejich založení a klesly na úroveň 3 % ke konci roku 2003. Celkem v tomto období 
(v průměru 7 let, což je kratší než průměrných 11 let v s.r.o. a družstvech) vyrovnaly a.s. 
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55 % závazků a s 28% podílem hodnoty transformačních závazků na účetní hodnotě 
majetku představují společnosti s nejmenším zatížením transformačními závazky4. 

Tabulka 4-2:  Podíl jednotlivých typů transformačních závazků na celkové hodnotě 
transformačních závazků v souboru a v průměru za podniky jednotlivých 
právních forem 

Soubor celkem s.r.o. a.s. Družstva Forma závazků plynoucí 
z transformace majetku  
podniků PO 

Při  
založení 
podniku 

K  
31.12.
2003 

Při  
založení 
podniku

K  
31.12.
2003 

Při 
založení 
podniku

K  
31.12. 
2003 

Při  
založení 
podniku 

K  
31.12.
2003 

Transformační závazky*) vůči 
oprávněným osobám členům 
(společníkům) 

31% 49% 18% 22% 33% 42% 31% 53% 

Transformační závazky*) vůči 
oprávněným osobám  
nečlenům/nespolečníkům  

23% 27% 30% 30% 33% 31% 21% 26% 

Závazky z nájmu **) zem. majetku 
od oprávněných osob 
členů/společníků 

3% 4% 13% 13% 0% 0% 3% 4% 

Závazky z nájmu**) zem. majetku 
od oprávněných osob 
nečlenů/nespolečníků 

4% 7% 35% 31% 0% 0% 3% 6% 

Návratné finanční výpomoci státu 2% 1% 2% 0% 8% 3% 1% 1% 
Závazky vůči Pozemkovému 
fondu ČR z titulu transformace, 
privatizace (bez půdy) 

10% 1% 2% 3% 3% 4% 12% 0% 

Nesplacené úvěry na TOZ 20% 0% 0% 0% 3% 0% 23% 0% 
Restituční rezerva 8% 10% 0% 0% 20% 19% 7% 10% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Procentický podíl vypořádaných 
transformačních závazků na jejich 
hodnotě k datu založení podniku  

62% 26% 55% 65% 

Stáří podniku (let) v roce 2004 10 11 7 11 
Podíl hodnoty transformačních 
závazků na účetní hodnotě 
majetku v roce 2003 

50% 41% 28% 58% 

*)    Transformačními závazky jsou myšleny všechny závazky z procesu transformace (privatizace, restituce a 
transformace družstev) k oprávněným osobám (ne státu), včetně těch, které byly později převedeny na 
závazky z nájmu, ale kromě závazků upravených nájemní smlouvou k majetku oprávněných osob již 
v okamžiku založení podniku (s pozdějším převodem vlastnictví). 
**)  Jedná se o závazky z nájmu s pozdějším převodem vlastnictví zemědělského majetku na podnik. Do 
těchto závazků z nájmu majetku oprávněných osob (restituentů a osob oprávněných k podílům 
z transformace družstev) nepatří závazky z tradičního nájmu majetku od soukromých vlastníků 
(bez pozdějšího převodu majetku na podnik). 

                                                 
4  Tento podíl je stanoven pouze pro a.s., které vykázaly nenulovou hodnotu celkových transformačních 

závazků. Fakt, že 45 % a.s. nemělo žádné transformační závazky k okamžiku založení společnosti je 
důvodem proto, že výše uvedená hodnota podílu transformačních závazků v a.s. na jejich účetní 
hodnotě majetku je významně vyšší, než uvádějí Zelené zprávy MZe ČR. 
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Poslední skupinou jsou podniky s.r.o. Vyznačují se tím, že ve srovnání s ostatními 
právními formami měly téměř polovinu transformačních závazků řešenou formou nájmu 
ze zemědělského majetku s pozdějším převodem vlastnictví od oprávněných osob a to 
především “nespolečníků“. Další důležitou skupinou jsou transformační závazky vůči 
oprávněným osobám společníkům a externím oprávněným osobám (přibližně 50 %), kde 
opět větší část závazků představují závazky k externím oprávněným osobám. Za období 
od založení společnosti do konce roku 2003 (v průměru 11 let) vypořádaly s.r.o. v souboru 
26 % celkových transformačních závazků. Mezi právními formami tento podíl představuje 
nejnižší rychlost vypořádání. Struktura závazků se podstatně neměnila. Je možné sledovat 
pouze mírně rychlejší vypořádávání závazků formy nájemného od externích oprávněných 
osob s budoucím převodem vlastnictví na společnost na úkor vypořádání klasických 
transformačních závazků ke společníkům s.r.o. 

Následující tabulka (tabulka 4-3) prezentuje průměrné hodnoty transformačních závazků 
pro 96 podniků PO5. Tabulka prezentuje počty nenulových, nulových i hodnotových údajů 
celkem. Je tak, například, možné vyčíst, že čtyři z 96 podniků měly, ale nevypořádávaly, 
transformační závazky k členům/společníkům a pouze jeden podnik z těchto 96 podniků 
nevypořádával transformační závazky k nečlenům/externím oprávněným osobám. 
Rozlišení průměrů za podniky s nulovými a nenulovými hodnotami je především vhodné 
v otázkách, kdy se vyskytuje relativně nízký počet nenulových odpovědí, jako je tomu 
v případě podílu odpuštěných či bonifikovaných (v případě návratné finanční výpomoci 
od státu či závazků z privatizace bývalých státních podniků a úvěrů na TOZ) 
transformačních podílů. Například z 90 podniků byla 19 podnikům odpuštěna na základě 
domluvy s oprávněnými osobami členy/společníky část transformačních závazků. 
Průměrná hodnota odpuštěného transformačního závazku na podnik od jeho založení do 
roku 2003 činila v případě odpuštění členy/společníky 9 756 tis. Kč a v případě odpuštění 
externími oprávněnými osobami 4 562 tis. Kč. V průměru bylo oprávněnými osobami 
odpuštěno nebo bonifikováno 9 % z celkové hodnoty transformačních závazků. 

Dotazníkem s řediteli/předsedy podniků PO v souboru byly zjištěny některé dodatečné 
informace. Na základě tohoto dotazníku bylo zjištěno, že 59 podniků ze 164 mělo závazky 
z nájmu majetku oprávněných osob (s pozdějším převodem majetku na podnik)6. 
Průměrná délka těchto smluv byla 12 let. Délka smluv byla v rozsahu od 1 do 30 let. 
Smlouvu na dobu kratší než 10 let mělo uzavřeno 23 podniků, na 10 let 17 podniků, 
na 15 let sedm podniků, na 20 let sedm podniků, na 25 let pět podniků a na 30 let jeden 
podnik. 

                                                 
5  Jedná se o podniky, které uvedly konkrétní hodnoty a formu vypořádání transformačních závazků. 
6  Ekonomové pouze 30 podniků uvedli konkrétní hodnoty těchto závazků. Proto většina podniků, které 

měly transformační závazky, ale nepodílely se na šetření, byly podniky se závazky upravenými 
ve formě nájemních smluv na majetek oprávněných osob. 
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Tabulka 4-3:  Stav závazků vyplývajících z majetkové transformace, jejich kategorie 
a úroveň vypořádání  

Z toho:   Počáteční hodnota 
závazku*)  

Hodnota (účetní) 
vypořádaných 
závazků do 
31.12.03 

Skutečně 
(vydáno) 
zaplaceno  

Odpuštěno či 
bonifikováno **) 

 Počet 
odp.***) 

Průměr 
tis. Kč 

Počet 
odp.***) 

Průměr 
tis. Kč 

Počet 
odp.***) 

Průměr 
tis. Kč 

Počet 
odp.***) 

Průměr 
tis. Kč 

Transformační závazky vůči 
oprávněným osobám členům 
(společníkům) 

N1 = 61 
N2 = 35 
N3 = 96 

39 819 
0 
25 302 

N1 = 56
N2 = 39
N3 = 95

17 062
0 
10 058 

N1 = 49
N2 = 41
N3 = 90

11 931 
0 
6 896 

N1 = 19 
N2 = 71 
N3 = 90 

9 756 
0 
2 060 

Transformační závazky vůči 
oprávněným osobám 
nečlenům (ne-společníkům)  

N1 = 63 
N2 = 33 
N3 = 96 

28 473 
0 
18 685 

N1 = 62
N2 = 34
N3 = 96

15 696
0 
10 137 

N1 = 57
N2 = 34
N3 = 91

12 642 
0 
7 922 

N1 = 17 
N2 = 74 
N3 = 91 

4 562 
0 
852 

Závazky z nájmu (s pozdějším 
převodem vlastnictví) 
zemědělského majetku od 
oprávněných osob členů 
(společníků) 

N1 = 14 
N2 = 82 
N3 = 96 

16 415 
0 
2 394 

N1 = 13
N2 = 83
N3 = 96

7 431 
0 
1 006 

N1 = 9 
N2 = 85
N3 = 94

4 907 
0 
470 

N1 = 2 
N2 = 92 
N3 = 94 

6 852 
0 
146 

Závazky z nájmu (s pozdějším 
převodem vlastnictví) 
zemědělského majetku od 
externích oprávněných osob 

N1 = 16 
N2 = 80 
N3 = 96 

19 690 
0 
3 282 

N1 = 14
N2 = 82
N3 = 96

7 577 
0 
1 105 

N1 = 14
N2 = 82
N3 = 96

6 445 
0 
940 

N1 = 3 
N2 = 93 
N3 = 96 

8 023 
0 
167 

Návratné finanční výpomoci 
státu 

N1 = 29 
N2 = 67 
N3 = 96 

4 479 
0 
1 353 

N1 = 29
N2 = 67
N3 = 96

3 263 
0 
986 

N1 = 20
N2 = 71
N3 = 91

1 559 
0 
343 

N1 = 12 
N2 = 79 
N3 = 91 

2 842 
0 
375 

Závazky vůči Pozemkovému 
fondu ČR z titulu 
transformace, privatizace 

N1 = 5 
N2 = 91 
N3 = 96 

165 307 
0 
8 610 

N1 = 5 
N2 = 91
N3 = 96

159 095
0 
8 286 

N1 = 5 
N2 = 90
N3 = 95

158 886 
0 
8 362 

N1 = 1 
N2 = 94 
N3 = 95 

1 047 
0 
11 

Nesplacené úvěry na TOZ N1 = 18 
N2 = 78 
N3 = 96 

88 484 
0 
16 591 

N1 = 16
N2 = 80
N3 = 96

98 962
0 
16 494 

N1 = 14
N2 = 80
N3 = 94

95 279 
0 
14 190 

N1 = 3 
N2 = 91 
N3 = 94 

1 162 
0 
37 

Restituční rezerva N1 = 33 
N2 = 63 
N3 = 96 

18 883 
0 
6 491 

N1 = 23
N2 = 73
N3 = 96

13 563
0 
3 249 

N1 = 12
N2 = 72
N3 = 84

15 463 
0 
2 209 

N1 = 1 
N2 = 83 
N3 = 84 

5 425 
0 
65 

*)  Průměrná počáteční hodnota závazku na podnik k datu vzniku současné formy podniku plus počáteční 
hodnota závazku z pozdějšího převzetí např. majetku družstva v likvidaci, ke kterému se podnik zavázal 
splatit pohledávky oprávněných osob.  
**)  Odpuštěno na základě domluvy s oprávněnými osobami (vyjednáním snížení hodnoty transformačního 
závazku);  odpuštění (bonifikace) návratné části finanční výpomoci od státu či snížení hodnoty závazků 
z privatizace bývalých státních podniků, prominutí části úvěrů na TOZ. 
***)  N1 představuje počet odpovědí odlišných od nuly a údaj ve vedlejším sloupci udává průměr nenulových 
odpovědí. N2 představuje počet nulových odpovědí. Proto hodnota uvedená ve vedlejším sloupci je rovna 
nule. N3 je počet podniků, které na danou otázku odpověděly. Číslo uvedené ve vedlejším sloupci je 
průměrná hodnota pro všechny podniky, tj. včetně těch, které uvedly nulovou hodnotu.  
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Dále odpovědělo 83 podniků na otázky týkající se formy vypořádávání transformačních 
závazků. Nejčastější formou vypořádávání závazků k oprávněným osobám z majetkové 
transformace byl výdej zemědělského majetku. Ten představoval 42 % hodnoty 
vypořádaných závazků a byl použit 66 podniky. Druhou nejčastější formou vypořádávání, 
která představuje 24 % hodnoty vypořádaných závazků, bylo vyplácení z vytvořeného 
zisku. Třetí nejčastěji použitou formou vypořádání transformačních závazků byl výdej 
nezemědělského majetku. Tímto způsobem se vypořádalo 28 podniků, které představují 
34 % podniků v daném souboru. Hodnota takto vypořádaných transformačních závazků 
však představuje pouhých 7 %. Větší objem transformačních závazků (13 %) byl 
vypořádán tím, že oprávněná osoba vložila tento majetek do podniku a stala se tak 
spoluvlastníkem společnosti či členem družstva. 

Tabulka 4-4:  Způsoby vyrovnávání závazků z majetkové transformace podniků PO 

Způsob vyrovnání transformačních závazků Procento 
z vyrovnaných 
závazků daným 

způsobem 

Počet podniků 
vyrovnávající 

závazky daným 
způsobem 

Počet podniků 
vyrovnávající 

závazky daným 
způsobem z více 

než 50 % 

Ze zisku 24% 42 19 

Výdejem zemědělského majetku 42% 66 37 

Výdejem nezemědělského majetku 7% 28 4 

Z prodeje majetku 6% 25 2 

Oprávněná osoba vložila majetek do podniku 13% 21 13 

Z restituční rezervy  2% 10 1 

Jinak 5% 11 4 

Z 83 výše diskutovaných podniků 76 uvedlo, že v roce 2004 stále mělo část 
nevypořádaných transformačních závazků a 71 podniků uvedlo ke kolika oprávněným 
osobám tyto závazky měly. V průměru se jedná o 207 oprávněných osob na podnik7. 
Nejčastěji uvažovanou formou vyrovnání transformačních závazků (v 37 % podniků) bylo 
vyplácení ze zisku. Druhým nejčastěji uvedeným způsobem vypořádávání závazků 
(v 28 % podniků) je přímý výdej majetku oprávněným osobám. Poslední významně 
zastoupenou formou vyrovnávání závazků bylo uzavření nájemní smlouvy na majetek 
s následným převodem vlastnictví a její splácení z vytvořeného zisku. Ostatní formy 
vypořádávání transformačních závazků byly uvedeny třemi a méně podniky (méně než 
4 % podniků). 

Dále uvedlo 69 podniků ze skupiny 76 podniků se stále nevypořádanými transformačními 
závazky, že 30 % hodnoty těchto závazků není smluvně ošetřeno. Nejvyšší podíl se 
                                                 
7  Z těchto 71 podniků se jednalo o 8 s.r.o., které v průměru nemají vypořádané transformační závazky k 

81 oprávněným osobám, o 8 a.s. s transformačními závazky v průměru ke 120 oprávněným osobám a o 
53 družstev s transformačními závazky v průměru k 237 oprávněným osobám. 



Výsledky dotazníkového šetření v roce 2004   

                       24 

vyskytuje v družstvech (v 53 družstvech) a představuje 36 % hodnoty nevypořádaných 
transformačních závazků. V osmi s.r.o. a v osmi a.s. podílejících se na šetření 
představoval podíl smluvně neošetřených transformačních závazků 3,1 % a 20 % z jejich 
celkové hodnoty. 
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5 Struktura vlastnictví majetku podniků PO 

Zakládání nových podniků PO bylo doprovodným jevem privatizace (transformace 
v případě družstev) a obnovy vlastnických vztahů (restituce) českého zemědělství. 
Rozsah, ve kterém se osoby oprávněné k restitucím a transformačním podílům (dále 
oprávněné osoby) z počátku transformace přiklonily a rozhodly o zachování 
velkopodnikového způsobu hospodaření s jejich majetkem bylo neočekávané. Jak uvádějí 
národní statistiky, do současné doby obhospodařují podniky PO kolem 70 % zemědělské 
půdy. Volba tohoto zemědělského podnikání byla též spojena s tím, že velká část 
"nových" vlastníků delegovala operativní řízení podniků specialistům a nebyla do jejich 
fungování aktivně zapojena. Na druhou stranu, transformace družstev, která zohledňovala 
odpracované roky v družstvu v přerozdělování družstevního majetku vedla k tomu, že se 
celkem vysoký podíl zaměstnanců v nástupnických podnicích stal členy (drobnými 
spoluvlastníky) tohoto "nově založeného" družstva a tedy aktivními vlastníky. Často 
prezentovanými důvody relativně omezeného rozsahu zakládání soukromých hospodářství 
jsou například skutečnosti, že podstatná část oprávněných osob neměla historickou vazbu 
k soukromému hospodaření, byla charakterizována vysokou věkovou strukturou a velká 
část oprávněných osob byla zaměstnaná a kvalifikovaná v jiných oborech národního 
hospodářství. Tyto charakteristiky oprávněných osob a "nových" spoluvlastníků, jejich 
velký počet a rozdrobenost vlastnických podílů naznačují, že vlastnické struktury 
vytvořené v průběhu transformace nebudou pevné a jejich změny budou spíše směřovat ke 
snižování počtu vlastníků zemědělského majetku. Protože změny vlastnictví jsou úzce 
propojeny se změnami podnikových struktur, způsobem řízení a tím i výkonností podniku, 
zůstávají důležitým výzkumným tématem. 

5.1 Vývoj počtu vlastníků a jeho vztah k vybraným ekonomickým ukazatelům 

Z různorodosti způsobů zakládání podniků PO v analyzovaném souboru (kapitola 3) se dá 
očekávat, že se podniky budou významně odlišovat v počtu zakládajících osob a vývoji 
počtu vlastníků a vlastnických vztahů v průběhu transformace. Podniky PO v souboru 
měly v průměru 300 zakládajících osob (členů). V roce 2003 byl průměrný počet 
spoluvlastníků 320, což překvapivě poukazuje na celkový nárůst spoluvlastníků 
v podnicích v souboru od jejich založení. Jak však hlubší analýza ukázala, tento výsledek 
je ovlivněn způsobem řešení transformačních závazků s oprávněnými osobami. K tomu, 
aby bylo možno sledovat změny ve vlastnictví odděleně od řešení transformační závazků, 
je vhodné analyzovat vybrané skupiny podniků individuálně. 

Pro účely sledování vlastnických změn v podnicích PO byly podniky rozděleny do pěti 
skupin – jedna skupina podniků s.r.o., dvě skupiny podniků a.s. a dvě skupiny družstev. 
Jak graf 5-1 ilustruje, první skupina podniků – podniků s.r.o. – měla v průměru pět 
zakládajících osob. Z těchto podniků v době jejich existence odešel v průměru jeden 
společník. V průměru se čtyřmi společníky představují s.r.o. podniky se 
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signifikantně nejmenším počtem spoluvlastníků. Z důvodu takto nízkého počtu vlastníků 
jsou charakterizované i nejnižším podílem zaměstnaných vlastníků na celkovém počtu 
zaměstnanců, který odpovídá 9 %. Jak dále tabulka 5-1 ukazuje, patří s.r.o. k menším 
podnikům PO (celkové tržby v průměru na úrovni 70 mil. Kč) a k podnikům s vysokou 
transformační zadlužeností (49 %). Tyto podniky jsou dále charakterizované tím, 
že vyplácejí vyšší mzdy, mají hodnotnější kapitál a vykazují vyšší produktivitu práce než 
ostatní podniky v souboru. 

Graf 5-1:  Změna počtu vlastníků v podnicích PO od založení do roku 2003 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Druhá skupina podniků zahrnuje podniky a.s., které byly v průměru založeny 
534 osobami. I v této skupině je možné sledovat mírný pokles počtu akcionářů, který 
odpovídal snížení o 9 osob od založení těchto a.s. do roku 2003. Druhá skupina akciových 
společností je charakterizovaná tím, že byly založeny malým počtem akcionářů, 
v průměru devíti. V roce 2003 však vykázaly průměrný počet akcionářů rovný 695. Tento 
rapidní nárůst nelze přisoudit velké poptávce po majetku zemědělských podniků, který by 
vypovídal o vysoké atraktivitě podnikání v zemědělství, nýbrž způsobu vypořádávání 
se s transformačními závazky k oprávněným osobám. Zvýšený počet akcionářů proto 
pravděpodobně zahrnuje konvertované oprávněné osoby. Toto tvrzení podporuje i fakt, 
že tyto a.s. jsou nejméně zatížené transformačními závazky (3,4 % transformační 
zadluženost; tabulka 5-1), přestože patří k největším podnikům v souboru. To, že hodnota 
jejich majetku je hodnocena jako nižší než je v průměru v jiných podnicích poukazuje 
na to, že tyto podniky zachovaly co možná nejvíce původní majetkovou strukturu, 
tj. včetně méně hodnotného majetku. Přestože je 2. skupina akciových společností tvořena 
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pouze devíti podniky, tyto podniky způsobily nárůst počtu spoluvlastníků majetku 
zemědělských podniků v souboru jako celku (první dva sloupce v grafu 5-1).  

Narozdíl od s.r.o. jsou obě skupiny a.s. charakterizované relativně vysokým podílem 
zaměstnaných vlastníků na celkovém počtu zaměstnanců. V 1. skupině a.s. tento podíl 
představuje 65 % a ve druhé 60 %. Velmi vysoký počet vlastníků těchto společností též 
způsobuje, že většina vlastníků je tak externích (ne zaměstnaných v podniku) vlastníků 
společnosti. Všeobecně se však ukazuje, že čím větší podíl externích vlastníků, tím menší 
transformační zadluženost. 

Tabulka 5-1: Vybrané charakteristiky v průměru za vlastnické skupiny podniků PO 

 

s.r.o. 1. 
skupina 

a.s. 

2. 
skupina 

a.s. 

1. 
skupina 
družstev 

2. 
skupina 
družstev 

F test 

Celkové tržby (mil. Kč) 70,12 166,00 221,26 143,74 57,80 10,1*** 
Transformační zadluženost 
2003 49,0 4,3 3,4 31,2 69,3 19,2*** 
Podíl externích vlastníků na 
celkovém počtu vlastníků 0,13 0,82 0,91 0,71 0,65 37,9*** 
Podíl zaměstnaných vlastníků 
na celkovém počtu zaměstnanců 0,09 0,65 0,60 0,59 0,20 18,5*** 
Prům. hrubá mzda na 
pracovníka (tis. Kč) 16,5 15,0 13,5 15,0 11,0 3,3*** 
Podíl pořizovací hodnoty na 
účetní hodnotě majetku 4,92 2,98 2,55 3,13 1,91 2,2* 
Produktivita práce 20031) 306,2 229,2 193,9 253,0 144,7 2,1* 

Poznámka: Statistická významnost rozdílů rozptylu hodnot mezi skupinami podniků je testovaná pomocí 
ANOVA metody. *, ** a *** udávají statistickou významnost na 10%, 5% a 1% hladině významnosti.  
1) Produktivita práce vyjadřuje podíl tržeb (střední hodnota uvedeného intervalu, do kterého se podniky 
zařadily) na celkový počet odpracovaných hodin v podniku.  

Jak ukazuje další skupina podniků, konkrétně zemědělských družstev, přirozený vývoj 
směřuje spíše k redukci počtu vlastníků. Poslední dva sloupce v grafu 5-1 se týkají druhé 
skupiny družstev, které jsou charakterizované extrémně malým počtem členů na tuto 
právní formu. Jedná se pouze o tři družstva, která se však signifikantně liší ve vlastnické 
struktuře od ostatních družstev a spojení obou skupin by způsobilo zkreslení výpovědí 
za skupinu družstev. Tabulka 5-1 ukazuje, že malý počet členů družstva 2. skupiny 
na daný rozsah jejich výroby (daný celkovými tržbami) je spojen s vysokou transformační 
zadlužeností. Družstva 2. skupiny se dále vyznačují nejnižší produktivitou práce mezi 
všemi skupinami podniků PO. Družstva 1. skupiny však vykazují vyšší produktivitu práce 
než zbylá družstva a a.s. v souboru (průměry za skupiny). 
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5.2 Struktura vlastnických podílů na majetku podniků PO 

Další důležitou charakteristikou vlastnické struktury, kterou se dotazník zabýval, jsou 
vlastnické podíly společníků či členů na majetku společnosti nebo družstva. Tabulka 5-2 
udává průměrné, nejnižší a nejvyšší vlastnické podíly společníků základním kapitálu 
podniků v průměru souboru k datu založení podniku a ke konci roku 2003. Souborový 
průměr průměrných vlastnických podílů 142 podniků, které odpověděly na tuto otázku, 
byl ke konci roku 2003 roven přibližně 149 tis. Kč. Tato hodnota je mírně vyšší než 
hodnota průměrného vlastnického podílu v těchto podnicích k datu jejich založení.  

Co se změnilo vzhledem k vlastnickým podílům však není jejich průměrná hodnota, 
ale především rozdíly hodnoty vlastnických podílů v rámci jednotlivých podniků. 
Jak tabulka 5-2 udává, průměrná nejnižší hodnota vlastnického podílu v době založení 
podniku činila přibližně 35 tis. Kč, kdežto v roce 2003 o více než 7 tis. Kč méně. Naopak 
průměr nejvyšších vlastnických podílů v souboru narostl od doby založení podniků 
do roku 2003 z přibližně 1 100 tis. Kč na 2 300 tis. Kč. To poukazuje na signifikantní 
nárůst rozdílů ve vlastnických podílech uvnitř podniků, který může mít podstatný vliv 
na změnu rozhodovacích pravomocí. 

Tabulka 5-2: Základní statistiky k průměrnému, nejmenšímu a největšímu vlastnickému 
podílu spoluvlastníků na majetku podniku  

 Průměrný vlastnický 
podíl na majetku 

podniku (Kč)   

Nejmenší vlastnický 
podíl na majetku 

podniku (Kč) 

Největší vlastnický 
podíl na majetku 

podniku (Kč) 
K datu založení podniku    
Průměr souboru 147 469 35 144 1 097 688 
Minimální hodnoty v souboru 1 500 1 000 1 500 
Maximální hodnoty v souboru 1 450 000 1 000 000 12 000 000 
Počet respondentů 132 123 124 
K 31.12.2003    
Průměr souboru 148 905 27 856 2 335 464 
Minimální hodnoty v souboru 5 000 1 000 10 000 
Maximální hodnoty v souboru 1 450 000 420 000 81 000 000 
Počet respondentů 142 131 133 

Jak lze očekávat, struktura vlastnických podílů zjištěná v tomto šetření se signifikantně liší 
mezi právnickými osobami. Tabulka 5-3 ilustruje, že nejvyšší průměrnou hodnotu 
majetkových podílů v roce 2003 vlastní členové družstev z 1. skupiny (172 tis. Kč). Tyto 
podniky jsou následovány podniky s.r.o. (159 tis. Kč) a dále 1. skupinou a.s. (122 tis. Kč). 
Situace však vypadala jinak v době založení podniků. Nejvyšší hodnotu majetkového 
podílu vlastnili akcionáři 2. skupiny a.s. (269 tis. Kč). Tato hodnota však významně 
poklesla na úroveň 78 tis. Kč v roce 2003. Tento pokles ukazuje na to, že a.s. této skupiny 
byly založeny osobami (v průměru devíti, graf 5-1) s vysokými majetkovými hodnotami, 
které zároveň operovaly s drobnějším majetkem velkého počtu oprávněných osob. 
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V okamžiku kapitalizace transformačních závazků těchto oprávněných osob, tj. převodem 
transformačních závazků na akcie, došlo k podstatnému poklesu průměrné hodnoty 
majetkového podílu na akcionáře. 1. skupina a.s. se naopak vyznačuje tím, že s mírným 
poklesem počtu vlastníků nepatrně vzrostla hodnota majetku na vlastníka (v průměru 
o 10 tis. Kč). Ve zbývajících dvou skupinách došlo k signifikantnímu nárůstu průměrné 
hodnoty majetkových podílů. Jedná se o podniky charakterizované nízkým počtem 
vlastníků. U s.r.o. vzrostla hodnota majetku na jednoho vlastníka o 50 %, což je 
signifikantně větší nárůst než ten, který by mohl být způsoben odchodem jednoho 
vlastníka (graf 5-1). Docházelo tak pravděpodobně k akumulaci hospodářských výsledků 
nebo k navyšování základního jmění společnosti. U 2. skupiny družstev vzrostla hodnota 
majetku na vlastníka 4,5 krát. Toto pozorování poukazuje na významnou akumulaci 
kapitálu v dotazovaných podnicích za sledované období. 

Tabulka 5-3: Průměrný vlastnický podíl spoluvlastníka na majetku podniku  
v jednotlivých skupinách podniků 

 
s.r.o. 1. skupina 

a.s. 
2. skupina 

a.s. 
1. skupina 
družstev 

2. skupina 
družstev 

Průměrný vlastnický podíl k 
datu založení podniku 106 167 112 823 268 750 161 254 11 667 
Nejmenší vlastnický podíl k 
datu založení podniku 31 455 10 500 177 250 30 266 12 500 
Největší vlastnický podíl k 
datu založení podniku 462 727 1 766 862 1 213 375 946 653 12 500 
Průměrný vlastnický podíl k 
31.12.2003 159 406 122 083 77 886 171 779 53 333 
Nejmenší vlastnický podíl 
31.12.2003 83 833 7 667 1 571 31 594 45 000 
Největší vlastnický podíl 
31.12.2003 481 154 5 141 650 3 680 203 1 025 977 45 000 
Změna průměrného 
vlastnického podílu od doby 
založení podniku do 2003 59 867 1 073 -216 114 3 679 41 667 
Průměrný vlastnický podíl na 
vlastním majetku 1 400 557 357 113 130 224 317 130 542 187 

Poznámka:  Všechny údaje v tabulce až na poslední řádek odpovídají vlastnickému podílu společníka nebo 
člena družstva na majetku, který vyjadřuje podíl na základním kapitálu podniku. Poslední řádek udává podíl 
na celkové účetní hodnotě majetku uvedený podniky přepočítaný na jednoho vlastníka. Tento údaj je blízký 
údaji vlastnického podílu na vlastním kapitálu podniku. 

5.3 Vlastnické podíly vedení podniků PO a očekávané změny vlastnické struktury 

Vlastnická struktura je díky velkému počtu spoluvlastníků ve většině podnicích PO velmi 
rozdrobená. S výjimkou s.r.o. a 2. skupiny družstev přesahuje vlastnický podíl 
na společníka a.s. nebo člena družstva pouze zřídka 10 % z celkové hodnoty vkladů. 
Ze 121 a.s. a družstev první skupiny, které uvedly podrobnější informace o rozložení 
vlastnických podílů, existuje pouze v šesti případech skupina vlastníků s podílem 
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na majetku podniku v rozsahu od 10 do 29 %. Jednalo se o jednoho až čtyři vlastníky 
na podnik, přičemž všichni tito vlastníci (až na dva v jednom podniku) měli vedoucí 
pozici. V jedné a.s. vlastnil jeden vlastník s vedoucí pozicí více než 50% podíl na majetku 
společnosti. 

Tabulka 5-4 dále ukazuje, že přestože vlastnické podíly vedoucích pracovníků dosahují 
vlastnického podílu vyššího než 10 % jen velmi zřídka, je jich vlastnický podíl ve 29 % 
podniků vyšší než je průměrný vlastnický podíl ostatních vlastníků v podniku. Nejčastěji 
se tento fenomén vyskytuje v a.s. (pro všechny a.s. společně se vyskytuje ve 35 % a.s.). 
Ve 27 % a.s. je naopak vlastnický podíl managementu nižší než je průměrný vlastnický 
podíl ostatních společníků. Také mezi družstvy vlastní někteří vedoucí pracovníci vyšší 
majetkové podíly, avšak v relativně menším zastoupení než u a.s. (ve 26 % družstev). 
V převážné části družstev jsou vlastnické podíly stejné mezi všemi vlastníky. Jestliže mají 
podniky velmi malý počet vlastníků jako je tomu u s.r.o. a družstev z druhé skupiny 
družstev, jsou vlastnické podíly všech společníků/členů družstva většinou stejné. 

Tabulka 5-4: Srovnání hodnoty vlastnického podílu členů vedení a ostatních vlastníků 
podniků PO 

 Vyšší Stejný Nižší 
s.r.o 3 (18%) 13 (76%) 1 (6%) 
a.s. 28 (35%) 20 (38%) 14 (27%) 
družstva 24 (27%) 46 (52%) 18 (21%) 
Soubor celkem 45 (29%) 79 (50%) 33 (21%) 

V 76 % podniků existují částečné nebo podstatné rozdíly mezi cíli a zájmy vedení podniku 
a ostatními vlastníky (tabulka 5-5). To částečně vysvětluje, proč se vyskytuje tendence 
ke koncentraci vlastnictví zemědělských podniků do rukou managementu.  

Tabulka 5-5: Existence rozdílů mezi cíli a zájmy vedení podniku a vlastníků podniků PO 
 Ano, podstatné 

rozdíly 
Ano, částečné 

rozdíly 
Nepodstatné 

rozdíly 
Neexistují rozdíly 

s.r.o 12 (63%) 6 (32%) 0 (0%) 1 (5%) 
a.s. 20 (36%) 23 (42%) 10 (18%) 2 (4%) 
družstva 30 (33%) 33 (37%) 22 (24%) 5 (6%) 
Soubor celkem 62 (38%) 62 (38%) 32 (20%) 8 (4%) 

Protože se ukázalo, že ve většině podniků PO existují rozdíly v zájmech vedení podniku 
a (ostatními) vlastníky, dá se předpokládat, že je tím ovlivněno rozhodování podniku a tím 
i efektivnost tohoto rozhodování, a že někteří vlastníci budou motivováni odejít z podniku. 
Další otázky se proto zabývají touto problematikou. Bylo zjišťováno, k jakým změnám 
v počtu vlastníků by mělo dojít v příštích třech až pěti letech a zda by tato změna mohla 
přispět k efektivnějšímu fungování podniku. Tabulka 5-6 ilustruje, že více než 50 % 
podniků PO v souboru očekává snížení či dokonce výrazné snížení počtu vlastníků. 
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U 41 % podniků PO v souboru nedojde podle názoru jejich ředitele (předsedy) k žádné 
změně. Pouze u 7 % podniků je očekáván nárůst počtu vlastníků. Tyto podniky však 
nejsou shodné s podniky, které očekávají změnu právní formy na a.s. a které byly 
prezentovány v předchozí kapitole ke vzniku podniků. Nejčastěji dojde ke snížení počtu 
vlastníků v družstvech a to v 75 % podniků této právní formy. V případě a.s očekává 30 % 
podniků snížení počtu vlastníků a 62 % a.s. neočekává v průběhu dalších 3 až 5 let žádnou 
změnu. Nejmenší změny jsou očekávané v podnicích s.r.o. Zajímavým pozorováním je, 
že přestože se jedná o a.s., ve kterých mírně převažuje problém s rozdílností cílů a zájmů 
vedení podniku a vlastníky, jsou to především družstva, která očekávají pokles počtu 
vlastníků. Není zřejmé, zda toto pozorování poukazuje na to, že je snazší vystoupit 
z družstva než na volném trhu prodat akcie zemědělského podniku nebo je to výsledkem 
jiných faktorů. 

Tabulka 5-6:  Očekávaná změna počtu vlastníků v podnicích PO v období dalších pěti let 
 Výrazně se 

sníží 
Sníží se Zůstane stejný Zvýší se Výrazně se 

zvýší 
s.r.o 0 (0%) 2 (10,5%) 17 (89,5%) 0 (0%) 0 (0%) 
a.s. 2 (4%) 13 (26%) 31 (62%) 3 (6%) 1 (2%) 
Družstva 3 (3%) 66 (72%) 21 (23%) 1 (1%) 1 (1%) 
Soubor celkem 5 (3%) 81 (49%) 69 (41%) 9 (5%) 2 (1%) 

Ředitelé téměř poloviny podniků PO se domnívají, že snížení počtu vlastníků může přispět 
ke zvýšení efektivnosti podniku (tabulka 5-7). Tento názor je zastoupen v mírné většině 
a.s. a družstev, přičemž mezi družstvy (37 %) je ve srovnání s a.s. (24 %) více zastoupen 
názor, že snížení počtu vlastníků spíše nezlepší efektivnost podniku (ve 37 % družstev 
a 24 % a.s.). Nejméně jsou o pozitivním efektu snížení počtu vlastníků na efektivnost 
podniku přesvědčeni zástupci podniků s.r.o. 

Tabulka 5-7: Vliv snížení počtu vlastníků na zlepšení efektivnosti podniků 
 Určitě ano Pravděpodobně 

ano 
Nejsem si jistý Pravděpodobně 

ne 
Určitě ne 

s.r.o 3 (15%) 1 (5%) 3 (16%) 5 (26%) 7 (37%) 
a.s. 15 (28%) 15 (28%) 11 (20%) 9 (17%) 4 (7%) 
Družstva 25 (27%) 22 (24%) 11 (12%) 21 (23%) 13 (14%) 
Soubor celkem 43 (26%) 38 (23%) 25 (15%) 35 (21%) 24 (14%) 

5.4 Vlastnická integrace zemědělských podniků PO 

Vlastnická struktura zemědělských podniků je v současné době mnohem komplexnější, 
než jak je všeobecně vnímáno z veřejných statistik pro odvětví zemědělství. Důvodem 
nejsou pouze v některých případech stále nevyřešené vlastnické vztahy oprávněných osob, 
nýbrž propojenost vlastnických vztahů mezi podniky a majetkové podíly jiných 
společností na podnicích zemědělské prvovýroby. Zemědělské podniky jsou nejen 
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vlastněny drobnými či podstatnými vlastníky - individuálními osobami, ale i jinými 
právnickými osobami, a samy často vlastní majetkové podíly v jiných podnicích.  

Výsledky šetření ukázaly, že ze 44 a.s. z 1. skupiny jich více než polovina (přesně 25) 
uvedla, že existují podniky PO, které mají majetkový podíl na základním kapitálu jejich 
společnosti. V průměru činil tento majetkový podíl 44 % a byl vlastněný především jinými 
a.s. (15 případů), zemědělskými družstvy (8 případů) a s.r.o. (2 případy). Z devíti podniků 
2. skupiny a.s. byly tři podniky též z části vlastněny jinými podniky PO, každý z nich 
jinou právní formou. Pouze u pěti z 85 zemědělských družstev 1. skupiny má jiná 
společnost (dvě družstva, dvě a.s. a u jednoho družstva dvě s.r.o. a jedna a.s.) podíl 
na jejich majetku. Tento majetkový podíl představuje v průměru pouze 9 %. Podniky 
v šetření byly dále požádány stanovit, zda PO s podílem na jejich majetku byl jiný 
zemědělský podnik, dodavatel vstupů, zpracovatel či jiný domácí nebo zahraniční podnik. 
V 70 % (23 případech) se jednalo o jiný zemědělský podnik, pouze v jednom případě 
se jednalo o dodavatele vstupů a tak o vertikální integraci a v sedmi případech o neurčitý 
jiný domácí podnik (2 podniky neodpověděly). Všeobecně z tohoto sledování vyplývá, 
že a.s. jsou v českém zemědělství ve vztahu k vlastnické struktuře komplexnější 
a flexibilnější než družstva, která zachovávají relativně přehlednou vlastnickou strukturu. 

Ze 162 podniků, které odpověděly na otázku, zda vlastní majetkový podíl na základním 
kapitálu jiného zemědělského podniku, odpovědělo 55 podniků “ano“8 (tabulka 5-8). 
To představuje 34 % zůčastněných podniků. Jedná se o tři s.r.o. (16 % ze všech s.r.o.), 25 
a.s. (48 % ze všech a.s.) a 27 družstev (30 % ze všech družstev). Jak procentická 
zastoupení podniků daných právních forem ukazují, nejčastěji se fenomen vlastnictví 
v jiných zemědělských podnicích (horizontální integrace) vyskytuje ve skupině podniků 
a.s.  

Tabulka 5-8: Vlastnictví zemědělských podniků v šetření na jiných zemědělských 
podnicích, dodavatelských a odběratelských podnicích 

 Vlastnictví na základním kapitálu jiného 
zemědělského podniku 

Vlastnictví na základním kapitálu 
odběratelského či dodavatelského podniku 

 
Počet “ano” 

odpovědí 
Počet “ne” 
odpovědí 

 podíl “ano” 
odpovědí 

Počet “ano” 
odpovědí 

Počet “ne” 
odpovědí 

 podíl “ano” 
odpovědí 

s.r.o 3 16 16% 10 9 53% 
a.s. 25 27 48% 27 27 50% 
Družstva 27 64 30% 49 43 53% 
Celkem 55 107 34% 86 79 52% 

Dále jsme se dotazovali, zda podniky v šetření vlastní majetkový podíl na základním 
kapitálu odběratelského (zpracovatelského) či dodavatelského podniku. Ze 165 podniků, 
které odpověděly na tuto otázku, mělo vlastnické podíly v odběratelských 

                                                 
8  Z těchto 55 podniků bylo 14 z části vlastněno jiným podnikem PO.  
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(zpracovatelských) či dodavatelských podnicích 86 podniků (52 %)9. Z těchto 86 podniků 
bylo 10 s.r.o. (53 % ze všech s.r.o), 27 a.s. (50 % ze všech a.s.) a 49 družstev (53 % 
ze všech družstev). To znamená, že více než polovina podniků všech právních forem je 
vlastnicky integrovaná (vertikálně) v podnicích dodavatelského či odběratelského sektoru. 
Tento vysoký podíl by mohl být zčásti ovlivněn strukturou podniků v šetření, které 
se z velké části zabývají produkcí mléka a mléko je často obchodováno přes odbytové 
organizace. Tato úvaha je potvrzena tím, že z výše uvedených 86 podniků je 58 podniků 
členy odbytového družstva (68 %). Dále se ale ukázalo, že více než polovina podniků 
s vlastnickým podílem v podnicích dodavatelského či odběratelského sektoru vlastní podíl 
nejenom v jednom z této skupiny podniků10. Zjištěná vlastnická integrace proto neukazuje 
pouze účast zemědělských podniků v odbytových družstvech. 

Každý podnik v šetření mohl uvést vlastnický podíl na základním kapitálu (zařazením 
do intervalu) u maximálně čtyř odběratelských (zpracovatelských) či dodavatelských 
podniků. Celkem uvedlo 75 podniků (z 86, které měly tyto vlastnické podíly) vlastnické 
podíly ke 126 dodavatelským a odběratelským (zpracovatelským) podnikům. 

Tabulka 5-9: Vlastnické podíly zemědělských podniků PO v šetření na základním 
kapitálu odběratelských a dodavatelských podniků 

Vlastnický podíl Počet podniků Vlastnický podíl Počet podniků 
Menší než 5% 67 20-29,9% 9 
5-9,9% 31 30-39,9% 4 
10-14,9% 13 40-49,9% 2 
15-19,9% 3 50-59,9% 5* 

* Čtyři s těchto podniků vlastní přesně 50% a jeden podnik 50,2% majetkový podíl. 

Většina majetkových podílů zemědělských podniků na podnicích dodavatelského 
či odběratelského sektoru je menších než 5 %. Existují však i zemědělské podniky, celkem 
20, které vlastní vyšší než 20% majetkový podíl, z toho pět podniků vlastní 50% a vyšší 
majetkový podíl. 

Dále bylo zjišťováno, zda existuje společnost (právnická osoba), která zajišťuje služby 
(např. dodávky krmiv, odběr produkce, zpracování produkce) pro podnik v šetření 
a maximálně další dva podniky nebo výhradně pro podnik v šetření. Ze 163 podniků 
odpovědělo 29 podniků (7 s.r.o., 13 a.s., 9 družstev), tj. 17 % podniků v šetření, 
že existuje dodavatelský nebo odběratelský podnik, který dodává vstupy do respektive 
odebírá produkci od podniku v šetření a dalších maximálně dvou podniků. Ze 164 podniků 
odpovědělo 17 podniků (3 s.r.o., 7 a.s., 7 družstev), tj. 10 % podniků v šetření, že má 
výhradního dodavatele vstupů nebo odběratele produkce. Toto procento, které není 
                                                 
9  Z těchto 86 podniků bylo 18 z části vlastněno jiným podnikem PO. Dále 25 podniků z těchto 86 mělo 

vlastnické podíly na jiném zem. podniku 
10  Z 86 podniků 84 uvedlo, v kolika podnicích dodavatelského či odběratelského sektoru má vlastnické 

podíly. Z těchto 84 má 43 podniků (51 %) vlastnické podíly k jednomu, 23 (27 %) ke dvěma, 11 (13 %) 
ke třem a 7 (8 %) ke čtyřem až sedmi podnikům odběratelského či dodavatelského sektoru. 
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výrazně vysoké, však poukazuje na zajímavý fenomén. Je otázkou, co bylo důvodem 
založení výhradního odděleného dodavatelského či odběratelského podniku 
od zemědělského podniku? Jedním z možných důvodů byla oddělená privatizace 
přidružené výroby zemědělských podniků od transformace majetku zemědělských 
družstev či privatizace nezemědělské výroby státních statků. Dalším možným důvodem 
byla ekonomická výhodnost oddělené organizace a účetnictví. Protože poptávaná 
a nabízená množství vstupů nebo produkce musí být pro fungování obou podniků plně 
identická, musí mezi těmito podniky existovat úzká spolupráce a domluva cen (spíš než 
stanovení ceny trhem). Právě tento způsob domluvy cen však může umožňovat přeliv 
finančních prostředků mezi těmito podniky, což může být výhodné (z daňových i jiných 
hledisek) především, je-li vlastnictví těchto podniků provázané. 

Zjištěná komlexnost a propojenost vlastnických vztahů poukazuje na to, že vlastnická 
struktura českých zemědělských podniků neodráží pouze potřebu akumulace kapitálových 
zdrojů a řešení transformační zadluženosti, ale je výsledkem individuálních strategií těchto 
podniků. Data ukázala, že ekonomické výhody integrace (propojování) podniků, které 
pramení z vyšší vyjednávací síly a efektivnější formy smluvních vztahů jsou v českém 
zemědělství známé a využívané. 
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6 Vedení a zaměstnanci podniků PO 

Tato část se věnuje vedení, struktuře rozhodovacích orgánů a kvalitativním ukazatelům 
týkajících se zaměstnanců, které poukazují na kvalitu lidského kapitálu v podnicích PO. 
Způsob rozhodování, jakožto i úroveň lidského kapitálu mohou mít přímý efekt 
na výkonnost podniku. Například struktura zastoupení zaměstnanců, externích vlastníků 
nebo vedoucích pracovníků v orgánech společností mohou mít (tím, že reprezentují různé 
zájmy) podstatný vliv na rozhodování o strukturálních změnách (včetně vlastnických), 
o investiční aktivitě nebo zaměstnanecké politice podniku. Předmětem této kapitoly je 
zmapování zmíněné struktury rozhodovacích orgánů a úrovně lidského kapitálu. Jejich 
vztah k výkonnosti a strukturálním změnám je však předmětem hlubších výzkumných 
studií, které nejsou součástí této publikace. 

6.1 Struktura orgánů podniků PO 

První otázky této sekce se věnovaly struktuře vedení podniku a konkrétně struktuře 
statutárního orgánu (počtu jednatelů v s.r.o., představenstvu v a.s. a družstvu) a dozorčího 
orgánu (dozorčí rada v s.r.o. a a.s. a kontrolní komise v družstvu). Všechny až na tři 
podniky (2 s.r.o. a 1 a.s.) odpověděly na otázku počtu členů statutárního orgánu. Méně 
podniků, a to především podniků s.r.o., odpovídalo na otázky struktury dozorčího orgánu 
a to především proto, že pro tyto podniky byla otázka dozorčího orgánu méně relevantní 
(dozorčí rada v s.r.o. je nepovinná). 

Průměrný počet členů statutárního orgánu za všechny PO je šest až sedm (tabulka 6-1). 
Podniky s.r.o mají s průměrně dvěmi až třemi členy nejmenší počet členů statutárního 
orgánu. Nejvíce členů představenstva pak mají družstva (7-8 členů). Akciové společnosti 
mají s šesti členy v průměru mírně menší statutární orgán než družstva, přestože mají 
v průměru podstatně více vlastníků a zaměstnanců. 

Převážná většina, konkrétně 96 %, všech členů statutárních orgánů podniků PO byla 
reprezentovaná vlastníky podniku. Členové, kteří neměly žádný vlastnický podíl tak 
představovali pouze 4 % všech členů statutárních orgánů. Pouze v a.s. představoval tento 
podíl 8 %. Akciové společnosti jsou též jediný typ podniků, kde nezaměstnaná osoba 
bez vlastnického podílu je členem statutárního orgánu. Tento případ se vyskytl v šesti 
podnicích a.s. Podíl v podniku nezaměstnaných (externích) vlastníků na celkovém počtu 
členů statutárních orgánů představuje 14 %. V podnicích s.r.o. je tento podíl 8 %, 
v družstvech 10 %, zatímco v a.s. dosahuje tento podíl až 21 %. Spoluvlastníci 
bez vedoucí pozice jsou v největším podílu (10 %) zastoupeni v družstvech. V a.s. a s.r.o. 
činí jejich podíl na počtu členů statutárního orgánu 9 % a 6 %. Dominantní část 
statutárního orgánu představují vedoucí pracovníci převážně s vlastnických podílem 
na podniku. V průměru zastupují 47 % členů statutárního orgánu. Ve družstvech 
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představují v průměru 43 %, v podnicích a.s. 49 %, a v podnicích s.r.o. dokonce 80 % 
všech členů statutárního orgánu. 

Tabulka 6-1: Počet osob ve statutárním orgánu podniků PO 

 Počet osob ve statutárním orgánu podniku 

 Podniky PO s.r.o. a.s. Družstva 

 Počet* Průměr Počet* Průměr Počet* Průměr Počet* Průměr 

Celkem 164 6,6 17 2,8 55 6,2 92 7,6 

Z toho:         

Vlastník - nezaměstnanec 75 2,0 3 1,3 33 2,2 39 1,8 

Vlastník – zaměstnanec 
s vedoucí pozicí 154 3,2 17 2,2 52 3,1 85 3,4 

Vlastník – zaměstnanec 
bez vedoucí pozice 104 3,8 3 2,0 30 2,8 71 4,3 

Nevlastník - nezaměstnanec 6 1,8 0 - 6 1,8 0 - 

Nevlastník – zaměstnanec 
s vedoucí pozicí 10 1,4 1 1,0 5 1,6 4 1,3 

Nevlastník – zaměstnanec 
bez vedoucí pozice 3 5,3 0 - 2 3,5 1 9,0 

*  Tento údaj udává počet podniků, které uvedly nenulovou odpověď. 

Dozorčí orgány podniků PO mají v průměru méně členů než statutární orgány (tabulka 
6-2). Za všechny podniky činí tento průměr čtyři osoby. Průměrný počet členů v dozorčí 
radě a.s. a kontrolní komisi v družstvech je identický a je roven průměru za všechny 
podniky. To je dané tím, že pouze jedna s.r.o. dobrovolně sestavila dozorčí radu a to 
se třemi členy. Téměř všichni členové dozorčího orgánu zemědělských podniků v šetření 
jsou vlastníci (v družstvu 98 % a v a.s. 93 % všech členů orgánu). V podnicích a.s. tvoří 
podíl externích (v podniku nezaměstnaných) vlastníků 27 % a ve družstvech 26 % všech 
členů dozorčího orgánu. Zaměstnanci představují 71 % členů dozorčí rady v a.s. a 74 % 
členů kontrolní komise ve družstvech. Tím, že dozorčí orgán kontroluje veškerou činnost 
podniku, za kterou je zodpovědné především vedení, je překvapivé, že jsou členy 
dozorčího orgánu i vedoucí pracovníci. Jejich zastoupení je však podstatně menší než 
ve statutárním orgánu. V a.s. představuje v průměru 23 % a ve družstvech 14 % všech 
členů dozorčího orgánu. 

Nejvyšším orgánem podniků s.r.o. a a.s. jsou valná hromada a v družstvu představenstvo. 
Pro efektivní rozhodování podniku je důležité, aby tyto orgány byly vždy 
usnášeníschopné. Více než 90 % podniků odpovědělo, že členská schůze či valná hromada 
byla vždy napoprvé usnášeníschopná. Pouze ve skupině družstev odpovědělo 19 podniků 
(tj. 20 % družstev), že členská schůze byla většinou (ne vždy) usnášeníschopná a pouze 
devět (9 %) družstev mělo s usnášeníschopností častější problémy. Dá se očekávat, že toto 
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pozorování souvisí s angažovaností společníků či členů družstva na fungování podniku. 
Tabulka 6-3 dokumentuje, že ve většině podniků jsou vlastníci málo až velmi málo 
angažovaní v jejich fungování. Ve skupině družstev je angažovanost vlastníků 
ve fungování podniku hodnocena jako nízká nebo příliš nízká ve větším podílu podniků 
(59 % družstev), než je tomu ve skupině a.s. (54 %) a především s.r.o. (5 %). Rozdíl 
v angažovanosti společníků a.s. a členů družstev však není statisticky významný. 

Tabulka 6-2: Počet osob v dozorčím orgánu podniků PO 

 Počet osob v dozorčím orgánu 

 Podniky PO s.r.o. a.s. Družstva 

 Počet* Průměr Počet* Průměr Počet* Průměr Počet* Průměr 

Celkem 129 3,9 1 3,0 54 4,0 74 3,9 

Z toho:         

Vlastník - nezaměstnanec 63 2,0 0  34 1,7 29 2,4 

Vlastník – zaměstnanec 
s vedoucí pozicí 53 1,7 1 3,0 28 1,7 24 1,5 

Vlastník – zaměstnanec 
bez vedoucí pozicí 97 2,6 0 - 38 2,5 59 2,7 

Nevlastník - nezaměstnanec 5 1,0 0 - 5 1,0 0 - 

Nevlastník – zaměstnanec 
s vedoucí pozicí 2 1,5 0 - 1 2,0 1 1,0 

Nevlastník – zaměstnanec 
bez vedoucí pozice 6 2,2 0 - 5 1,6 1 5,0 

*  Tento údaj udává počet podniků, které uvedly nenulovou odpověď. 

Tabulka 6-3: Hodnocení angažovanosti vlastníků podniků PO 
 Velmi vysoká Vysoká Nízká Příliš nízká Nevím 

s.r.o. 6 (32%) 11 (58%) 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 
a.s. 2 (4%) 15 (28%) 22 (41%) 7 (13%) 8 (15%) 
Družstva 4 (5%) 26 (30%) 44 (50%) 8 (9%) 6 (7%) 
Celkem 12 (7%) 52 (32%) 67 (42%) 15 (9%) 15 (9%) 

Podle obchodního zákoníku se hlasovací práva na valné hromadě a.s. a s.r.o. liší 
od hlasovacích práv na členské schůzi družstva. Hlasovací práva členů družstva jsou 
upraveny obchodním zákoníkem tak, že při hlasování má každý člen jeden hlas (pokud 
stanovy nestanoví jinak). Výsledky šetření ukázaly, že v a.s. jsou hlasy na valné hromadě 
převážně přerozděleny podle počtu vlastněných akcií (v 59 % a.s.) nebo podle podílů 
na kapitálu (30 % a.s.). Ve čtyřech a.s. má překvapivě každý spoluvlastník jeden hlas. 
Tento způsob rozhodování je mnohem častější v podnicích s.r.o. V 16 s.r.o. z 19 je 
každému společníkovi přidělen jeden hlas. Pouze ve třech podnicích s.r.o. je hlasování 
založeno na podílech na kapitálu. V případě družstev se hlasuje na členské schůzi 
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na principu jeden člen jeden hlas ve většině podniků (v 57 % všech družstev), avšak 
v poměrně významné části družstev (ve 43 % všech družstev) bylo stanovami upraveno 
hlasovací právo tak, že odráží výši členského vkladu. 

6.2 Vedení podniků PO 

Průměrný věk ředitele/předsedy dotazovaných společností/družstev je 51 let. Mezi 
právními formami neexistují rozdíly v průměrném věku ředitele/předsedy. Ve 150 
podnicích (94 %) byl ředitel/předseda zároveň vlastníkem; pouze v 10 podnicích nebyl 
vlastníkem. Sedm podniků na tuto otázku neodpovědělo. V 93 podnicích ze 154 (60 %), 
které odpověděly, vykonával ředitel zároveň funkci specialisty11. Tento podíl se mírně lišil 
mezi právními formami podniků. Mezi a.s. představoval podíl společností, ve kterých byl 
ředitel zároveň specialistou, 56 %, mezi družstvy 59 % a mezi podniky s.r.o. 86 %. Tento 
poslední podíl poukazuje na to, že s.r.o. byly často zakládány bývalými specialisty 
družstev nebo státních statků. 

Podstatná většina ředitelů/předsedů podniků PO má vysokoškolské vzdělání (66 %). 
Ve 31 % podniků mají ředitelé/předsedové středoškolské vzdělání (včetně odborného 
učiliště s maturitou). Pouze ve čtyřech podnicích, konkrétně družstvech, mají předsedové 
vzdělání z odborného učiliště bez maturity. Mezi družstvy je ale zároveň i nejvyšší podíl 
podniků, jejichž ředitelé dosáhly vysokoškolské vzdělání (64 %). V podnicích s.r.o. činí 
tento podíl 50 %. Ředitelé/předsedové 94 % podniků v šetření získali vzdělání v oblasti 
zemědělství a v průměru pracují 28 let v odvětví zemědělství. Průměr let praxe 
ředitelů/předsedů ani obor vzdělání se významně neliší mezi právnickými osobami. 

V průměru měly podniky dalších pět až šest členů vedení (tři až čtyři v s.r.o., šest v a.s. 
a pět až šest v družstvech). Jejich průměrný věk byl 47 let (45 let v s.r.o., 47 let v a.s., 47 
let ve družstvech). Mezi nimi bylo v průměru 81 % vlastníků (67 % v s.r.o., 81 % v a.s. 
a 84 % ve družstvech) a 79 % specialistů (65 % v s.r.o., 83 % v a.s. a 79 % ve družstvech).  

Tabulka 6-4: Struktura vzdělání a praxe vedoucích  pracovníků podniků PO 
% podíl vedoucích pracovníků s/se % podíl vedoucích, kteří 

 

odborným 
učilištěm bez

maturity 

SŠ nebo 
odborným 
učilištěm s 
maturitou 

vysoko-
školským 
vzděláním 

vzděláním 
v oboru 

zemědělství

pracovali v 
podniku před 
transformací

byly 
obměněny 
nebo odešli 

Průměrný 
počet let 

praxe 
vedoucích 
pracovníků

s.r.o. 2,3 57,6 40,1 74,6 75,9 15,5 24 
a.s. 10,2 56,4 31,4 86,4 76,2 38,3 26 
Družstva 8,7 60,6 30,7 88,6 77,3 42,5 23 
Celkem 8,5 58,9 32,1 86,3 76,8 38,2 24 

*  SŠ znamená střední škola. 

                                                 
11  Specialistou je míněno, zda tato osoba zároveň vykonává funkci ekonoma, agronoma, zootechnika 

či mechanizátora. 
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V průměru 31 % vedoucích pracovníků má vysokoškolské vzdělání (tabulka 6-4). Větší 
podíl (40 %) vysokoškolsky vzdělaných pracovníků mají podniky s.r.o. Podniky s.r.o. 
tendují ve srovnání s ostatními právními formami mírně více k tomu, získávat vedoucí 
pracovníky i z jiných než zemědělských oborů - 25 % vedoucích pracovníků s.r.o. má jiné 
než zemědělské vzdělání. V průměru za všechny právní formy je ve vedení podniků 77 % 
osob, které pracovaly ve vedení původního podniku před transformací. Rozdíly v tomto 
podílu mezi právními formami nejsou významné. Větší rozdíly mezi právními formami 
však existují ve fluktuaci vedoucích pracovníků. Podniky uvedly počet členů vedení, které 
byly členy vedení při založení současné právní formy podniku, ale v současnosti již ve 
vedení nejsou. Srovnání tohoto podílu s podílem původních vedoucích pracovníků 
naznačuje, že docházelo spíše ke snižování počtu členů vedení, a to především 
v družstvech a a.s., než k jejich obměně novými vedoucími pracovníky. 

6.3 Zaměstnanci podniků PO 

Podniky PO v šetření zaměstnávají v průměru 77 pracovníků (tabulka 6-5). Nejvíce 
zaměstnanců mají a.s. (v průměru 100) a nejméně s.r.o. (v průměru 36). To odráží velikost 
podniku, která byla prezentovaná ve formě celkových tržeb v kapitole 4. Z celkového 
počtu zaměstnanců v průměru za všechny právní formy tvoří 9 % sezónní pracovníci. 
Nejméně zaměstnávají sezónní zaměstnance podniky s.r.o. (5 % všech zaměstnanců). 
Přibližně 30 % podniků (nejvíce a.s.) uvažuje o zaměstnávání většího počtu sezónních 
pracovníků.  

Na jednoho vedoucího pracovníka připadá v průměru za všechny podniky 16 pracovníků. 
V podnicích a.s. je to o tři pracovníky a v družstvech o dva pracovníky více na vedoucího 
než v podnicích s.r.o. To může poukazovat na náročnější kontrolu práce v a.s. 
a družstvech ve srovnání s podniky s.r.o. Ukazatel počtu stálých zaměstnanců 
na vedoucího pracovníka se též odráží v podílu odpracovaných hodin vedoucími 
a technicko-hospodářské pracovníky na celkovém počtu odpracovaných hodin v podniku. 
V s.r.o. je tento podíl vyšší, tvoří 25 %, kdežto v družstvech a  a.s. tvoří 20 % a 19 %. 

V průměru za všechny podniky mělo 23 % stálých pracovníků bez vedoucí pozice 
nejméně středoškolské vzdělání s maturitou. Tento podíl byl vyšší ve skupině podniků 
s.r.o., kde činil 30 %. V podnicích a.s. činil tento podíl 21 % a ve družstvech 23 %. 
Úroveň vzdělání by se všeobecně měla odrážet ve mzdě pracovníkům. To by znamenalo, 
že průměrné příjmy zaměstnanců měly být mírně vyšší v podnicích s.r.o. Údaje 
v tabulce 6-6 však toto tvrzení nepotvrzují. Průměrná hrubá mzda manuálních pracovníků 
v rostlinné a živočišné výrobě se pohybuje bez rozdílu na právní formě podniku v horních 
hodnotách intervalu 8 000 až 13 999 Kč. Významnější rozdíly mezi právnickými osobami 
existují ve vyplácené hrubé mzdě především ředitelům/předsedům a specialistům. 
Nejvyšší mzdy vyplácejí podniky a.s., které jsou následované družstvy. Nejnižší mzdy 
dostávají v průměru ředitelé a specialisté v s.r.o. 
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Tabulka 6-5: Počet a struktura zaměstnanců podniků PO v roce 2004 

 s.r.o. a.s. Družstva Celkem 

 
Počet 

odpovědí 
Průměr Počet 

odpovědí
Průměr Počet 

odpovědí
Průměr Počet 

odpovědí 
Průměr

Počet stálých zaměstnanců 19 36 56 100 92 72 167 77 
Podíl sezónních na stálých 
zaměstnancích (%) 18 5% 52 10% 82 9% 152 9% 
Počet stálých zaměstnanců 
na jednoho vedoucího 
pracovníka 17 14 51 17 80 15 148 16 
Počet odpracovaných hodin 
celkem 9 82 848 47 178 996 71 143 715 127 152 458
Podíl odpracovaných hodin 
vedení a technicko-
hospodářských pracovníků 9 25% 47 19% 71 20% 127 20% 

Na otázku, zda ohodnocení zaměstnanců dostatečně odráží jejich rozdílnou výkonnost 
a kvalifikaci, odpovědělo 69 % podniků, že spíše ano a 7 % podniků v každém případě. 
Pouze 24 % podniků odpovědělo, že ohodnocení spíše neodráží nebo v žádném případě 
neodráží rozdílnou výkonnost zaměstnanců. Procenticky mírně větší podíl podniků s.r.o. 
hodnotí peněžní ohodnocení pracovníků jako odrážející jejich výkonnost a kvalifikaci. 

Tabulka 6-6: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podniků PO v roce 2004 

 s.r.o. a.s. Družstva Celkem 

 
Počet 

odpovědí 
Průměr* Počet 

odpovědí
Průměr* Počet 

odpovědí
Průměr* Počet 

odpovědí 
Průměr*

Ředitel  13 4,9 49 6,6 75 6,0 137 6,1 
Specialisté (zootechnik, 
agronom, ekonom, 
mechanizátor) 18 4,0 49 5,0 80 4,5 147 4,6 
Ostatní technicko-
hospodářští pracovníci 14 3,1 46 3,3 70 2,9 130 3,1 
Manuální pracovníci 
v rostlinné a živočišné 
výrobě 18 2,8 49 2,8 80 2,8 147 2,8 
Manuální pracovníci 
v ostatních (nezem. a 
zpracovatelských) výrobách 8 2,3 37 2,4 53 2,2 98 2,3 
Sezónní pracovníci 5 1,6 43 1,6 48 1,7 96 1,6 

*  Průměr představuje průměrnou příjmovou kategorii. Kategorie byly rozdělené následovně: 1 - méně než 
8 000 Kč, 2 - 8 000 až 10 999 Kč, 3 - 11 000 až 13 999 Kč, 4 - 14 000 až 16 999 Kč, 5 - 17 000 až 
19 999 Kč, 6 - 20 000 až 22 999 Kč, 7 - 23 000 až 26 000 Kč. 

Zajišťovat konkurenceschopnost a adaptabilitu na měnící se tržní a politické prostředí 
(např. k efektivnímu aplikování nových technologií a čerpání programů agrární a dalších 
politik) vyžaduje zajišťování průběžného vzdělávání zaměstnanců podniku 
prostřednictvím odborných kurzů, školení a dalších vzdělávacích programů. Tabulka 6-7 
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ukazuje, že další vzdělávání bylo podniky zajišťováno ve větší míře pro vedoucí 
pracovníky než ostatní zaměstnance. To naznačuje, že informace, které by zajistily 
efektivní (strategické) rozhodování v podniku, jsou pro dnešní zemědělské podniky 
důležitější než technické informace. Ze srovnání statistik mezi právními formami vyplývá, 
že do vzdělávání jak vedoucích pracovníků tak i ostatních zaměstnanců investují ve větší 
míře podniky s.r.o. než a.s. a družstva. 

Tabulka 6-7: Zajišťování dalšího vzdělávání zaměstnanců podniků PO 
Zajišťuje podnik další vzdělávání zaměstnanců 
(odborné kurzy, školení, atd.)? 

Ano, často 
(intenzivně)

Ano Ano, občas Zatím 
nezajišťoval

Pracovníků vedení 19 (11%) 93 (55%) 44 (26%) 11 (7%) 
Ostatních pracovníků podniku 12 (7%) 72 (43%) 69 (41%) 14 (8%) 

Dále jsme se dotazovali, jaké problémy spojené se zaměstnanci podniky mají. Nejčastěji 
se vyskytujícím problémem v dotazovaných podnicích byla vysoká věková struktura – 
45 % podniků ji identifikovalo jako střední nebo velký problém (tabulka 6-8). Ve 44 % 
podniků se vyskytuje střední nebo velký problém s nízkou loajalitou zaměstnanců. Tím 
bylo míněno, že při lepší ekonomické příležitosti zaměstnanci odcházejí z podniku. 
Se zlepšujícími se pracovními příležitostmi, zemědělské podniky budou muset čelit odlivu 
kvalifikovaných zaměstnanců. Většina podniků v šetření (75 %) však uvedla, 
že v současné době jsou pracovní příležitosti spíš špatné nebo špatné. Přibližně 30 % 
podniků uvedlo, že mají střední nebo velké problémy s nízkou kvalifikací pracovníků a s 
jejich nízkou pracovní morálkou. Zřídka se vyskytují problémy s malou zkušeností 
v oboru, odcizováním majetku podniku nebo nedostatečným respektem k vedení podniku.  

Ve výskytu některých z těchto problémů však existují rozdíly mezi právními formami. 
Podniky a.s. a družstva mají mírně vyšší problémy s vysokou věkovou strukturou než 
s.r.o. Větší podíl podniků s.r.o. identifikoval větší problém s nízkou kvalifikací 
pracovníků a zkušeností v oboru, což souvisí s předchozím zjištěním, že tyto podniky 
zaměstnávají do vyšší míry pracovníky z jiných oborů. Podniky s.r.o. mají též častěji 
problémy s nízkou pracovní morálkou. 
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Tabulka 6-8: Hodnocení problémů spojených se zaměstnanci podniků PO 

 Žádný problém Menší problém Střední problém Velký problém 
Vysoká věková struktura 
Celkem 25 (15%) 65 (40%) 59 (36%) 14 (9%) 
s.r.o. 3 (16%) 10 (53%) 6 (32%) 0 (0%) 
a.s. 9 (17%) 19 (35%) 21 (39%) 5 (9%) 
Družstvo 13 (14%) 36 (40%) 32 (36%) 9 (10%) 
Nízká kvalifikace a vzdělaní 
Celkem 49 (30%) 76 (46%) 34 (21%) 5 (3%) 
s.r.o. 3 (16%) 10 (53%) 6 (32%) 0 (0%) 
a.s. 18 (33%) 24 (44%) 10 (18%) 3 (6%) 
Družstvo 28 (31%) 42 (47%) 18 (20%) 2 (2%) 
Malá zkušenost v oboru 
Celkem 69 (43%) 71 (44%) 21 (13%) 1 (1%) 
s.r.o. 4 (22%) 10 (56%) 4 (22%) 0 (0%) 
a.s. 23 (43%) 26 (48%) 5 (9%) 0 (0%) 
Družstvo 42 (47%) 35 (39%) 12 (13%) 1 (1%) 
Nízká pracovní morálka (nízká intenzita práce, nedodržování pracovní doby, pracovní nepoctivost) 
Celkem 35 (22%) 79 (49%) 44 (27%) 5 (3%) 
s.r.o. 5 (26%) 7 (37%) 7 (37%) 0 (0%) 
a.s. 8 (15%) 31 (56%) 12 (22%) 4 (7%) 
Družstvo 22 (25%) 41 (46%) 25 (28%) 1 (1%) 
Odcizování majetku podniku 
Celkem 60 (37%) 76 (46%) 24 (15%) 4 (2%) 
s.r.o. 9 (47%) 8 (42%) 2 (11%) 0 (0%) 
a.s. 14 (26%) 27 (49%) 12 (22%) 2 (4%) 
Družstvo 37 (41%) 41 (46%) 10 (11%) 2 (2%) 
Malá oddanost podniku (při lepší ekonomické nabídce hned odcházejí) 
Celkem 35 (21%) 59 (36%) 59 (36%) 13 (8%) 
s.r.o. 3 (16%) 4 (21%) 9 (47%) 3 (16%) 
a.s. 10 (18%) 19 (35%) 20 (36%) 6 (11%) 
Družstvo 22 (24%) 36 (39%) 30 (33%) 4 (4%) 
Nedostatečný respekt k vedení podniku 
Celkem 57 (35%) 82 (51%) 22 (14%) 1 (1%) 
s.r.o. 12 (63%) 6 (32%) 1 (5%) 0 (0%) 
a.s. 13 (24%) 35 (65%) 6 (11%) 0 (0%) 
Družstvo 32 (36%) 41 (46%) 15 (17%) 1 (1%) 

Tyto rozdíly mezi právními formami však nejsou statisticky signifikantní. To by částečně 
mohlo být dané tím, že se především odlišovaly podniky s.r.o. od zbývajících dvou forem 
a podniky s.r.o. jsou v souboru méně zastoupené. V některých problémech se však 
vyskytují i statisticky významné rozdíly mezi právními formami - konkrétně 
s odcizováním majetku podniku, malou oddaností podniku a nedostatečným respektem 
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k vedení podniku. Větší podíl podniků a.s. (26 % ve srovnání s 11 % s.r.o. a 13 % 
družstev) mělo střední nebo velké problémy s odcizováním majetku podniku12. Problémy 
s odchodem zaměstnanců při lepších ekonomických příležitostech (oddaností podniku) 
májí především podniky s.r.o. (63 %) a a.s. (47 %) (ve srovnání s 37 % družstev)13. Toto 
pozorování by mohlo souviset s předchozím zjištěním, že podniky s.r.o. zaměstnávají 
ve větší míře než ostatní podniky pracovníky s vyšším vzděláním a pravděpodobně 
lepšími alternativními pracovními příležitostmi. Větší (stále relativně nízký) podíl 
družstev (18 %) má větší problémy s nedostatečným respektem k vedení podniku14. 

Je důležité zmínit, že výše uvedené statistiky se týkají subjektivního hodnocení problémů 
podniky s jejich zaměstnanci, které může být ovlivněné tím, co vedení od pracovníků 
očekává a do jaké míry je jejich chování, například pracovní morálka, kontrolované.  

 

                                                 
12  Tento rozdíl je signifikantní na 5% hladnině významnosti. K testování byl použit neparametrický 

Kruskal-Wallis test rozdílů nezávislých souborů. 
13  Rozdíl je signifikantní na 10% hladnině významnosti. 
14  Rozdíl je signifikantní na 5% hladnině významnosti. 
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7 Sociální funkce podniků PO 

Velmi málo studií dokumentovalo a analyzovalo změnu sociální funkce zemědělských 
podniků v době transformace. Proto jsme do šetření zahrnuly několik otázek týkajících 
se této důležité funkce zemědělských podniků ve venkovském prostředí. Pozornost byla 
věnována především poskytování sociálních služeb zaměstnancům a spoluvlastníkům 
podniků a veřejně prospěšných služeb poskytovaných především místním komunitám. 
Management zemědělských podniků, který má sociální cítění, většinou používá více 
instrumentů pro poskytování sociálních služeb. Zemědělské podniky například provozují 
nezemědělské (přidružené) výroby, jejichž zachování bylo motivováno udržením 
zaměstnanosti nebo poskytováním speciálních sociálních služeb, které by jinak v daném 
venkovském prostředí chyběly (provozování jídelny, obchodu s potravinami, atd.) 
a zároveň poskytují další veřejné služby bez úplaty (udržování cest, silnic a vesnických 
prostranství, odhrnování sněhu, atd.). 

Z analyzovaného souboru podniků PO provozovalo 92 % různé nezemědělské výroby. 
Z těchto podniků uvedlo 8 %, že hlavním důvodem těchto výrob byly převážně sociální 
zájmy. Čtyřicet devět procent respondentů provozovalo tyto výroby z částečně sociálních 
důvodů. Jednalo se o následující nezemědělské výroby - více než 75 % podniků 
poskytovalo dopravní služby, 70 % podniků poskytovalo všeobecné veřejné služby, 63 % 
podniků poskytovalo služby nezemědělským firmám, 27 % podniků zpracovávalo vlastní 
zemědělskou produkci, téměř 15 % podniků bylo zapojeno do stavebních prací a pouze 
1 % podniků nabízelo agroturismus. Podíl tržeb z těchto nezemědělských výrob 
představoval v průměru 8 % celkových tržeb podniků. Pouze 30 % respondentů zohlednilo 
ekonomický přínos těchto výrob jako velmi významný nebo významný, zatímco 70 % 
respondentů je vnímalo jako ekonomicky méně důležité nebo nedůležité. 

Mezi výše uvedenými aktivitami a výrobami mají největší sociální význam dopravní 
služby a služby pro veřejnou společnost (podniková kuchyně nabízející stravování 
i nezaměstnancům podniku, údržba silnic a veřejných prostranství, atd.). Zbývající 
nezemědělské výroby, jejichž hlavním cílem není ekonomický prospěch, mají sociální 
funkci především ve formě zajišťování zaměstnanosti. Nejprve se budeme věnovat první 
skupině služeb, tj. veřejně prospěšných služeb (kapitola 7.1) a později budeme diskutovat 
zaměstnávání pracovníků ze sociálních důvodů (kapitola 7.2). 

7.1 Poskytování veřejně prospěšných služeb 

Výsledky šetření týkající se poskytování veřejně prospěšných služeb udávají, že nejčastěji 
poskytovanou službou je údržba cest a silnic. Tuto službu poskytuje 40 % podniků PO 
(tabulka 7-1). Dopravní služby nejenom pro zaměstnance podniku bylo poskytováno 24 % 
podniků, 20 % podniků zajišťovalo odklízení sněhu a stejný podíl podniků udržoval 
veřejná prostranství. Další veřejně prospěšné aktivity, které nejsou spojené 
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s nezemědělskými výrobami či službami a tak se zaměstnáváním pracovníků podniku 
(sponzorství, podpora fotbalového týmu, údržba hřišť, kulturní akce a oslavy, atd.), jsou 
prezentované v tabulce 7-1. 

Tabulka 7-1: Poskytování veřejně prospěšných služeb zemědělskými podniky PO 

Typ služby % podíl 
podniků 

Typ služby % podíl 
podniků 

Údržba cest a silnic 39,8 Kulturní akce a oslavy 1,2 
Dopravní služby 24,1 Finanční podpora fotbalového týmu 1,2 
Úklid sněhu 21,1 Zajišťování stravování 1,2 
Údržba veřejných prostranství 19,9 Zem. služby soukromým zemědělcům 0,6 
Jiné veřejné služby 11,4 Podpora místního lékaře 0,6 
Opravárenské služby 4,2 Podpora místní prodejny 0,6 
Mechanizační služby a zemní práce 3,6 Financování čističky a kanalizace 0,6 
Financování a údržba hřišť 1,8 Jiné (nespecifikované) 8,4 

Z porovnání právních forem podniků PO vyplývají zajímavé rozdíly v poskytování 
veřejně prospěšných služeb. Jak tabulka 7-2 ilustruje, družstva a podniky a.s. jsou 
mnohem více angažované v těch nezemědělských výrobách, které mají charakter služeb 
veřejnosti, než podniky s.r.o. Podniky s.r.o. jsou více orientované na komerční 
nezemědělské výroby a služby, jakými jsou služby nezemědělským firmám 
a agroturismus. To je též potvrzeno výsledky z hodnocení ekonomické významnosti těchto 
aktivit vlastními manažery těchto podniků - nezemědělské výroby a služby byly 
hodnocené jako ekonomicky významné v 64 % podniků s.r.o., následované 46 % družstev 
a 33 % podniků a.s. Zbývající podíl podniků jednotlivých právních forem provozuje 
nezemědělské výroby a služby z převážně nebo částečně sociálních důvodů. 

Tabulka 7-2: Podíl podniků PO jednotlivých právních forem provozující nezemědělské 
výroby a služby 

  s.r.o. a.s. Družstva 

Služby nezemědělským podnikům 73,7% 68,5% 58,4% 
Obchod 63,2% 64,8% 58,4% 
Doprava 73,7% 77,8% 74,2% 
Agroturismus 5,3% 0% 0% 
Zpracovávání vlastní produkce  10,5% 44,4% 20,2% 
Stavební práce 0% 22,2% 12,4% 
Služby veřejnosti 42,1% 75,9% 71,9% 

Výše uvedené však neznamená, že podniky s.r.o. jsou méně zapojené do poskytování 
veřejně prospěšných aktivit. Získaná data odhalují, že 90 % s.r.o. odpovědělo, že 
přispívají veřejnosti (prostřednictvím nezemědělských výrob a dalších příspěvků). Tento 
podíl byl nižší v případě družstev (77 %) a a.s. (73 %). Tyto statistiky znamenají, že 
podniky s.r.o. jsou mnohem více zapojené do sponzorství než poskytování sociálních 
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služeb prostřednictvím nezemědělských výrob a služeb. Tento výsledek je v souladu 
s jinými studiemi zabývajícími se sociální funkcí zemědělství, např. studií Horské a kol. 
(2003), kteří zjistili, že podniky s.r.o. jsou více aktivní v přispívání finančních prostředků 
na různé veřejné akce nebo organizování kulturních aktivit. Tyto rozdíly ve formách 
poskytování sociálních služeb mezi právními formami naznačují, že podniky a.s. a 
družstva spíše poskytují služby, které jsou prvořadě určené zaměstnancům podniku 
(stravování, doprava, atd.) a podniky s.r.o. přispívají na akce více veřejného charakteru. 
Tento vývoj by mohl úzce souviset s rozdílnou vlastnickou strukturou těchto podniků, 
protože v družstvech a podnicích a.s. představují vlastníci přibližně 60 % všech 
zaměstnanců, zatímco v podnicích s.r.o. představuje tento podíl necelých 10 %. 
Zaměstnanci, kteří mají vlastnické podíly, mají pravděpodobně větší vliv na poskytování 
služeb zaměstnancům, než zaměstnanci bez vlastnických podílů. Finanční rozsah těchto 
příspěvků a jejich podíl na celkových nákladech podniků však nebyl zjišťován. 

7.2 Zaměstnávání pracovníků ze sociálních důvodů 

Jak již bylo zmíněno, zachování nezemědělských (přidružených) výrob v průběhu 
ekonomické transformace bylo částečně motivováno poskytnutím zaměstnání některých 
bývalých pracovníků. Statistiky ze šetření ukazují, že 60 % podniků PO zaměstnává 
některé pracovníky ze sociálního důvodu. To znamená, že tito pracovníci neprodukují 
dostatečnou produkci na to, aby jejich zaměstnání bylo považováno ze efektivní. 
V průměru podniky zaměstnávají ze sociálních důvodů 7,4 pracovníků, což představuje 
8,8 % z celkového počtu zaměstnanců. Šedesát devět procent podniků PO, které 
nezaměstnávají ze sociálních důvodů žádné pracovníky, hodnotí jejich ekonomickou 
situaci jako velmi dobrou nebo dobrou, kdežto pouze 55 % podniků, které zaměstnávají 
některé pracovníky ze sociálních důvodů, hodnotí jejich ekonomickou situaci jako velmi 
dobrou nebo dobrou. Podniky, které zaměstnávají ze sociálních důvodů, mají v průměru 
větší problémy s pracovní morálkou, kvalifikací a věkovou strukturou zaměstnanců. Dále 
data ukázala, že tyto podniky v průměru vyplácejí vyšší mzdy a nájemné za půdu. 

Poslední souvislost, kterou se tato kapitola zabývá, je souvislost mezi zaměstnáváním 
ze sociálních důvodů a poskytováním dalších veřejně prospěšných služeb. Z celkového 
počtu podniků PO v šetření, 85 % podniků, které zaměstnávají ze sociálních důvodů, 
zároveň poskytují veřejně prospěšné služby. Tento podíl je podstatně nižší (65 %) 
u podniků, které nezaměstnávají ze sociálních důvodů. Dále pouze 30 % podniků, které 
zaměstnávají ze sociálních důvodů odpovědělo, že jejich nezemědělské výroby či služby 
mají hlavně ekonomický význam. Na druhou stranu, nezemědělské výroby měly hlavně 
ekonomický význam v 65 % podniků, které nezaměstnávaly ze sociálních důvodů. Data 
ukázala, že 70 % podniků a.s. a 60 % družstev a pouze 42 % podniků s.r.o. zaměstnávalo 
pracovníky ze sociálních důvodů.  

V souladu s těmito údaji jsou odpovědi podniků udávající, kolik zaměstnanců by mohlo 
být propuštěno k dosažení vyšší produktivity práce. Podniky a.s. uvedly 9 zaměstnanců 
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(tj. 9,2 % z celkového počtu zaměstnanců v a.s.), družstva uvedla 7 zaměstnanců (tj. 8,8 % 
z celkového počtu zaměstnanců v družstvech) a podniky s.r.o. uvedly 3,5 zaměstnance 
(tj. 6,9 % z celkového počtu zaměstnanců v podnicích s.r.o.). 
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8 Založení podniků FO 

V této části šetření jsme sledovali, jakým způsobem byly zakládány podniky FO 
(používané budou též pojmy soukromé farmy nebo soukromá hospodářství) v období 
transformace a co bylo motivem pro rozhodnutí soukromě hospodařit. Dále jsme 
zjišťovali, jaký vývoj své farmy a organizační změny plánují soukromí zemědělci 
do budoucnosti. V této části dotazníkového šetření odpovídalo 108 podniků FO 
(43 podniků FO s produkcí mléka a 65 podniků FO bez produkce mléka).  

Více než polovina dotázaných soukromých zemědělců začala hospodařit před rokem 1992 
a v roce 1992, pouze jedna desetina po roce 1992. Přibližně polovina respondentů FO 
uvedla, že získala půdu a majetek pro založení soukromého hospodářství více než jedním 
způsobem. Nejčastěji získali soukromí zemědělci (74 %) zemědělský majetek a půdu 
pro soukromé hospodaření restitucí (tabulka 8-1), 54 % dotázaných majetek nakoupilo 
či najalo od jiných FO. Méně často se vyskytovaly případy pokračování v zemědělské 
produkci z minula (14 % dotázaných) (tj. soukromí zemědělci hospodařili již před rokem 
1989). Dále pořizovali soukromí zemědělci majetek nákupem či nájmem od podniků PO 
(16 %) a privatizací nejčastěji státních statků (15 %). Nebylo však zjišťováno, jaký podíl 
hodnoty majetku podniků FO byl pořízen jakou formou. 

Tabulka 8-1: Způsob pořízení majetku pro založení soukromého hospodářství 
Způsob založení soukromého hospodářství FO s produkcí 

mléka 
FO bez 

produkce mléka 
Celkem 

Restituce 74% 74% 74% 
Pokračování z minula - neregistrované 
hospodaření před rokem 1989 7% 18% 14% 
Nákup či nájem majetku od jiných FO 50% 57% 54% 
Nákup či nájem majetku od podniků PO 19% 14% 16% 
Privatizace zemědělského majetku 21% 11% 15% 
Jinak 5% 9% 7% 

Jak graf 8-1 dále ilustruje, nejvýznamnějšími motivy pro rozhodnutí soukromě hospodařit 
byly rodová tradice (pro 63 % dotázaných relevantní motiv a pro 26 % dotázaných 
částečně relevantní motiv), seberealizace při práci v přírodě a zemědělství (pro 59 % 
relevantní a pro 31 % dotázaných částečně relevantní motiv), a dále přesvědčení, že se 
o svůj zemědělský majetek postarají respondenti sami nejlépe (pro 62 % dotázaných 
relevantní motiv a pro 24 % dotázaných částečně relevantní motiv). Ekonomické důvody 
jako ztráta zaměstnání (nerelevantní pro 64 % dotázaných) nebo přesvědčení o tom, že se 
celkově zlepší finanční situace rodiny (nerelevantní pro 40 % dotázaných) hrály 
při rozhodování soukromě hospodařit méně významnou roli. 
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Graf 8-1: Motivy pro rozhodnutí soukromě hospodařit  
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Graf 8-2: Možný budoucí vývoj právní formy soukromého hospodářství 

Další  otázky se týkaly  změny  soukromého hospodářství  na jinou  právní  formu 
zemědělského hospodaření. Odpovědi na tyto otázky jsou prezentované v grafu 8-2. Pouze 
kolem 10 % dotázaných soukromě hospodařících zemědělců uvažuje o přeměně 
soukromého hospodářství na právní formu s.r.o., přičemž mezi FO s a bez produkce mléka 
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jsou minimální rozdíly. Jiná situace je u možného budoucího spojení více soukromníků 
a následného vytvoření právnické osoby. Téměř 14 % dotázaných soukromníků s produkcí 
mléka uvažuje o takovéto budoucnosti svého podnikání, zatímco u podniků FO 
bez produkce mléka je to pouze 6 %. 
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9 Členové domácností soukromých zemědělců a jejich role v 
hospodářství 

Farmy soukromých zemědělců jsou ve většině případů rodinné podniky, pro jejichž chod 
je důležitá nejen práce a angažovanost hospodáře, ale i dalších členů rodiny. Proto jsme 
v další části tohoto šetření kromě hospodáře sledovali také ostatní členy rodiny. Přitom 
jsme zjišťovali jejich postavení v hospodářství, věk, vzdělání, pracovní vytížení a příjmy. 
Na otázky v této části dotazníkového šetření odpovídalo 108 soukromých zemědělců. 
Pouze ve čtyřech případech vedla soukromé hospodářství a odpovídala žena. 

Více než čtvrtina domácností soukromých zemědělců má čtyři členy (graf 9-1). Jde 
většinou o rodiny se dvěma dětmi. Průměrný věk rodičů je v těchto domácnostech 45 let. 
Druhou nejčetnější skupinou jsou domácnosti se dvěma členy, přičemž jde ve většině 
případů o manžele nebo partnery. V této skupině se průměrný věk partnerů pohybuje 
kolem 48 let. Jsou zde zastoupeny jak mladé tak i starší páry. 

Graf 9-1: Počet členů domácností soukromých zemědělců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 9-1 je uveden relativní počet a průměrný věk členů domácností soukromých 
zemědělců starších patnácti let. Prvním členem domácnosti je vždy hospodář. Další 
členové jsou řazeny podle důležitosti postavení a zainteresovanosti v hospodářství. Jak je 
z tabulky zřejmé, druhými pro hospodářství nejdůležitějšími členy domácnosti jsou 
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v 93 % případů manželky hospodářů a v 5 % jejich synové či dcery. Děti jsou také 
nejčastěji třetími nebo čtvrtými členy hospodářství.  

Tabulka 9-1: Relativní počet a průměrný věk členů domácnosti soukromého zemědělce 
 2.člen 3.člen 4.člen 
 rel. počet prům. věk rel. počet prům. věk rel. počet prům. věk 
Manžel/manželka 93% 45 6% 61 4% 41 
Syn/dcera 5% 27 76% 25 73% 21 
Rodiče 1% 69 16% 67 13% 71 
Ostatní příbuzní 0% - 1% 56 9% 34 
Nepříbuzní 1% 16 - - - - 

Poznámka: Prvním členem se rozumí soukromý zemědělec (hospodář). 

Dotazovaní hospodáři dosáhli nejčastěji vysokoškolského zemědělského vzdělání (37 %) 
nebo středního zemědělského vzdělání (29 %). Z toho vyplývá, že celkem více než dvě 
třetiny hospodářů má vzdělání v zemědělském oboru. Většina ze zbylých 34 % 
soukromých zemědělců bez zemědělského vzdělání dosáhlo střední odborné vzdělaní 
s maturitou, gymnazijní nebo vysokoškolské vzdělání.  

Graf 9-2: Struktura vzdělání soukromých zemědělců 
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V minimálním počtu případů je člen rodiny zároveň zaměstnancem jiného zemědělského 
podniku nebo jeho spoluvlastníkem. Pouze 3 % hospodářů shodně uvedla, že jsou buď 
zaměstnanci nebo spolumajitelé jiného zemědělského podniku, který měl ve všech 
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případech formu společnosti s ručením omezeným. Ostatní členové domácnosti nejsou 
zaměstnancem či spoluvlastníkem jiného zemědělského podniku téměř vůbec. 

Sektor zemědělství, především pak rostlinná výroba, se vyznačuje sezónností produkce. 
Ta vyžaduje vysokou flexibilitu zemědělských pracovníků, kteří jsou především v době 
sklizně, pracovně extrémně vytíženi. V tomto šetření bylo zjištěno, že hospodář pracuje 
na farmě v mimosezonním období v průměru 20 týdnů, v sezóně pak 31 týdnů. 
Na dovolenou hospodáře tak připadá pouhý jeden týden za rok. V týdnech v sezóně 
odpracuje průměrný hospodář více než 70 hodin a v týdnech mimo sezónu 50 hodin. 
V sezónně hospodář pracuje průměrně 10 hodin denně včetně sobot a nedělí. 

V tabulce 9-2 je uvedeno průměrné pracovní vytížení dalších členů domácnosti vzhledem 
k průměrnému vytížení hospodáře. Druhý člen rodiny odpracuje, měřeno odpracovanými 
týdny, mimo sezónu 97 % a v sezóně  85 % týdnů odpracovaných hospodářem. Více 
se liší počet odpracovaných hodin za týden, kde druhý člen rodiny odpracuje 68 resp. 
62 % hodin hospodáře. Ukázalo se tedy, že druhý člen pracuje převážnou část roku 
v hospodářství společně s hospodářem, pracuje ale celkově méně hodin. Druhý člen 
domácnosti, tj. převážně manželky hospodářů, naopak mírně převyšují hospodáře 
v hodinách odpracovaných za týden v nezemědělských aktivitách. Průměrné roční 
odpracované hodiny na farmě u dalších členů domácnosti klesají.  

Tabulka 9-2: Relativní průměrné pracovní zapojení jednotlivých členů domácnosti 
v soukromém hospodářství 

 
1.člen 

(hospodář) 
2.člen 3.člen 4.člen 

Odpracované hodiny týdně mimo sezónu 
v zem. aktivitách 100% 68% 62% 38% 
Odpracované týdny mimo sezónu 100% 97% 76% 62% 
Odpracované hodiny týdně v sezóně 
v zemědělských aktivitách 100% 62% 68% 38% 
Odpracované týdny v sezóně 100% 85% 81% 74% 
Odpracované hodiny za týden 
v nezemědělských aktivitách 100% 104% -* -* 

*  Hodnota není uvedena kvůli nedostatečnému počtu odpovědí. 

Převážná část hospodářů (91 %) uvedla jako hlavní zdroj příjmů práci ve vlastním 
zemědělském hospodářství. Respondenti byli podle příjmu z jejich hospodářství rozděleni 
do deseti příjmových skupin. V grafu 9-3 je uvedeno procentické zastoupení dotázaných 
soukromých zemědělců v těchto skupinách. Téměř 70 % dotázaných mělo v roce 2003 
čistý příjem15 nižší než 150 tis. korun. Vedlejší zdroj příjmu mimo své vlastní 
hospodářství má 11 % hospodářů, přičemž tento příjem ve většině případů nepřevyšuje 

                                                 
15  V případě příjmu ze soukromého hospodářství se čistým ročním příjmem rozumí příjmy započitatelné 

do základu daně po odečtení výdajů započitatelných do základu daně celkem a po odečtení celkové 
daně a pojištění. 
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50 tis. Kč za rok. Průměrný příjem hospodáře z vlastního hospodářství v roce 2003 byl na 
základě tohoto šetření odhadnut na 126 tis. Kč za rok a z vedlejší činnosti pak přibližně 
7 tis. Kč ročně. Celkový průměrný čistý měsíční příjem hospodáře v roce 2003 tak 
na základě těchto hodnot dosáhl výše 11 100 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda 
zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství v ČR v roce 2003 byla podle 
České statistického ústavu (ČSÚ) v sektoru zemědělství 11 640 Kč. Lze předpokládat, 
že tento hrubý měsíční příjem by po přepočtu na čistý příjem byl nižší než průměrný čistý 
příjem hospodářů z šetření. 

Graf 9-3: Čistý roční příjem hospodářů z hlavního zdroje příjmů v roce 2003 
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Jako hlavní zdroj příjmu dalších členů domácnosti je práce ve vlastním zemědělském 
hospodářství méně častá. U druhých členů, což jsou většinou manželky hospodářů, 
označilo jako hlavní zdroj příjmů práci na vlastní farmě 49 % respondentů. Dalších 24 % 
respondentů pak uvedlo jako hlavní zdroj příjmů jinou aktivitu, kterými jsou zaměstnání 
(svobodné, v jiném podniku nebo ve státním sektoru), příspěvek v nezaměstnanosti nebo 
důchod. Do této skupiny byli zařazeni i studenti. Jiná aktivita byla nejčastějším zdrojem 
příjmů u třetích členů domácnosti (41 %). Dále 37 % třetích členů domácností vykázalo 
práci na vlastní farmě jako hlavní zdroj příjmů. Třetími členy domácností jsou většinou 
děti, a protože tyto jsou, jak jsme uvedli dříve, průměrně ve věku 21 let, jinou aktivitou se 
zde rozumí nejčastěji studium. Další členové domácnosti mají jako hlavní zdroj příjmů 
většinou práci mimo sektor zemědělství.  
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Průměrný celkový čistý roční příjem (příjem z práce na farmě a jiné zdroje příjmu) dalších 
členů domácnosti činí u druhých členů 90 tis. Kč, u třetích členů pak 91 tis. Kč 
a u čtvrtých 86 tis. Kč. Při hodnocení průměrného čistého ročního příjmu u dalších členů 
je nutno připomenout, že třetími a čtvrtými členy hospodářství jsou nejčastěji děti, které 
ve většině případů studují a nemají často jiný zdroj příjmu. Tento fakt tak snižuje hodnotu 
průměrného příjmu těchto členů domácnosti. 

V průměrné sledované domácnosti je tak nejdůležitějším zdrojem příjmu hospodářství 
a práce hospodáře. Průměrná farma z našeho šetření přinesla v roce 2003 čistý roční 
rodinný příjem, tedy součet průměrných čistých příjmů z práce na farmě všech členů 
domácnosti, ve výši 164 tis. Kč. Průměrné čisté celkové rodinné příjmy byly na základě 
šetření vypočteny na 287 tis. Kč (včetně příjmu ze zaměstnání mimo vlastní hospodářství). 
Z této hodnoty činí průměrné příjmy z vlastního hospodářství 57 %. 

Graf 9-4: Důležitost příjmů z vedlejších zdrojů a příjmů dalších členů rodiny 
pro fungování hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu 9-4 je uvedeno, jakou důležitost pro chod hospodářství přikládají dotázaní 
hospodáři příjmům z vedlejších zdrojů a příjmům dalších členů rodiny. Pro 35 % 
dotázaných soukromých zemědělců hrají jiné příjmy než příjmy ze zemědělské činnosti 
důležitou roli (odpovědi velmi důležité, důležité, spíše důležité). Naproti tomu 65 % 
respondentů uvedlo, že ostatní příjmy pro jejich hospodářství důležité nejsou.  
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10 Řízení a rozhodování v podnicích FO 

V následující kapitole jsou analyzovány otázky, související s řízením farmy jako např. 
rozdělení odpovědnosti za hospodaření, rozhodování a využívání poradenských služeb 
soukromými zemědělci. 

V první otázce k řízení hospodářství jsme se zajímali o to, jakým způsobem je rozdělena 
odpovědnost za jednotlivé úseky farmy mezi jednotlivé členy rodiny. Bylo zjištěno, že 
ve většině případů za provoz celé farmy odpovídá hospodář (77 %), ve 23 % případů je 
pak odpovědnost za jednotlivé úseky rozdělena mezi více členů domácnosti.  

Nároky na znalostní vybavení řídící osoby u fyzických osob jsou vysoké, neboť jedna 
osoba musí být vybavena jak ekonomickými a právními znalostmi nutnými pro chod 
firmy, tak i profesními znalostmi týkajícími se zemědělské produkce. Neboť dosažení 
těchto komplexních znalostí není v malých podnicích často možné, dalo by se očekávat, 
že podniky s jedním nebo několika málo zaměstnanci budou využívat poradenských 
služeb. Z daného šetření ale vyplývá, že velmi často nebo často využívá poradenských 
služeb pouze 8 % respondentů FO. Pouze zřídka nebo velmi zřídka využívá poradenských 
služeb více než 60 % dotázaných. 

Graf 10-1: Využívání poradenských služeb podniky FO 
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Další otázka se týká dodržování aplikačních doporučení dodavatelů vstupů zemědělci. 
Z celkového počtu 108 podniků FO se 36 % snaží přesně dodržovat doporučení 
dodavatele, 39 % se z podstatné části drží těchto doporučení, 18 % se částečně drží 
doporučení, 3 % se spíš řídí vlastními znalostmi technologických postupů a 3 % 
respondentů se zásadně řídí vlastními znalostmi technologických postupů. 
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Protože zemědělská výroba je silně závislá na počasí a trhy se zemědělskými komoditami 
jsou charakterizované častými cenovými výkyvy, je zemědělské podnikání spojené 
s vysokou mírou rizika. Výše rizika je ovlivňena i rozhodnutími zemědělce o technologii, 
struktuře komodit a způsobu prodeje. Šetření ukázalo, že soukromí zemědělci častěji volí 
cestu nižšího rizika. Pouze 3 % respondentů uvedla, že jsou při vedení svého hospodářství 
ochotni velmi riskovat, 29 % dotázaných myslí, že spíše riskuje, 55 % spíš spoléhá na 
jistotu, 11 % spoléhá hlavně na jistotu a zbylá 2 % dotázaných nevědělo, jak svůj postoj 
k riziku ohodnotit. 

Graf 10-2: Ochota soukromých zemědělců riskovat při rozhodování o hospodářství 
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Nejistota z budoucího vývoje může ovlivnit celkovou angažovanost soukromých 
zemědělců a investice do farmy. Nejistoty z budoucího silně ovlivňuje angažovanost 
soukromých zemědělců a investice do farmy v 29 % případů. Dále nejistota částečně 
ovlivňuje angažovanost a investice ve 42 % hospodářství. Naopak nejistota z budoucího 
vývoje nemá vliv na angažovanost a investice ve 29 % farem. 

Graf 10-3: Budoucí nástupci soukromých zemědělců 
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Dalším problémem rodinných farem spojeným s nejistotou budoucího vývoje je otázka 
nástupnictví. Ne všechna hospodářství mají někoho, kdo by měl zájem farmu dále vést. 
V grafu 10-3 je uvedeno, o jakém nástupci dotázaní soukromí zemědělci uvažují. 
Převážná většina hospodářství (72 %) nástupce má. Soukromí zemědělci uvedli jako jejich 
nástupce člena jejich domácnosti, většinou děti (67 %), o jiném příbuzném uvažuje 5 % 
respondentů. Dalších 5 % dotázaných připouští možnost prodeje farmy cizí FO a 21 % 
dotázaných nástupce ještě nemá. 
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11 Externí pracovníci v podnicích FO 

V následujícím oddíle sledujeme, do jaké míry zaměstnávali soukromí zemědělci v jejich 
hospodářství externí pracovníky (osob mimo rodinné příslušníky) a s jakými problémy 
se při tom setkávali. V této souvislosti jsme sledovali, zda jsou v českém zemědělství 
považovány za důležité problémy při najímání pracovních sil jako nízká kvalifikace 
pracovníků a malá zkušenost v oboru, nízká pracovní morálka (nedodržování pracovní 
doby apod.), malá oddanost pracovníků farmě (při lepší ekonomické nabídce hned 
odcházejí), nedbalost a úmyslné nedodržování správných pracovních postupů jako 
i odcizování majetku farmy. Dále zde analyzujeme, z jakého důvodu někteří zemědělci 
žádné externí pracovníky nezaměstnávají. 

Čtyřicet procent dotázaných fyzických osob zaměstnává cizí pracovní sílu pro práci 
na farmě ať už na trvalý úvazek či na sezónní práce. V tabulce 11-1 je uveden počet 
zaměstnaných externích pracovníků, průměrný počet odpracovaných hodin na pracovníka 
za týden a průměrná mzda na pracovníka v hospodářství soukromých zemědělců podle 
typu pracovního úvazku. Jestliže bereme v úvahu pouze FO, které zaměstnávali externí 
pracovníky,  byly v průměru na plný pracovní úvazek v jednom hospodářství zaměstnány 
2,2 osoby a na částečný pracovní úvazek 2,3 osoby. Soukromí zemědělci dále 
zaměstnávaly 3,6 sezónní pracovníky a pracovníky na nahodilé práce. Zaměstnanec 
na trvalý plný pracovní úvazek odpracoval na farmě v průměru 47 hodin za týden a jeho 
průměrná hodinová mzda činila 67 Kč. Sezónní pracovník nebo pracovník na nahodilé 
práce pracoval v průměru 52 hodin v odpracovaných týdnech za mzdu 51 Kč za hodinu. 
Osm procent dotázaných soukromých zemědělců uvažuje o zaměstnání (dalších) 
pracovníků na trvalý pracovní poměr a 15 % na sezónní práce. 

Tabulka 11-1: Složení externích pracovníků v podnicích FO v roce 2003  
 Průměrný počet 

zaměstnaných 
pracovníků  
v roce 2003 

Průměrný počet 
odpracovaných 

hodin na pracovníka 
za týden 

Průměrná hodinová 
mzda 

na pracovníka 

Zaměstnanci na trvalý (dlouhodobý)  
plný pracovní úvazek 2,2 47 67 

Zaměstnanci na trvalý (dlouhodobý) 
částečný pracovní úvazek 2,3 -* -* 

Sezónní pracovníci nebo pracovníci na 
nahodilé práce  3,6 52 51 

*  Hodnota není uvedena kvůli nedostatečnému počtu odpovědí. 

V tabulce 11-2 je uvedeno hodnocení problémů, se kterými se soukromí zemědělci 
setkávají u svých zaměstnanců na trvalý úvazek stejně jako u sezónních pracovníků. 
Celkově toto šetření ukazuje, že se FO v tomto směru nepotýkají s významnými problémy. 
Více než polovina dotázaných soukromých zemědělců nemá se zaměstnanci na trvalý 
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úvazek žádné problémy, se sezónními pracovníky nemá žádný problém ca. 40 % 
dotázaných. Velkým problémem u zaměstnanců na trvalý úvazek je pro 10 % dotázaných 
FO malá oddanost farmě stejně jako i dodržování správného pracovního postupu. 
Středním problémem je pro 10 % dotázaných vysoká věková struktura, pro 19 % 
respondentů je menším problémem nízká kvalifikace a pro 14 % nízká pracovní morálka 
externích zaměstnanců jako např. nedodržování pracovní doby apod. Naopak soukromý 
zemědělci se velmi zřídka setkávají s problémem s odcizováním majetku zaměstnanými 
pracovníky. Mezi největší problémy se sezónními pracovníky patří nedodržování 
správného pracovního postupu, nízká kvalifikace, malá zkušenost v oboru a nízká 
pracovní morálka. 

Tabulka 11-2: Problémy soukromých zemědělců s externími pracovníky 

 Zaměstnanci na trvalý úvazek Sezónní pracovníci 

 Velký 
probl. 

Střed. 
probl. 

Menší 
probl. 

Žádný 
probl. 

Velký 
probl. 

Střední 
probl. 

Menší 
probl. 

Žádný 
probl. 

Vysoká věková struktura 0 % 10 % 5 % 62 % 0 % 10 % 5 % 43 % 
Nízká kvalifikace 5 % 0 % 19 % 52 % 0 % 10 % 10 % 38 % 
Malá zkušenost v oboru 9 % 5 % 5 % 62 % 10 % 0 % 5 % 43 % 
Nízká pracovní morálka 
(nedodržování pracovní 
doby apod.) 

0 % 5 % 14 % 57 % 5 % 0 % 14 % 38 % 

Odcizování majetku 0 % 0 % 10 % 67 % 0 % 0 % 10 % 48 % 
Malá oddanost 
pracovníků farmě  10 % 0 % 10 % 57 % 0 % 10 % 10 % 38 % 

Dodržování správného 
pracovního postupu 10 % 0 % 19 % 48 % 5 % 5 % 14 % 33 % 

Poznámka: Dopočet do 100% představuje podíl respondentů, kteří neodpověděli na tuto otázku. 

Sledování ukázalo, že farmáři upřednostňují při najímání sezónních pracovníků nebo 
pracovníků na nahodilé práce zaměstnávání osob, se kterými mají zkušenosti. Pokud 
hospodář zaměstnává sezónní pracovníky, najímá 33 % (z 12 FO, které na otázku 
odpověděli) vždy ty samé, 57 % většinou ty samé a 7 % většinou nové a pouze 3 % vždy 
nové pracovníky. Tím mohou zemědělci předcházet problémům se zaměstnanci jakými 
jsou např. malá zkušenost v oboru a nedodržování správného pracovního postupu 
z neznalosti.  U osob, které zemědělec opětovně zaměstnává a zná, se zvyšuje důvěra mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem, což při pozitivní zkušenosti vede k vyšší pracovní 
morálce a vyšší oddanosti pracovníků farmě. Pracovníci mají vyšší motivaci pracovat 
kvalitně, když existuje možnost opětovného zaměstnání. 

V další otázce jsme se dotazovali zemědělců (40 odpovědí), kteří nenajímají žádnou 
externí pracovní sílu, z jakého důvodu tak nečinní (tabulka 11-3). Nejčastějším důvodem 
bylo, že rozsah hospodářství žádnou externí pracovní sílu nevyžaduje (54 % odpovědí 
relevantní a částečně relevantní důvod). Dalším významným důvodem bylo, 
že dotazovaný soukromý zemědělec nechce rozšiřovat velikost hospodářství nad rozsah, 
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který je zvládnutelný rodinnými pracovníky (47 % relevantní a částečně relevantní). Kvůli 
nízké pracovní morálce pracovníků na venkově nechce najímat externí zaměstnance 28 % 
dotázaných a kvůli zhoršené finanční situaci hospodářství 26 % respondentů FO. 

Tabulka 11-3: Důvody nezaměstnávání externích pracovníků soukromými zemědělci  

 Relevantní Částečně 
relevantní 

Nerelevantní 

Rozsah hospodářství nevyžaduje žádnou externí pracovní sílu  34 % 20 % 26 % 

Nechceme rozšiřovat rozsah hospodářství nad rozsah, který je 
zvládnutelný rodinnými pracovníky 39 % 8 % 19 % 

Nechci nikoho zaměstnat kvůli nízké pracovní morálce na 
venkově, když lidé mají pracovat pro někoho jiného  18 % 10 % 39 % 

Nechci nikoho zaměstnat kvůli nízké kvalifikaci a vzdělání lidí 
v oboru 0 % 8 % 57 % 

Nechci nikoho zaměstnat, protože na venkově zůstali pouze 
starší lidé, mladí schopní lidé odešli do větších měst   3 % 2 % 60 % 

Nechci nikoho zaměstnat, protože nemohu zaplatit lepší lidi 
kvůli zhoršené finanční situaci hospodářství 21 % 5 % 39 % 

Poznámka: Dopočet do 100% představuje podíl respondentů, kteří neodpověděli na tuto otázku. 
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12 Sociální vztahy a služby poskytované podniky FO 

Sociální kapitál je stále více považován za faktor významně ovlivňující ekonomický 
rozvoj. Sociální kapitál je soubor charakteristik organizace jako důvěra, normy a osobní, 
vztahy, které zlepšují efektivnost organizace tím, že usnadňují koordinaci činností. 
V tomto šetření jsme se zaměřili na analýzu osobních vztahů soukromých zemědělců jak 
v rodině, tak v obci. Úspěšná spolupráce v obci, mezi zemědělci a dobré vztahy uvnitř 
rodiny s sebou přinášejí především neekonomické výhody, které se však nepřímo mohou 
odrážet v ekonomické výkonnosti soukromých farem. 

12.1 Vztahy v rodině 

Většina ze 62 soukromých zemědělců, které odpověděli na tyto otázky, se domnívá (79 % 
odpovědí určitě ano a spíše ano), že vztahy v  rodině jsou faktorem, který ovlivňuje 
výkonnost jejich hospodářství (graf 12-1). Pouze 16 % respondentů naopak vliv kvality 
rodinných vztahů na výkonnost hospodářství za důležitý nepovažuje. 

Graf 12-1: Hodnocení vlivu kvality vztahů mezi členy domácnosti na výkonnost 
hospodářství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle 79 % dotázaných soukromých zemědělců není obtížné dosáhnout shody mezi členy 
domácnosti ve strategických otázkách (graf 12-2). Problémy v tomto směru naopak 
pociťuje 10 % respondentů. 

 

 

 

Ovlivňuje kvalita vztahů mezi členy 
domácnosti výkonnost hospodářství? 
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Graf 12-2:   Hodnocení schopnosti dosažení shody mezi členy domácnosti 
ve strategických otázkách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Vztahy v obci 

V této části sledujeme vztahy soukromých zemědělců k ostatním obyvatelům obce, 
k přátelům a k okolním soukromým zemědělcům a zemědělským podnikům. Dále 
sledujeme faktory, které tyto vztahy ovlivňují. 

Jedním z faktorů, které mohou ovlivňovat kvalitu vztahů v obci jsou rozdíly v životní 
úrovni, sociálním statusu, věku a politických názorech mezi obyvateli obce. V tomto 
dotazníkovém šetření jsme se soukromých zemědělců přímo dotazovali, jak hodnotí 
rozdíly mezi obyvateli v jejich obci. Výsledky tedy odrážejí subjektivní názory 
respondentů. Téměř polovina dotázaných (48 %) se domnívá, že rozdíly mezi obyvateli 
v obci, kde žijí, jsou nevýznamné. Naopak jako významné hodnotí rozdíly mezi obyvateli 
v obci  42 % dotázaných. Zbylých 10 % soukromých zemědělců neví, jak tyto rozdíly 
mezi obyvateli obce hodnotit. 

Při posuzování kvality vztahů v obci jsme zjišťovali, zda se soukromí zemědělci obávají, 
že by je ostatní obyvatelé mohli využívat k vlastnímu prospěchu. Celkem 40 % 
respondentů uvedlo (odpověď ano nebo pravděpodobně ano), že si na zneužívání ostatími 
obyvateli obce musí dávat pozor. Bez obav je naproti tomu v tomto směru 37 % 
dotázaných. Zbylých 23 % respondentů se pravděpodobně touto problematikou 
nezabývalo a neznalo odpověď. 

Další  otázkou,  kterou  jsme  sledovali  bylo,  zda  existuje  souvislost  mezi  sociálními 
rozdíly mezi obyvateli obce a problémem využívání ostatními obyvateli obce. V tabulce  
12-1 je  uvedeno,  jak  hodnotili  otázku  využívání   ostatními   obyvateli  v  obci  respon-
denti ve  skupinách setříděných  podle  rozdílů v  obci. Ukázalo se, že respondenti z
obcí  s výraznými  rozdíly mají vyšší obavy ze „zneužití“ ostatními obyvateli obce (65 % 

Je snadné dosáhnout shody mezi 
členy domácnosti ve strategických 
otázkách týkajících se hospodářství? 
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se obává využití) než obyvatelé obcí s nevýraznými rozdíly mezi obyvateli (23 % se obává 
využití).  Skupina  respondentů, kteří  si  nejsou jisti, jak velké sociální rozdíly existují 
mezi obyvateli v jejich obci, se využití obává nejméně (17 % se obává využití).  

Tabulka 12-1: Sociální rozdíly v obci a obava soukromých zemědělců z možného využívání 
jejich veřejných služeb ostatními obyvateli obce, 2004 

  Sociální rozdíly v obci 
  nevýrazné neví výrazné 

ne 40% 83% 23% 
neví 37% 0% 12% 

Problém 
využití 
  ano 23% 17% 65% 

Do veřejně prospěšných aktivit v obci bez nároku na finanční odměnu (např. údržba 
a úprava obce a cest nebo veřejných zařízení) se velmi často zapojuje 18 %  a často 40 % 
dotázaných soukromých zemědělců. Pouze výjimečně se naproti tomu těchto aktivit 
účastní 21 % dotázaných a zbylých 21 % se veřejně prospěšných aktivit neúčastní vůbec. 

V případě, že by se dostali do finanční tísně a potřebovali půjčit určitý obnos peněz 
(ca. ve výši, která je nutná na provoz domácnosti po dobu 1 týdne) má 79 % dotázaných 
ve svém okolí blízké přátele mimo okruh rodiny, na které by se určitě nebo 
pravděpodobně mohli obrátit. Pouze 11 % uvedlo, že takové přátele určitě nebo 
pravděpodobně nemá. 

Graf 12-3: Hodnocení vztahů podniků FO s okolními FO a PO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vztahy s okolními soukromými zemědělci hodnotí respondenti celkově lépe než vztahy 
s podniky právnických osob (graf 12-3). Sedmdesát sedm procent podniků fyzických osob 
má velmi dobré vztahy s okolními soukromými zemědělci, z toho si 61 % dotázaných 
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s těmito zemědělci vypomáhá a spolupracuje a 16 % nemá potřebu si vypomáhat. U 21 % 
soukromých zemědělců jsou vztahy s okolními soukromými zemědělci spíše dobré. Vztah 
k okolním zemědělským podnikům označilo 51 % soukromých zemědělců za velmi dobrý 
- z těchto soukromých zemědělců si ve 63 % případů podniky vypomáhají a spolupracují 
a ve zbylých  37% případů nemají potřebu si vypomáhat. Svůj vztah s okolními 
zemědělskými podniky označilo 7 % dotázaných jako spíš špatný a 5 % jako špatný, 
charakterizovaný nedůvěrou. Ačkoli soukromí zemědělci hodnotí vztahy s okolními 
soukromými zemědělci lépe než s okolními zemědělskými podniky je nutné připomenout, 
že pouze 12 % hodnotí vztahy s posledně jmenovanými negativně. To je překvapující 
zjištění, bereme-li v potaz, jak negativně jsou vztahy mezi soukromými zemědělci 
a zemědělskými podniky prezentovány na politické úrovni i v médiích. 
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13 Obhospodařovaná zemědělská půda 

13.1 Zemědělské půda obhospodařovaná podniky PO 

Průměrná velikost obhospodařované zemědělské půdy (z.p.) jedním podnikem PO 
v roce 2003 činila 1 702 ha a průměrný stupeň zornění 78,1 % (graf 13-1). Z této výměry 
tvořila vlastní z.p. 43 ha, tj. 2,5 % z celkové obhospodařované výměry. Z pohledu 
prostorového rozmístění obhospodařované půdy tvoří vzdálenost mezi nejvzdálenějšími 
půdními bloky obhospodařovanými jedním podnikem PO minimálně 3 km, v průměru 
12,1 km a maximálně 50 km.  

Graf 13-1: Stupeň zornění půdy obhospodařované podniky PO v roce 2003 
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Kvalita obhospodařované zemědělské půdy podniky PO vyjádřená prostřednictvím 
průměrné úřední ceny půdy (ÚCP) dosahuje v námi sledovaném vzorku hodnoty 
5,18 Kč/m2 a je tím blízko průměrné ÚCP za celou ČR (5,2 Kč/m2) (tabulka 13-1). Graf 
13-2 zobrazuje distribuci průměrné ÚCP obhospodařované jednotlivými podniky. 
O značné rozdílnosti v kvalitě obhospodařované z.p. mezi podniky a v rámci jednotlivých 
podniků vypovídá fakt, že 10 % podniků PO obhospodařuje půdu s rozdílem mezi 
minimální a maximální ÚCP do 1 Kč/m2 a naopak 10 % podniků obhospodařuje půdu 
s průměrným rozdílem mezi minimální a maximální ÚCP mezi 7-10 Kč/m2. Průměrný 
rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou ÚCP činí 3,2 Kč/m2 (tabulka 13-1).  

Podniky 
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Tabulka 13-1: Úřední cena půdy obhospodařovaná podniky PO v roce 2003 
Úřední cena půdy (Kč/m2) Minimum v souboru Průměr v souboru Maximum v souboru 
Nejnižší cena v podniku 0,79 3,41 11,30 
Průměrná cena v podniku 0,90 5,18 12,75 
Nejvyšší cena v podniku 1,02 6,69 14,05 

Poznámka: Každý podnik PO v šetření uvedl nejnižší, průměrnou a nejvyšší úřední cenu zemědělské půdy, 
kterou obhospodařuje. První hodnotový sloupec udává minimum těchto hodnot, druhý průměr těchto hodnot 
a třetí maximum těchto hodnot v souboru. 

Významná rozdílnost v kvalitě obhospodařované půdy je částečně daná velikostí podniku 
ale zejména rozmanitostí krajiny a přírodních podmínek v lokalitě, ve které podnik 
hospodaří. Vztah rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší úřední cenou obhospodařované půdy 
v rámci podniku a velikostí podniku je ilustrován v grafu 13-3. Tento graf ukazuje, 
že rozdíly v kvalitě půdě v rámci podniku vyjádřené úřední cenou půdy mírně narůstají 
s výměrou obhospodařované půdy. Tento vztah však není statisticky významný. 

Graf 13-2: Průměrná ÚCP obhospodařované podniky PO v roce 2003 
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Graf 13-3: Vztah výměry zemědělské půdy a rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší ÚCP 
obhospodařovanou v rámci podniků PO v roce 2003 
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Jak tabulka 13-2 naznačuje, rozdílné přírodní podmínky se částečně odrážejí v rozdílné 
výši hrazeného nájemného. To se pohybuje od 50 do 4 600 Kč/ha orné půdy (o.p.) 
a v průměru dosahuje 597 Kč/ha o.p. Při vyjádření nájemného podílem na úřední ceně 
půdy, který eliminuje vliv přírodních podmínek, činí v průměru 1,12 %. Rozpětí, 
ve kterém se tento podíl pohybuje, je ale velké – nabývá hodnot od 0,26 do 2,46 % a je 
také významně ovlivněno rozdílnou úrovní konkurence na místních trzích s půdou. 

Tabulka 13-2: Cena nájmu placená podniky PO v roce 2003 
Cena nájmu půdy (Kč/ha o.p.) Minimum v souboru Průměr v souboru Maximum v souboru 
Nejnižší cena v podniku 50 445 2 800 
Průměrná cena v podniku 50 597 2 800 
Nejvyšší cena v podniku 80 798 4 600 

Poznámka: Každý podnik PO v šetření uvedl nejnižší, průměrnou a nejvyšší cenu nájmu zemědělské půdy, 
kterou obhospodařuje. První hodnotový sloupec udává minimum těchto hodnot, druhý průměr těchto hodnot 
a třetí maximum těchto hodnot v souboru. 

O vztahu nájemného a přírodních podmínek vypovídá tabulka 13-3 a graf 13-4. Vztah 
mezi nájemným placeným z obhospodařované orné půdy a přírodními podmínkami 
charakterizované ÚCP obhospodařované z.p. podniky PO je silný (index determinace je 
roven 0,68) a pozitivní. To znamená, že s růstem bonity půdy roste placené nájemné 
za půdu. Výše nájemného se více odlišuje v příznivých než horších přírodních 
podmínkách. Při eliminaci vlivu přírodních podmínek vyjádřením nájmu podílem 
na úřední ceně půdy, podniky se střední kvalitou půdy (3,34-5,98 Kč/m2) platily nejnižší 

Podniky 
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nájemné – v průměru 1,02 % ve srovnání s nejúrodnějšími (1,19 %) a nejméně úrodnými 
(1,15 %). 

Tabulka 13-3: Vztah nájemného a ÚCP v podnicích PO v roce 2003 
 Kategorie ÚCP 

 do 3,34 Kč/m2 3,34 - 5,98 Kč/m2 nad 5,98 Kč/m2 
Průměrná ÚCP (Kč / m2 z.p.) 2,28 4,35 8,79 
Nájemné za o.p. (Kč/ha) 268 443 1 070 
Nájemné za o.p. vyjádřené jako  
 %podíl z ÚCP z.p. 1,15 1,02 1,19 

Produktivita práce 2003 360 370 480 
Produktivita kapitálu 2003 0,65 0,70 0,77 

1) Produktivita práce vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a celkového počtu 
odpracovaných hodin pracovníků (tj. hodnotu tržeb z hodiny práce). 
2) Produktivita kapitálu vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a zůstatkové účetní 
hodnoty majetku (aktiv) (tj. hodnotu tržeb z 1 Kč hodnoty majetku). 

Graf 13-4: Vztah nájemného a ÚCP v podnicích PO v roce 2003 
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V oblasti nájemních vztahů k půdě připadalo v průměru na jeden podnik PO 654 smluv, 
což představuje značné náklady spojené s vedením agendy nájemních smluv. Podniky 
uzavíraly s majiteli půdy smlouvy na dobu určitou a dobu neurčitou. Některé podniky 
uzavřely s některými vlastníky půdy smlouvu na dobu určitou a s jinými na dobu 
neurčitou. Zastoupení těchto smluvních vztahů k nájmu půdy je prezentováno 
v tabulce 13-4. 
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Tabulka 13-4: Charakteristiky nájemních smluv v podnicích PO v roce 2003 
Oba typy smluv v 1 podniku  Výhradně 

smlouvy na 
dobu určitou 

Výhradně 
smlouvy na 

dobu neurčitou 
Na dobu 
určitou 

Na dobu 
neurčitou 

Počet respondentů  
(% podíl v kategorii) 50 (31 %) 60 (38 %) 50 (31 %) 

Průměrná doba platnosti nájemní 
smlouvy (počet let) 7,4 - 7,6 - 

Výpovědní lhůta (počet let) 2,9 3,3 3,2 
Průměrný počet nájemních smluv 
na podnik 608 670 347 340 

Průměrná ÚCP (Kč/m2) 5,89 4,57 5,25 
Nájemné za o.p. (Kč/ha) 673 494 686 
Nájemné za o.p. vyjádřené 
jako % podíl z ÚCP 1,09 1,09 1,21 

K úpravě nájemních vztahů k půdě v podnicích PO mírně převažují smlouvy na dobu 
neurčitou. Tyto smlouvy mají v průměru nepatrně delší výpovědní lhůtu (o necelou 
polovinu roku). Jak případové studie, které předcházely dotazníkovému šetření ukázaly, 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou, které jsou většinou spojené se zajištěním 
dlouhodobějšího užívání půdy, jsou podniky nejvíce žádané. Dalším motivem 
pro preferenci nájemních smluv na dobu určitou je fakt, že nemusí být znovu uzavírány 
po uplynutí určité lhůty a tím současně nevznikají další dodatečné náklady při vyjednávání 
o prodlužování nájemních vztahů. Dalším důvodem zájmu o dlouhodobější smlouvy 
o nájmu půdy je obava ze ztráty investice a prostředků na udržování vyšší kvality půdy. 
Smlouvy na dobu určitou jsou ve velké části podniků uzavírány též na relativně dlouhou 
dobu. Konkrétně 43 % těchto smluv je uzavřeno na dobu 10 let a více let. Zbytek smluv 
na dobu určitou je uzavřených na dobu kratší než 10 let, přičemž téměř 30 % přesně 
na 5 let. Frekvence smluv podle délky trvání smluv jsou uvedeny v tabulce 13-5. 

Tabulka 13-5: Frekvence délky trvání nájemních smluv na dobu určitou k 31.12. 2003 

                        Typ smlouvy 
Délka smlouvy 

Smlouvy na dobu 
určitou 

Smlouvy na dobu 
určitou (u podniků PO 
s oběma typy smluv) 

Smlouvy na dobu 
určitou celkem 

Kratší než 5 let 6 (12,6) 3 (6,3) 9 (9,5) 
5 let 12 (25,0) 16 (34,0) 28 (29,5) 
6 až 9 let 7 (14,6) 8 (17,0) 15 (15,8) 
10 let 18 (37,5) 19 (40,4) 37 (38,9) 
15 let 3 (6,3) 1 (2,1) 4 (4,2) 
Celkem 47 (100) 48 (100) 95 (100) 

Typ nájemní smlouvy má určitý vztah k přírodním podmínkám, protože smlouvy na dobu 
určitou jsou uzavírány v oblastech s úrodnějšími půdami (ÚCP 5,89 Kč/m2 z.p.) zatímco 
smlouvy na dobu neurčitou spíše v méně úrodných oblastech s průměrnou ÚCP 
4,57 Kč/m2. To může poukazovat na to, že smlouvy na dobu neurčitou je snazší docílit 
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podniky s vlastníky méně úrodných půd, po kterých je pravděpodobně nižší poptávka, než 
vlastníky více kvalitních půd. Nejvyšší nájemné při neutralizování vlivu přírodních 
podmínek je dosahováno u těch nájemních vztahů, které jsou upravovány oběma typy 
smluv, protože v těchto případech dosahuje nájemné z o.p. 1,21 % z ÚCP zatímco u smluv 
jak na dobu určitou tak i neurčitou činí nájemné 1,09 % z ÚCP. 

Tabulka 13-6: Charakteristiky obhospodařované půdy a nájemních smluv podle právní 
formy podniku PO v roce 2003 

 Družstva A.s. S.r.o. ANOVA 
Počet podniků 92 56 19 - 
Průměrná výměra z.p. (ha) 1 685 1 913 1 180 4,1 ** 
Stupeň zornění (%) 78,0 81,9 67,7 3,2 ** 
Podíl najaté z.p. (%) 98,1 96,6 97,5 0,3 
Průměrná ÚCP (Kč / m2 z.p.) 5,2 5,5 4,4 1,0 
Nájemné o.p. (Kč/ha) 596 616 428 1,0 
Nájemné o.p. vyjádřené jako %podíl 
z ÚCP 1,14 1,13 1,02 0,4 

% podíl podniků se smlouvami na dobu 
určitou 31,8 35,2 16,7 - 

% podíl podniků se smlouvami na dobu 
neurčitou 38,6 31,5 50,0 - 

% podíl podniků s oběma typy smluv 29,5 33,3 33,3 - 
Průměrná doba platnosti smlouvy 
(počet let) 7,5 6,9 9,2 2,06* 

Výpovědní lhůta (počet let) 3,5 3,0 2,1 1,88* 
Průměrná výměra z.p. pronajatá 
na jednu uzavřenou smlouvu (ha) 4,2 3,0 4,5 4,24** 

Poznámka: Poslední sloupec udává hodnoty F-testu z analýzy rozdílů rozptylů (ANOVA) mezi 
sledovanými skupinami podniků. *, ** a *** znamenají statistickou významnost rozdílů na 10%, 5% a 1% 
hladině významnosti. 

Z pohledu právní formy obhospodařují v průměru největší výměru z.p. akciové 
společnosti (1 913 ha z.p.), které zároveň mají největší stupeň zornění (81,9 %) a současně 
operují v příznivějších přírodních podmínkách. Současně platí nejvyšší nájemné z užité 
o.p. ve výši 616 Kč/ha o.p. Toto nájemné, které tvoří 1,13 % z ÚCP, však nepřekračuje 
procentický podíl nájemného na ÚCP průměrně vypláceného družstvy. Naopak 
společnosti s ručením omezeným patří v průměru mezi nejmenší podniky (1 180 ha z.p.), 
které obhospodařují půdu s menší kvalitou a současně platí nejmenší nájemné za ornou 
půdu. Tato právní forma se také odlišuje od ostatních podnikatelských forem tím, že má 
50% podíl uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou a smlouvy na dobu určitou 
jsou v průměru uzavírány na nejdelší dobu (9,2 let). Jestliže zohledníme, že podniky s.r.o. 
v analyzovaném souboru vznikaly v dřívějším období transformace než ostatní právní 
formy, jedná se zároveň o starší smlouvy. 
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13.2 Zemědělská půda obhospodařovaná podniky FO 

Podniky FO v šetření v průměru hospodařily v roce 2003 na 109 ha z.p. s průměrným 
zorněním 79,6 % (graf 13-5). Z celkové výměry tvoří vlastní zemědělská půda 27 ha tj. 
24,8 % z celkové obhospodařované výměry. Největší vzdálenost mezi 
obhospodařovanými půdními bloky byla minimálně 0,1 km, v průměru 6 km a jeden 
podnikatel obhospodařuje své pozemky až 30 km vzdálené, což představuje zvýšené 
transportní náklady. 

Graf 13-5: Stupeň zornění obhospodařované půdy podniky FO v roce 2003 
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Soubor podniků FO v průměru hospodaří na půdě s hodnotou ÚCP ve výši 5,16 Kč/m2 
a je pouze o 0,02 Kč/m2 nižší než v případě PO. Rozdílnost v kvalitě obhospodařované 
z.p. jedním hospodářem není již tak výrazná jako v případě podniků PO. Tato skutečnost 
je potvrzena tím, že téměř čtvrtina podniků FO obhospodařuje půdu se stejnou ÚCP 
a naopak čtvrtina FO obhospodařuje půdu s větším rozdílem mezi minimální a maximální 
ÚCP (mezi 2,0-5,3 Kč/m2). Průměrný rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou ÚCP činí 
1,2 Kč/m2. Zejména v případě podniků FO se potvrzuje, že rozdílnost v kvalitě 
obhospodařované půdy není tak významně určovaná velikostí samotného podniku, protože 
i podniky s výměrou do 100 ha vykazují vysoké rozdíly v kvalitě obhospodařované půdy. 

Podniky 
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Tabulka 13-7: ÚCP obhospodařovaná podniky FO v roce 2003 
Úřední cena půdy (Kč/m2) Minimum v souboru Průměr v souboru Maximum v souboru 
Nejnižší cena v podniku 0,72 4,53 10,60 
Průměrná cena v podniku 0,72 5,16 12,14 
Nejvyšší cena v podniku 0,72 5,73 13,57 

Poznámka: Každý podnik FO v šetření uvedl nejnižší, průměrnou a nejvyšší úřední cenu zemědělské půdy, 
kterou obhospodařuje. První hodnotový sloupec udává minimum těchto hodnot, druhý průměr těchto hodnot 
a třetí maximum těchto hodnot v souboru. 

Graf 13-6: Průměrná ÚCP obhospodařované podniky FO v roce 2003 
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Graf 13-7: Vztah výměry zemědělské půdy a rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší ÚCP 
obhospodařovanou v rámci podniků FO v roce 2003 
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Nájemné hrazené podniky FO se pohybuje od 10 do 2 600 Kč/ha o.p. a v průměru 
dosahuje 621 Kč/ha o.p. (tabulka 13-8). Podíl nájemného na ÚCP činí 1,21 %, což 
představuje o necelých 10 % vyšší hodnotu, než kterou vykázaly podniky PO. V souboru 
podniků FO osciluje tento podíl mezi hodnotami 0,26 a 4,41 %. 

Tabulka 13-8: Cena nájmu placená podniky FO v roce 2003 
Cena nájmu půdy (Kč/ha o.p.) Minimum v souboru Průměr v souboru Maximum v souboru 
Nejnižší cena v podniku 10 510 2 000 
Průměrná cena v podniku 15 621 2 400 
Nejvyšší cena v podniku 20 811 2 600 

Poznámka: Každý podnik FO v šetření uvedl nejnižší, průměrnou a nejvyšší cenu nájmu zemědělské půdy, 
kterou obhospodařuje. První hodnotový sloupec udává minimum těchto hodnot, druhý průměr těchto hodnot 
a třetí maximum těchto hodnot v souboru. 

Graf 13-8: Vztah nájemného a ÚCP v podnicích FO v roce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako u podniků PO existuje i v podnicích FO silný vztah mezi kvalitou 
obhospodařované půdy vyjádřené ÚCP a placeným nájemným. Na druhou stranu ale 
existuje výraznější diferenciace ve výši placeného nájemného jak ve více úrodnějších 
oblastech, tak i méně úrodných oblastech. Tento rozdíl pravděpodobně vypovídá o horším 
přístupu podniků FO k půdě – aby mohly získat půdu do nájmu, musejí hradit vyšší 
nájemné i v horších výrobních podmínkách a pokrýt tak zvýšené náklady vlastníků 
související s vyjmutím jejich půdy od dosavadních uživatelů. 

Podniky FO mají v průměru uzavřeno 11 nájemních smluv k půdě. Tabulka 13-9 
prezentuje zastoupení jednotlivých typů smluv o nájmu zemědělské půdy. Více než 
polovina nájemních vztahů je ošetřena nájemní smlouvou na dobu neurčitou a necelá 
třetina na dobu určitou. Pouze malý podíl soukromých zemědělců uzavřelo s různými 
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majiteli různé typy smluv. Kromě délky trvání těchto smluv není mezi jejich jednotlivými 
typy zásadní rozdíl. Mírný rozdíl existuje pouze v průměrné ceně za nájem. V případě 
smluv na dobu určitou je hrazeno nejnižší nájemné na ha o.p. (611 Kč/ha). Toto nájemné 
vyjádřené podílem na ÚCP (tj. při zohlednění kvality půdy) pak odpovídá 1,27 % a je 
srovnatelné s cenou upravenou smlouvami na dobu určitou (1,29 %). Podniky, které mají 
uzavřené oba typy smluv hradí nejnižší nájemné vyjádřené jako podíl k ÚCP (1,1 %). 

Tabulka 13-9: Charakteristiky nájemních smluv v podnicích FO v roce 2003 
Oba typy smluv v 1 podniku  Smlouvy na 

dobu určitou 
Smlouvy na 

dobu neurčitou Na dobu 
určitou 

Na dobu 
neurčitou 

Počet respondentů 27 (30 %) 47 (52 %) 16 (18 %) 
Průměrná doba platnosti smlouvy 
(počet let) 7,6 - 7,1 - 

Výpovědní lhůta (počet let) 1,5 1,7 1,8 
Průměrná výměra obhospodařované 
zemědělské půdy (ha) 117 113 168 

Průměrný počet nájemních smluv 
na hospodářství 15 19 9 17 

Průměrná ÚCP (Kč/m2) 4,8 4,9 5,5 
Nájemné za o.p. (Kč/ha) 678 611 662 
Nájemné za o.p. vyjádřené 
jako %podíl z ÚCP 1,29 1,27 1,10 

Smlouvy na dobu určitou jsou ve více než polovině podniků uzavírány na relativně 
dlouhou dobu. Téměř 54 % smluv je uzavřeno na dobu 10 a více let. Zbývající část smluv 
na dobu určitou jsou uzavřeny na dobu kratší než 10 let, přičemž 30 % na přesně 5 let. 

Tabulka 13-10: Frekvence délky trvání nájemních smluv na dobu určitou k 31.12. 2003 

                        Typ smlouvy 
Délka smlouvy (roky) 

Smlouvy na dobu 
určitou 

Smlouvy na dobu 
určitou (u podniků FO 
s oběma typy smluv) 

Smlouvy na dobu 
určitou celkem 

1 2 (7,4) 2 (12,5) 4 (9,3) 
5 8 (29,6) 5 (31,3) 13 (30,2) 
6 1 (3,7) 1 (6,3) 2 (4,7) 
7 1 (3,7) - 1 (2,3) 
10 15 (55,6) 8 (50) 23 (53,5) 
Celkem 27 (100) 16 (100) 43 (100) 
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Tabulka 13-11: Charakteristiky obhospodařované půdy a nájemních smluv podniky FO 
podle velikosti v roce 2003 

 do 50 ha z.p. 50-100 ha z.p. nad 100 ha 
z.p. 

ANOVA 

Počet podniků 28 38 35 - 
Průměrná výměra z.p. (ha) 26 71 228 28,7*** 
Stupeň zornění (%) 80,1 77,5 81,3 0,2 
Podíl najaté z.p. (%) 33,8 65,2 79,7 23,7*** 
Průměrná ÚCP (Kč / m2 z.p.) 4,81 4,76 5,54 0,8 
Nájemné za o.p. (Kč/ha) 488 556 738 2,3* 
Nájemné za o.p. vyjádřené jako % 
podíl z ÚCP 1,20 1,12 1,29 0,6 

% podíl podniků se smlouvami 
na dobu určitou 27,8 37,8 20,6 - 

% podíl podniků se smlouvami 
na dobu neurčitou 66,7 51,4 47,1 - 

% podíl podniků s oběma typy 
smluv 5,6 10,8 32,4 - 

Průměrná doba platnosti smlouvy  
(počet let) 7,3 6,8 7,9 0,6 

Výpovědní lhůta (počet let) 1,7 1,4 2,1 1,0 
Průměrná výměra z.p. pronajatá 
na jednu uzavřenou smlouvu (ha) 4,5 7,8 9,0 3,7** 

Poznámka: Poslední sloupec udává hodnoty F-testu z analýzy rozdílů rozptylů (ANOVA) mezi 
sledovanými skupinami podniků. *, ** a *** znamenají statistickou významnost rozdílů na 10%, 5% a 1% 
hladině významnosti. 

Tabulka 13-11 ilustruje rozdíly v půdních charakteristikách mezi podniky FO 
ve skupinách podle velikosti obhospodařované půdy. Nejmenší hospodářství s výměrou 
do 50 ha z.p. si najímají jen 34 % půdy, středně velké farmy od 50 do 100 ha již 65 % 
a podniky nad 100 ha téměř 80 % půdy. Ve stupni zornění ani v přírodních podmínkách 
vyjádřených průměrnou ÚCP se velikostní skupiny podniků FO významně neodliší. Přesto 
podniky s výměrou nad 100 ha hospodaří v mírně lepších přírodních podmínkách a proto 
také platí nejvyšší nájemné - 738 Kč/ha o.p. Při vyjádření nájemného procentickým 
podílem na průměrné ÚCP hradí tato skupina podniků nejvyšší nájemné, které činilo 
1,29 % z ÚCP v roce 2003. Podniky s největší výměrou využívají pro úpravu nájemních 
vztahů nejčastěji ze všech velikostních skupin oba typy smluv - jak na dobu určitou tak 
i neurčitou. Současně se snaží tyto největší farmy o stabilizaci nájemních vztahů, které 
jsou pro ně důležité s ohledem na vysoký podíl najímané půdy, a to dvěmi způsoby: 
vyjednávají 1) delší výpovědní lhůtu (výpovědní lhůta u smluv na dobu určitou je delší 
minimálně o půl roku ve srovnání s ostatními velikostními skupinami podniků FO) a 2) 
delší dobu platnosti smluv na dobu určitou (dobu platnosti smluv na dobu určitou je téměř 
o jeden rok delší ve srovnání s ostatními velikostními skupinami podniků FO). Skupina 
podniků FO s nejmenším rozměrem obhospodařované půdy upravuje své nájemní vztahy 
k půdě ze dvou třetin smlouvami na dobu neurčitou a hradí vlastníkům půdy nejnižší 
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nájemné (středně vysoké nájemné, jestliže je vyjádřené podílem na ÚCP). Skupina středně 
velkých podniků (od 50-100 ha) platí ve srovnání s ostatními podniky FO středně vysoké 
nájemné (nejnižší nájemné, jestliže je vyjádřené podílem na ÚCP). 
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14 Investice a financování 

Následující část publikace je zaměřena na vyhodnocení investiční aktivity a zdrojů 
financování investic včetně jejich dostupnosti. Záměrem je zjistit, zda podnikům byla 
odmítnuta žádost o úvěr ze strany banky a případně z jakých důvodů jim byl úvěr zamítnut 
nebo zda se manažeři zemědělských podniků a soukromí zemědělci rozhodli sami nežádat 
o úvěr a z jakých důvodů. V této části jsou také vyhodnoceny i otázky týkající 
se provozních a obchodních úvěrů, protože problematika dlouhodobého a krátkodobého 
úvěrového financování spolu úzce souvisejí. Charakteristiky za skupiny podniků dle typu 
úvěrového omezení nejsou zpracovány za podniky FO, protože počet odpovědí v těchto 
skupinách nebyl statisticky dostatečně reprezentativní. 

14.1 Investiční aktivita podniků PO a FO 

Investiční aktivita patří mezi jeden z nejvýznamnějších faktorů zlepšování technologií 
a ekonomiky výroby a v konečném důsledku konkurenceschopnosti podniků. Následující 
tabulka uvádí strukturu investic do jednotlivým majetkových kategorií. 

Tabulka 14-1: Struktura investic za období 1995-2000 a 2001-2003 v podnicích PO a FO 

Podniky PO Podniky FO Typ investice 

1995-2000 2001-2003 1995-2000 2001-2003 

Traktory, mlátičky 27,8 30,6 36,1 25,3 
Ostatní zemědělské stroje 21,3 21,7 23,2 18,8 
Hospodářské budovy 21,4 16,2 15,7 17,0 
Technologické zařízení hosp. budov 8,8 9,8 2,3 4,4 
Zařízení na zpracování zem. produkce 2,0 2,1 1,3 0,1 
Administrativní budovy *) 2,3 2,6 0,3 5,1 
Nezemědělská půda 1,5 1,2 1,2 0,1 
Zemědělská půda 1,8 2,8 6,3 9,0 
Služební auta **) 1,2 1,5 5,0 4,1 
Stromy, sazenice 0,5 1,0 1,3 0,7 
Nákup hospodářských zvířat 8,0 7,0 5,2 8,6 
Výstavba, nákup nebo oprava obytného 
domu - - 2,0 7,0 
Jiné investice 3,4 3,6 0,0 0,0 
Investice celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

*)   u FO komunikační, výpočetní technika a ostatní kancelářská technika. 
**)  u FO osobní a nákladní automobily. 

Podniky PO investovaly nejvíce (polovinu všech investic) do traktorů a sklízecích 
mlátiček a do ostatních zemědělských strojů tedy strojů a zařízení, které nejvíce ušetří 
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pracovní sílu, pohonné hmoty, náklady na opravy, zajistí provozní spolehlivost a současně 
přinášejí značný produkční efekt. V časovém horizontu se struktura investic v případě 
podniků PO výrazně nemění, jen s tím rozdílem, že v období 2001-2003 podniky PO 
investovaly o 1 % více do zemědělské půdy a o 3 % více do traktorů a mlátiček, na úkor 
investic do hospodářských budov. Pokles investic do hospodářských budov byl 
pravděpodobně způsoben poklesem míry investic do moderních stájí pro chov skotu, které 
byly vysoké v 90-tých letech. 

V případě podniků FO tvořily v průměru investice do zemědělských strojů v období 1995-
2000 téměř 60 % celkových investic. V následujícím období 2001-2003 došlo k relativně 
významné změně ve struktuře investic. Ve srovnání s obdobím 1995-2000 došlo k poklesu 
investic do traktorů a mlátiček (pokles o 10 %) a do ostatních zemědělských strojů (pokles 
o 5 %) ve prospěch investic do komunikační a výpočetní techniky (nárůst o 5 %), 
do zemědělské půdy (nárůst o 3 %), do hospodářských zvířat (nárůst o 3 %) a do 
výstavby, nákupu případně opravy obytného domu (nárůst o 5 %). 

Při srovnání struktury investic podniků PO s podniky FO je zřejmé, že podniky FO 
investovaly třikrát větší podíl jejich celkových investic do nákupu zemědělské půdy 
a o polovinu menší podíl do dalších technologických zařízení jako např. skladovací 
kapacity. To může být částečně dané jejich odlišnou strukturou výroby v níž živočišná 
výroba činí menší podíl než v podnicích PO. 

Tabulka 14-2: Hodnota celkových investic na ha z.p., pracovníka a podíl ročně 
obměněného DHM ve skupinách podniků PO podle specializace 

 Období RV 3) ŽV 4) Smíšená 
výroba 

Celkem 

Počet podniků  49 14 103 166 
Celkové investice na ha (Kč/ha z.p./rok) 1995-2000 2 393 1 914 2 304 2 364 
Celkové investice na ha (Kč/ha z.p./rok) 2001-2003 3 532 2 732 3 120 3 278 
Celkové investice na PP (tis.Kč/PP/rok)1) 1995-2000 80 42 64 67 
Celkové investice na PP (tis. Kč/PP/rok)1) 2001-2003 139 56 87 100 
% podíl ročně obměněného DHM2) 1995-2000 8,8 6,4 8,6 8,5 
% podíl ročně obměněného DHM2) 2001-2003 13,0 9,6 11,0 11,5 
Produktivita práce5) 2003 430 300 400 400 
Produktivita kapitálu6) 2003 0,75 0,66 0,69 0,71 
1) PP znamená přepočetný pracovník, tj. 2000 odpracovaných hodin/rok. 
2) DHM znamená dlouhodobý hmotný majetek, tj. pozemky, budovy, stroje a zvířata základního stáda. 
3) RV znamená, že více jak 75 % tržeb pochází z rostlinné výroby. 
4) ŽV znamená, že více jak 75 % tržeb pochází z živočišné výroby. 
5) Produktivita práce vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a počtu odpracovaných hodin 
pracovníků (tj. podíl tržeb na odpracovanou hodinu pracovníka). 
6) Produktivita kapitálu vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a zůstatkové účetní 
hodnoty majetku (aktiv) (tj. hodnotu tržeb z 1 Kč hodnoty majetku). 
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Při detailnějším pohledu na výši celkových investic, které jsou vyjádřeny na ha 
obhospodařované zemědělské půdy a na pracovníka (tabulka 14-2) je zřejmé, že podniky 
PO investují ročně vyšší částky v pozdějším období 2001-2003 než v letech 1995-200016. 
Z pohledu výrobní specializace se jeví, že podniky zaměřené především na RV jsou 
schopni zajistit obnovu svého kapitálového vybavení lépe (a to jak v absolutním tak 
i relativním vyjádření) než podniky ve smíšené výrobě a živočišné výrobě, které jsou více 
kapitálově náročné. 

Tabulka 14-3: Hodnota celkových investic na ha z.p., pracovníka a podíl ročně 
obměněného DHM ve skupinách podniků FO podle specializace 

 Období RV 3) ŽV 4) Smíšená 
výroba 

Celkem 

Počet podniků  26 16 21 63 
Celkové investice na ha (Kč/ha z.p./rok) 1995-2000 5 559 3 157 5 773 5 020 
Celkové investice na ha (Kč/ha z.p./rok) 2001-2003 5 376 7 854 6 406 6 349 
Celkové investice na PP (tis.Kč/PP/rok)1) 1995-2000 289 90 192 206 
Celkové investice na PP (tis. Kč/PP/rok)1) 2001-2003 351 222 179 261 
% podíl ročně obměněného DHM2) 1995-2000 16,3 6,7 13,4 12,9 
% podíl ročně obměněného DHM2) 2001-2003 16,1 18,0 16,1 17,6 
Produktivita práce5) 2003 510 340 330 410 
Produktivita kapitálu6) 2003 0,64 0,48 0,60 0,59 
1) PP znamená přepočetný pracovník, tj. 2000 odpracovaných hodin/rok. 
2) DHM znamená dlouhodobý hmotný majetek, tj. pozemky, budovy, stroje a zvířata základního stáda. 
3) RV znamená, že více jak 75 % tržeb pochází z rostlinné výroby. 
4) ŽV znamená, že více jak 75 % tržeb pochází z živočišné výroby. 
5) Produktivita práce vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a počtu odpracovaných hodin 
pracovníků (tj. podíl tržeb na odpracovanou hodinu pracovníka). 
6) Produktivita kapitálu vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a zůstatkové účetní 
hodnoty majetku (aktiv) (tj. hodnotu tržeb z 1 Kč hodnoty majetku). 

Poznámka: Výměra z.p. a počet pracovníků pro přepočty investic na ha a pracovníka je znám pouze 
k 31.12.2003. 

V tabulce 14-4 je prezentovaná investiční aktivita podniků FO. Jak je z hodnot v této 
tabulce zřejmé, podniky FO se zaměřením na živočišnou výrobu investovaly méně než 
podniky specializované na rostlinnou výrobu a to především v období 1995-2000 
(v průměru 90 tis. Kč na pracovníka). V následujícím období 2001-2003 již však 
investovaly 222 tis. Kč na pracovníka, což představuje nárůst o 150 %, zatímco 
v podnicích specializovaných na rostlinnou výrobu dochází k nárůstu investic o pouhých 

                                                 
16  Je třeba upozornit na skutečnost, že s ohledem na získaná data o půdě, pracovnících a hodnotách 

majetku jen za roky 2002 a 2003 je třeba uvedené výsledky brát spíše jako orientační údaje, než přesná 
čísla, protože se strukturálními změnami dochází ke změnám jak ve velikosti podniků, tak i ke změnám 
v počtech pracovníků. 
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20 %. V tomto pozdějším období dosahují podniky se zaměřením především na ŽV 
zároveň nejvyššího podílu ročně obměněného dlouhodobého hmotného majetku. 

Tabulka 14-4: Hodnota celkových investic na ha z.p., pracovníka a podíl ročně 
obměněného DHM ve skupinách podniků FO podle velikosti 

 Období do 50 ha z.p. 50-100 ha 
z.p. 

nad 100 ha 
z.p. 

Počet podniků  15 30 18 
Celkové investice na ha (Kč/ha z.p./rok) 1995-2000 9 946 3 448 3 537 
Celkové investice na ha (Kč/ha z.p./rok) 2001-2003 12 287 4 497 4 487 
Celkové investice na PP (tis.Kč/PP/rok)1) 1995-2000 218 141 305 
Celkové investice na PP (tis. Kč/PP/rok)1) 2001-2003 284 151 425 
% podíl ročně obměněného DHM2) 1995-2000 14,5 7,7 16,2 
% podíl ročně obměněného DHM2) 2001-2003 19,8 14,7 19,6 
Produktivita práce3) 2003 310 360 570 
Produktivita kapitálu4) 2003 0,46 0,58 0,70 
1) PP znamená přepočetný pracovník, tj. 2000 odpracovaných hodin/rok. 
2) DHM znamená dlouhodobý hmotný majetek, tj. pozemky, budovy, stroje a zvířata základního stáda. 
3) Produktivita práce vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a počtu odpracovaných hodin 
pracovníků (tj. podíl tržeb na odpracovanou hodinu pracovníka). 
4) Produktivita kapitálu vyjadřuje podíl hodnoty tržeb (střední hodnoty intervalu) a zůstatkové účetní 
hodnoty majetku (aktiv) (tj. hodnotu tržeb z 1 Kč hodnoty majetku). 

Poznámka: Výměra z.p. a počet pracovníků pro přepočty investic na ha a pracovníka je znám pouze 
k 31.12.2003. 

Ze srovnání investiční aktivity skupin podniků FO podle velikosti (tabulka 14-4) vyplývá, 
že s velikostí se projevují úspory z rozsahu podnikání. To je především zřejmé z toho, 
že nejmenší podniky (do 50 ha) jsou zatíženy potřebou vysokého kapitálového vybavení 
na ha (danou vysokým podílem celkových investic na ha z.p.). Míry roční obměny 
dlouhodobého majetku jsou v případě podniků FO dvojnásobné ve srovnání s podniky PO, 
což může být způsobeno vyšším stupněm jeho odepsanosti a také zvětšováním velikosti 
podniků17.  

Tabulka 14-5 dále ilustruje, jak manažeři zemědělských podniků a farmáři sami hodnotí 
míru investiční aktivity. V případě podniků PO považuje 25 % manažerů situaci 
v investování za značně neuspokojivou, protože investiční aktivita nedosahovala ani 
prosté obnovy majetku. Investiční činnost jako rovnou prosté obnově majetku označilo 
téměř 40 % manažerů. Na úrovni rozšířené reprodukce investovalo 35 % podniků PO 
a z nich pouhá třetina investovala podle svých představ.  

                                                 
17  Jak bylo upozorněno výše, data za výměru a přepočtené pracovníky byly dostupné jen za roky 2002 a 

2003. 
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Tabulka 14-5: Hodnocení investiční činnosti manažery podniků PO a soukromými 
zemědělci 

 Podniky PO Podniky FO 
 Počet % Počet % 
Investiční činnost nezajišťovala ani prostou obnovu majetku 42 25,3 12 20,0 
Investiční činnost byla většinou na úrovni prosté obnovy majetku 65 39,2 16 26,7 
Investovali jsme většinou více než činí prostá obnova, ale ne podle 
našich představ 37 22,3 21 35,0 

Investovali jsme a rozvíjeli jsme se podle našich potřeb 22 13,3 10 16,7 
Investovali jsme a rozvíjeli jsme se až příliš a potýkáme se 
s přeinvestovaností  (příliš vysoké odpisy) 0 0,0 1 1,7 

Celkem 166 100,0 60 100,0 

Podniky FO hodnotí svoji situaci v oblasti investic o něco lépe, protože podíl podniků, 
které investovaly méně, než kolik činí prostá obnova, je ve výši 20 %. U 26 % 
soukromých zemědělců zajišťovaly investice prostou reprodukci svého kapitálového 
vybavení. Podniky FO tedy více rozvíjely svá hospodářství, protože téměř 54 % z nich 
bylo schopno investovat do rozšíření vlastních aktivit. 

Míra investiční aktivity se promítá do technické úrovně budov, strojů a zařízení, jejíž 
vyhodnocení je provedeno v následujících tabulkách. Překvapivě nízký podíl podniků PO 
i FO uvádí, že využívají nejmodernější typ techniky, což je dáno značným rozsahem 
využívaných technologií obecně v zemědělství a každý podnik dává v rámci svého 
restrukturalizačního procesu priority pouze určitým výrobám. Celkově hodnotí podniky 
PO jako lépe vybavenou technikou a zařízením rostlinnou výrobu - 57 % podniků PO 
označilo, že technika v živočišné výrobě bude vyžadovat podstatné úpravy s výraznými 
investičními výdaji v živočišné výrobě. Pro rostlinnou výrobu byt tento stav 
identifikovaný 40 % podniků. Tato relativně nepříznivá situace v technické vybavenosti 
v ŽV je vyvolána nutností reagovat na legislativní požadavky upravující welfare zvířat 
a také na požadavky nitrátové směrnice a to zejména v chovu prasat a drůbeže. V případě 
podniků FO největší část (58 %) respondentů uvedlo, že technika je na dobré úrovni 
a bude vyžadovat jen menší investiční náklady. V rostlinné výrobě je technická 
vybavenost mezi oběma podnikatelskými formami vyrovnaná. 
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Tabulka 14-6: Technická úroveň budov, strojů a zařízení v rostlinné a živočišné výrobě 
v podnicích PO a FO v roce 2003 

 % podíl podniků PO % podíl podniků FO 
 RV ŽV RV ŽV 
Velmi vysoká technická úroveň. Jeden z 
nejmodernějších typů techniky dostupný na trhu. 1,2 2,4 0,0 6,0 

Technika na velmi dobré úrovni, do které není třeba 
v nejbližších 5-ti letech investovat (pouze obnovovací 
investice) 

11,5 8,5 10,0 6,0 

Technika na dobré úrovni, bude vyžadovat menší 
úpravy s menšími investičními náklady 45,5 28,0 43,3 58,0 

Technika bude vyžadovat podstatné úpravy 
s výraznými investičními náklady 40,0 57,3 35,0 22,0 

Úroveň techniky je v havarijním stavu a (téměř) 
nevyhovuje základním provozním požadavkům 1,8 3,7 10,0 8,0 

Celkem (počet odpovídajících respondentů) 100,0 
(165) 

100,0 
(164) 

100,0 
(59) 

100,0 
(50) 

Tabulka 14-7: Technická úroveň budov, strojů a zařízení v rostlinné a živočišné výrobě 
v podnicích PO a FO v roce 2003 ve srovnání s rokem 1998 a 1992 

 % podíl podniků PO % podíl podniků FO 
 RV ŽV RV ŽV 
 1998 1992 1998 1992 1998 1992 1998 1992 
Naprosto nová 0,0 2,5 0,6 3,1 0,0 5,2 4,0 12,0 
Převážně nová 20,7 29,8 13,7 15,6 16,9 31,0 8,0 22,0 
Částečně nová 54,3 39,8 41,0 36,3 37,3 32,8 38,0 36,0 
Nevýrazně zlepšená 17,1 19,3 26,7 28,1 23,7 13,8 22,0 8,0 
Beze změny 7,9 8,7 18,0 16,9 22,0 17,2 28,0 22,0 
Celkem (počet 
respondentů) 

100,0 
(164) 

100,0 
(161) 

100,0 
(161) 

100,0 
(160) 

100,0 
(59) 

100,0 
(58) 

100,0 
(50) 

100,0 
(50) 

14.2 Zdroje financování investic a jejich dostupnost 

Respondenti byli dotázáni na strukturu zdrojů financování investic a zároveň požádáni 
o zhodnocení jejich dostupnosti. Jak tabulka 14-8 ukazuje, nejvýznamnějšími finančními 
zdroji investic v případě zemědělských podniků PO byly úvěry od bankovních případně 
jiných finančních institucí, které tvořily 44 % veškerých finančních zdrojů v letech 
1995-2000 a necelých 43 % v období 2001-2003. Vlastní zdroje financování v podobě 
zisku, odpisů a tržeb z prodeje vyřazeného majetku se v obou obdobích podílely více než 
40 %. Nejdynamičtějším zdrojem byl leasing a ostatní formy pronájmu, který se ze 7% 
podílu zvýšil na více jak 12% podíl na hodnotě celkových investic. Pokud vezmeme 
v úvahu prostý průměr, který nezohledňuje rozdílnou výši investic a tedy i velikost 
podniku, potom podíl leasingového financování dosahuje dokonce 20 % veškerých 
investičních zdrojů. Z uvedeného rozdílu mezi prostým a váženým průměrem můžeme 
usuzovat, že financování leasingem je dominantou spíše menších podniků, které 
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se zpravidla potýkají s horší dostupností úvěrového financování, a nebo podniků 
investujících v menším rozsahu. O intenzivnějším využívání finančního pronájmu 
k investování vypovídá také počet respondentů, který se zvýšil ze 48 % na 61 %. Ostatní 
zdroje financování investic tvořily pouhých 5,4 % v období 1995-2000 a v následujícím 
období jen 4,1 %.  

Tabulka 14-8: Podíly jednotlivých zdrojů financování na celkové hodnotě investic 
v podnicích PO 

 Počet respondentů, kteří 
financovali investice uvedenými 

zdroji  
(% podíl na celkovém počtu) 

Vážený % podíl fin. zdrojů na 
celkové hodnotě investic 1) 
(prostý % podíl fin. zdrojů) 

 1995-2000 2001-2003 1995-2000 2001-2003 

A)  Vlastní zdroje (odpisy, zisk) 117 (80,7) 118 (80,3) 37,6 (33,9) 36,4 (35,1) 
B)  Tržby z prodeje majetku 60 (41,4) 53 (36,1) 6,0 (5,0) 4,3 (3,8) 
C)  Navýšení základního kapitálu 4 (2,8) 0 (0,0) 0,4 (0,8) 0,0 (0,0) 
D)  Vydané vlastní obligace 0 (0,0) 0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 
E)  Banky / jiné finanční instituce 118 (81,4) 105 (71,4) 44,3 (44,5) 42,8 (36,3) 
F)  Odběratelé produkce  16 (11,0) 15 (10,2) 1,8 (2,8) 2,2 (2,4) 
G)  Dodavatelé vstupů 5 (3,4) 6 (4,1) 0,2 (0,2) 0,4 (0,4) 
H)  Přímé dotace od státu  20 (13,8) 17 (11,6) 1,6 (2,0) 1,2 (1,5) 
I)   Nájem, leasing 70 (48,3) 90 (61,2) 6,7 (9,8) 12,4 (20,1) 
J)   Jiné zdroje 4 (2,8) 3 (2,0) 1,3 (1,1) 0,3 (0,5) 
      Celkem 145 (100) 147 (100) 100 100 
1)  Vahami pro vážený průměr je hodnota investic. 

Tabulka 14-9: Hodnocení dostupnosti zdrojů financování investic podniky PO 

 Počet respondentů  
(% podíl na celkovém počtu) 

Hodnocení dostupnosti zdroje1) 
- vážená průměrná známka2) 

(Průměrná známka-prostý průměr) 

 1995-2000 2001-2003 1995-2000 2001-2003 

A)  Vlastní zdroje (odpisy, zisk) 101 (73,2) 100 (70,9) 1,63 (1,64) 1,56 (1,67) 
B)  Tržby z prodeje majetku 52 (37,7) 43 (30,5) 1,44 (1,42) 1,51 (1,47) 
C)  Navýšení základního kapitálu 10 (7,2) 8 (5,7) 1,21 (2,40)    -   (2,75) 
D)  Vydané vlastní obligace 6 (4,3) 5 (3,5)     -   (3,00)    -   (3,00) 
E)  Banky / jiné úvěr. instituce 119 (86,2) 104 (73,8) 1,87 (1,85) 1,73 (1,79) 
F)  Odběratelé produkce  22 (15,9) 22 (15,6) 1,46 (1,95) 1,34 (1,86) 
G)  Dodavatelé vstupů 11 (8,0) 13 (9,2) 1,12 (1,91) 1,96 (2,31) 
H)  Přímé dotace od státu  25 (18,1) 22 (15,6) 2,06 (1,88) 2,05 (1,95) 
I)   Nájem, leasing 68 (49,3) 86 (61,0) 1,47 (1,40) 1,34 (1,34) 
J)   Jiné zdroje 5 (3,6) 3 (2,1) 1,15 (2,00) 2,00 (2,33) 
      Celkem 138 (100) 141 (100) 1,72 (1,71) 1,62 (1,70) 
1) Dstupnost zdrojů byla hodnocena na následující škále: 1-snadno dostupný, 2-dostupný, 3-těžce dostupný.  
2) Vahami pro vážený průměr je hodnota investic. 
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V  období 1995-2000 považovali manažeři podniků PO za nejdostupnější zdroje 
financování investic tržby z prodeje majetku (vážená známka 1,44 v tabulce 14-9) a nájem 
(známka 1,47). Ty však dohromady financovaly pouhých 13 % investic. Objemově 
nejvýznamnější finanční zdroje, kterými byly vlastní investiční zdroje a úvěrové 
financování, ohodnotili zástupci podniků PO jako spíše dostupné (známka 1,63 a 1,87). 
Ostatní zdroje tvoří jen nepatrnou část investic. Z nich na přibližně stejné úrovni 
dostupnosti jsou hodnoceny zdroje od odběratelů produkce, dodavatelů vstupů a přímé 
dotace od státu. Za těžce dostupné zdroje financování investic jsou považovány emise 
vlastních obligací a navýšení základního kapitálu dalšími vklady společníků (členů) 
podniků nebo přistoupení dalších společníků (členů). 

V období 2001-2003 se ve srovnání s předcházejícím obdobím dostupnost investičních 
zdrojů zlepšila (snížení průměrné známky z hodnoty 1,72 na 1,62). V případě významných 
zdrojů investic je za nejdostupnější považováno leasingové financování (známka 1,34). 
V tomto období jej využilo více než 60 % respondentů. Zlepšení dostupnosti zaznamenaly 
i vlastní zdroje v podobě nerozděleného zisku a odpisů (změna známky z 1,63 na 1,56), 
což souvisí s celkovým zlepšením finanční situace zemědělských podniků PO. Obdobně je 
tomu také u úvěrového financování, u kterého se průměrná známka snížila o 0,14 na 1,73. 
Za nejhůře dostupné zdroje investic jsou považovány opět emise vlastních obligací a také 
navýšení základního kapitálu, což potvrzuje stav nerozvinutosti kapitálového trhu 
v případě odvětví zemědělství i v předvstupním období do EU. 

Z odpovědí 58 podniků FO vyplývá, že k financování investic nejintenzivněji využívaly 
vlastní zdroje - v období 1995-2000 tvořily 45 % veškerých zdrojů a v následujícím 
období 53 %18 (tabulka 14-10). V obou sledovaných obdobích se úvěrové zdroje podílely 
25 % na celkových investicích a ve srovnání s podniky PO činily poloviční podíl. Dalšími 
v pořadí jsou přímé dotace od státu (6 % podíl), vlastní zdroje domácnosti (5 % podíl), 
různé formy nájemního financování (4 % podíl) a poskytnutí zdrojů ze strany odběratelů 
produkce (4 % podíl). Překvapivě nevýznamné jsou půjčky od příbuzných a známých, 
u kterých se podíl na investičních zdrojích snížil z 2,2 % resp. 1 % v období 1995-2000 
na 0,5 % resp. 0,3 % v letech 2001-2003. Tržby z prodeje vyřazeného majetku činí 
v období 2001-2003 necelé 1 %. Tento podíl je nižší než v podnicích PO, protože podniky 
PO často prodávají vyřazený majetek právě soukromým zemědělcům. 

                                                 
18  Měřeno prostým průměrem, který odráží průměrné financování bez ohledu na velikost investic mezi 

jednotlivými podniky FO. 
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Tabulka 14-10: Podíly jednotlivých zdrojů financování na celkové hodnotě investic 
v podnicích FO 

 Počet respondentů, kteří 
financovali investice  

uvedenými zdroji 
(% podíl na celkovém počtu) 

Vážený % podíl uvedených 
finančních zdrojů na celkové 

hodnotě investic1) 

(prostý % podíl fin. zdrojů) 

 1995-2000 2001-2003 1995-2000 2001-2003 

A)  Vlastní zdroje hospodářství 50 (86,2) 45 (77,6) 18,8 (44,8) 23,3 (53,3) 
B)  Tržby z prodeje majetku 8 (13,8) 3 (5,2) 2,9 (2,5) 1,7 (0,8) 
C)  Vlastní zdroje domácnosti 11 (19,0) 7 (12,1) 3,2 (5,9) 2,1 (5,2) 
D)  Půjčka od soukromé osoby -  

    příbuzných 9 (15,5) 3 (5,2) 1,0 (2,2) 0,3 (0,5) 
E)  Půjčka od soukromé osoby –  

   známých 4 (6,9) 1 (1,7) 0,7 (1,0) 0,0 (0,3) 
F)  Banky / jiné finanční instituce 26 (44,8) 11 (19,0) 57,6 (25,1) 57,0 (25,2) 
G)  Odběratelé produkce  7 (12,1) 6 (10,3) 2,4 (3,5) 3,9 (4,4) 
H)  Dodavatelé vstupů 2 (3,4) 1 (1,7) 0,1 (0,2) 0,0 (0,1) 
I)   Přímé dotace od státu  16 (27,6) 12 (20,7) 6,3 (7,2) 2,5 (6,2) 
J)   Nájem, leasing 10 (17,2) 9 (15,5) 6,5 (4,3) 9,1 (4,0) 
K)  Jiné zdroje 3 (3,4) 1 (1,7) 0,6 (2,6) 0,2 (0,1) 
      Celkem 58 (100,0) 58 (100,0) 100 100 
1)  Vahami pro vážený průměr je hodnota investic, tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější zdroje financování. 

Pokud zohledníme v podílech zdrojů financování rozdílnou výši investic, získáváme 
překvapivé výsledky. Vážený průměr podílu vlastních zdrojů financování investic 
hospodářství ve srovnání s jeho prostým průměrem poklesl na pouhých 19 % v letech 
1995-2000 a 23 % v období 2001-2003 (tabulka 14-10). Naopak se zvýšil podíl úvěrových 
zdrojů na 57 % v obou obdobích. Došlo ale zároveň k poklesu počtu respondentů z 26 
SHR (45 %) na pouhých 11 (19 %), kteří využívaly úvěrové financování investic. 
Podstatná část finančně náročných investic je převážně financována podporovanými úvěry 
prostřednictvím Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Stejně 
jako u podniků PO, i když ne tak dynamicky, se zvýšil podíl leasingového financování 
z 6 % na 9 %. 

S ohledem na fakt, že investiční aktivita v případě podniků FO neprobíhá tak kontinuálně, 
jako v případě podniků PO, byly pro hodnocení dostupnosti zdrojů financování 
zohledněny údaje za prostý průměr, který dává stejnou váhu odpovědím všech farmářů. 
V období 1995-2000 byl nejdostupnější formou financování investic nájem (průměrná 
známka 1,36), následovaný vlastními zdroji (průměrná známka 1,47), dále překvapivě 
následovaný úvěry od bank (průměrná známka 1,6) a přímými dotacemi od státu 
(průměrná známka 1,75). Jako méně dostupný zdroj financování investic jsou považované 
úspory domácností SHR (průměrná známka 2,46), tzn. že souhrnné příjmy všech členů 
domácností zemědělce nejsou dostatečně vysoké na to, aby mohly financovat investice 
hospodářství. Z méně významných zdrojů financování je nejhůře hodnocena dostupnost 
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v případě půjček od soukromých osob a to jak příbuzných tak i známých a dodavatelů 
vstupů. 

Tabulka 14-11: Hodnocení dostupnosti zdrojů financování investic podniky FO 

 Počet respondentů  
(% podíl na celkovém počtu) 

Hodnocení dostupnosti zdroje1) 
- vážená průměrná známka2) 

(Průměrná známka-prostý průměr) 

 1995-2000 2001-2003 1995-2000 2001-2003 

A)  Vlastní zdroje hospodářství 47 (82,5) 45 (80,4) 1,62 (1,47) 1,62 (1,44) 
B)  Tržby z prodeje majetku 8 (14,0) 5 (8,9) 2,31 (1,75) 2,75 (2,00) 
C)  Vlastní zdroje domácnosti 11 (19,3) 9 (16,1) 2,46 (2,09) 2,39 (2,00) 
D)  Půjčka od soukromé osoby -  
      příbuzných 11 (19,3) 5 (8,9) 1,72 (2,00) 1,65 (2,20) 

E)  Půjčka od soukromé osoby –  
     známých 6 (10,5) 3 (5,4) 2,82 (2,67) 2,00 (2,67) 

F)  Banky / jiné finanční instituce 25 (43,9) 22 (39,3) 1,75 (1,60) 1,82 (1,59) 
G)  Odběratelé produkce  6 (10,5) 6 (10,7) 1,68 (1,50) 1,59 (1,67) 
H)  Dodavatelé vstupů 4 (7,0) 3 (5,4) 2,80 (2,50) 1,00 (2,33) 
I)   Přímé dotace od státu  16 (28,1) 12 (21,4) 1,60 (1,75) 2,44 (1,75) 
J)   Nájem, leasing 11 (19,3) 10 (17,9) 1,18 (1,36) 1,05 (1,30) 
K) Jiné zdroje 3 (5,3) 1 (1,8) 1,86 (1,67) 1,00 (1,00) 
     Celkem 57 (100,0) 56 (100,0) 1,69 (1,85) 1,72 (1,81) 
1) Známky - 1-snadno dostupný, 2-dostupný, 3-těžce dostupný. 
2) Vahami pro vážený průměr je hodnota investic, tučně jsou vyznačeny nejvýznamnější zdroje financování. 

Soukromí zemědělci zhodnotili, že dostupnost investičních zdrojů se v období let 
2001-2003 ve srovnání s obdobím 1995-2000 celkově zlepšila (snížila se celková 
průměrná známka dostupnosti finančních zdrojů z hodnoty 1,85 na 1,81). Podíly 
jednotlivých zdrojů na financování investic se mezi oběmi obdobími výrazně nezměnily. 

14.3 Úvěrové omezení zemědělských podniků PO 

Z celkového počtu 167 podniků PO odpovědělo 159 (95 %) respondentů na otázku, zda 
jim byla zamítnuta bankou žádost o provozní úvěr a 156 (93 %) o investiční úvěr. 
V případě provozních úvěrů odmítly banky žádosti 13 % respondentů v období 1995-2000 
a 18 % respondentů v letech 2001-2003. U investičních úvěrů banky zamítly žádosti 11 % 
podniků PO mezi roky 1995 a 2000 a 15 % v následujícím období.  

Tabulka 14-12: Počty žadatelů, kterým banky zamítly žádost o úvěr 

 Počet (%) 1995-2000 2001-2003 1995-2003 

Provozní úvěr 159 (95,0) 21 (13,2) 28 (17,9) 10 (6,3) 
Investiční úvěr 156 (93,0) 18 (11,2) 24 (15,4)  9 (5,8) 
Současně provozní a investiční úvěr  159 (95,0) 39 (24,5) 34 (21,8) 3 (2,0) 
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Za nejčastější důvod pro zamítnutí jak investičních tak provozních úvěrů uváděly podniky 
PO finanční ukazatele podniku a to v 44 % resp. 33 % případů (tabulka 14-13). 
U investičních úvěrů byly dalšími nejčastějšími důvody zamítnutí žádosti vysoká 
transformační zadluženost (30 %), následovaná jinými důvody (28 %), které jsou 
reprezentované především nedostatečnou bonitou, dále neochotou bank poskytovat úvěry 
do odvětví zemědělství z důvodu vysoké rizikovosti a obavy plynoucí z konkurzů 
na zemědělská družstva. Nedostatečná záruka byla důvodem pro neposkytnutí úvěru 
pro 20 % a vysoká úvěrová zadluženost pro 16 % bankou odmítnutých žádostí podniků. 
Mezi méně časté důvody patřily příliš vysoké riziko projektu a nemožnost zajistit 
spoluručitele.  

Tabulka 14-13: Hlavní důvody pro zamítnutí žádosti o úvěr podniků PO 

 Provozní úvěr Investiční úvěr 

 

Počet 

Ano Ne 

Počet 

Ano Ne 

A) Vysoká úvěrová zadluženost  
   podniku 29 8 (27,6) 21 (72,4) 43 7 (16,3) 36 (83,7) 

B) Vysoká zadluženost transform.  
   a privatizačními dluhy 29 8 (27,6) 21 (72,4) 43 13 (30,2) 30 (69,8) 

C) Jiné finanční ukazatele podniku 29 10 (34,5) 19 (65,5) 43 19 (44,2) 24 (55,8) 
D) Příliš rizikový projekt 29 4 (13,8) 25 (86,2) 43 3 (7,0) 40 (93,0) 
E) Nedostatečná záruka 29 2 (6,9) 27 (93,1) 43 9 (20,9) 34 (79,1) 
F) Nemožnost zajistit spoluručitele 29 2 (6,9) 27 (93,1) 43 3 (7,0) 40 (93,0) 
G) Jiné důvody 29 8 (27,6) 21 (82,4) 43 12 (27,9) 31 (82,1) 
     Celkem respondentů  29 (17,4)   43 (25,8)  

Nejčastějšími důvody pro zamítnutí žádostí o provozní úvěry jsou zejména ukazatele 
bonity charakterizující finanční zdraví a stabilitu podniku. Nedostatečná záruka se opět 
nejeví být podstatným problémem. 

V případě zamítnutí žádosti o úvěr bankou se jedná o typ úvěrového omezení, který je 
potvrzený zkušeností. Při zkoumání problému úvěrového omezení je třeba zohlednit také 
ty podniky, které nebyly odmítnuty bankou, ale o úvěr nežádaly z různých důvodů. Zde se 
jedná o subjektivní hodnocení ze strany respondenta, protože některému z nich by mohl 
být úvěr poskytnut, přestože se obává, že by neuspěl. Pro tento případ byly podniky 
dotazovány, zda nežádaly o investiční bankovní úvěry a z jakých důvodů, přestože chtěly 
investovat. V otázce zaměřené na důvody nežádání měli respondenti označit současně více 
odpovědí a přiřadit míru relevantnosti těchto odpovědí (tabulka 14-14).  
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Tabulka 14-14: Hlavní důvody proč podniky PO nežádaly o bankovní úvěr 
 Relevantnost důvodu 
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A) Obava, že banky nevyhoví žádosti 45 2,34 22,7 22,7 20,5 34,1 
B) Banky vyžadovaly příliš vysokou úrokovou sazbu 45 2,09 13,6 22,7 22,7 40,9 
C) Podnik nemá k dispozici potřebnou záruku 45 1,95 11,4 18,2 25,0 45,5 
D) Obava ze ztráty záruky 45 1,55 2,3 13,6 20,5 63,6 
E) Obava z neschopnosti splácet úvěr 45 1,89 4,5 25,0 25,0 45,5 
F) Přílišná byrokracie spojená s pořízením úvěru  

   a zajištěním záruky 
45 2,43 18,2 31,8 25,0 25,0 

G) Financování úvěrem nebylo třeba  
  (dostatek jiných zdrojů) 

45 2,02 9,1 25,0 25,0 40,9 

H) Jiný důvod 45 1,39 11,4 2,3 0,0 86,4 
1)  Čím vyšší známka, tím relevantnější důvod nežádání o úvěr. Hodnota menší než 2,5 znamená, že více 
podniků identifikovalo daný důvod za méně relevantní. Čím menší hodnota, tím větší podíl podniků, pro 
které byl předložený důvod nerelevantní. 

Z celého souboru podniků PO nežádalo o investiční úvěr 45 respondentů, tj. více než 
čtvrtina dotázaných. Průměrné známky udávají, že všechny předložené důvody nežádání 
o úvěr jsou pro většinu podniků méně relevantní. Mezi důvody nežádání o investiční úvěr, 
které určilo alespoň 45 % podniků za rozhodně či spíše relevantní, patří přílišná 
byrokracie související s pořízením úvěru a zajištěním záruky (průměrná známka 2,43) 
a obavy, že banka žádosti nevyhoví (průměrná známka 2,34). Důvody nezažádání o úvěr 
jako to, že banky vyžadují příliš vysokou úrokovou sazbu (průměrná známka 2,09) 
nebo že financování úvěrem nebylo potřeba s ohledem na dostatek ostatních finančních 
zdrojů pro investice (2,02) bylo spíše nerelevantních pro přibližně 65 % podniků.  

Obava z neschopnosti splácet úvěr, nedostatek potřebné záruky a obava z její ztráty 
v případě neplnění úvěrových podmínek nepatří k důvodům nežádání o úvěr ve více než 
70% podniků. Do ostatních důvodů pro nežádání o úvěr patří neplnění bonity 
(2 respondenti), vysoká celková zadluženost (2 respondenti) a snížení daňového základu 
leasingovými splátkami (2 respondenti). 

V případě soukromých zemědělců z celkového počtu 65 odpovědělo 53 (81,5 %) 
na otázku, zda jim byla zamítnuta bankou žádost o provozní a investiční úvěr. V případě 
provozních úvěrů odmítly banky žádosti pěti respondentů v období 1995-2000 a pouze 
jednoho respondenta v letech 2001-2003. U investičních úvěrů banky zamítly žádosti 
10 zemědělcům (18,9 %) mezi roky 1995 a 2000 a čtyřem (7,5 %) v následujícím období.  
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Tabulka 14-15: Počty žadatelů FO, kterým banky zamítly žádost o úvěr 
 Počet (%) 1995-2000 2001-2003 1995-2003 
Provozní úvěr 53 (81,5) 5 (9,4) 1 (1,9) 1 (1,9) 
Investiční úvěr 53 (81,5) 10 (18,9) 4 (7,5) 2 (3,7) 
Současně provozní a investiční úvěr  53  (81,5) 3 (5,6) 1 (1,9) 1 (1,9) 

Za nejčastější důvod pro zamítnutí provozních úvěrů uváděly podniky FO vysokou 
úvěrovou zadluženost - ve třech případech (50 %) a stejně tak ukazatele bonity v rámci 
jiných důvodů. U investičních úvěrů byly nejčastějšími důvody pro jejich zamítnutí v pěti 
případech (35,7 %) jiné finanční ukazatele spolu s nedostatečnou zárukou a dále vysoká 
úvěrová zadluženost ve třech případech (21,4 %). 

Tabulka 14-16: Hlavní důvody pro zamítnutí žádosti o úvěr podniků FO 

 Provozní úvěr Investiční úvěr 

 

Počet 

Ano Ne 

Počet 

Ano Ne 

A) Vysoká úvěrová zadluženost  
   podniku 6 3 (50,0) 3 (50,0) 13 3 (21,4) 10 (78,6) 

B) Vysoká zadluženost transform.  
   a privatizačními dluhy 6 0 (0,0) 6 (100,0) 13 0 (0,0) 13 (100) 

C) Jiné finanční ukazatele podniku 6 0 (0,0) 6 (100,0) 13 5 (35,7) 8 (64,3) 
D) Příliš rizikový projekt 6 0 (0,0) 6 (100,0) 13 1 (7,1) 12 (92,9) 
E) Nedostatečná záruka 6 1 (16,7) 5 (83,5) 13 5 (35,7) 8 (64,3) 
F) Nemožnost zajistit spoluručitele 6 0 (0,0) 6 (100,0) 13 0 (0,0) 13 (100) 
G) Jiné důvody 6 3 (50,0) 3 (50,0) 13 3 (21,4) 10 (78,6) 
     Celkem respondentů  6 (9,2)   13 (20,0)  

Následuje vyhodnocení důvodů pro nežádání o bankovní úvěry. Z celého souboru podniků 
FO nežádalo o bankovní úvěry 19 respondentů tj. 30 % dotázaných. Mezi nejvýznamnější 
důvody pro nežádání patří přílišná byrokracie související s pořízením úvěru a zajištěním 
záruky (průměrná známka 2,83) následovaná odpovědí, že financování úvěrem nebylo 
potřeba s ohledem na dostatek ostatních finančních zdrojů pro investice (2,82). Ostatní 
důvody jsou méně relevantní u většiny podniků FO. Mezi nejméně relevantní patří to, 
že podnik nemá k dispozici potřebnou záruku a obava ze ztráty záruky. 
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Tabulka 14-17: Hlavní důvody proč podniky FO nežádaly o bankovní úvěr 
 Relevantnost důvodu 
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A) Obava, že banky nevyhoví žádosti 19 (29,2) 2,11 5,3 31,6 31,6 31,6 
B) Banky vyžadovaly příliš vysokou úrokovou sazbu 19 (29,2) 2,33 22,2 16,7 33,3 27,8 
C) Podnik nemá k dispozici potřebnou záruku 19 (29,2) 1,95 15,8 10,5 26,3 47,4 
D) Obava ze ztráty záruky 19 (29,2) 1,79 15,8 5,3 21,1 57,9 
E) Obava z neschopnosti splácet úvěr 19 (29,2) 2,05 5,3 26,3 36,8 31,6 
F) Přílišná byrokracie spojená s pořízením úvěru  

   a zajištěním záruky 19 (29,2) 2,83 33,3 27,8 27,8 11,1 

G) Financování úvěrem nebylo třeba  
  (dostatek jiných zdrojů) 19 (29,2) 2,82 29,4 23,5 47,1 0,0 

H) Jiný důvod 19 (29,2) 1,88 25,0 0 12,5 62,5 

14.4 Charakteristiky podniků PO podle finanční strategie a úvěrového omezení 

Na základě údajů o zamítnutí žádostí o investiční úvěr v letech 2001-2003 a uváděných 
důvodů pro nežádání o investiční bankovní úvěry byly podniky PO rozděleny do tří 
skupin. První skupina je reprezentovaná podniky PO, jejichž finanční strategie je 
orientovaná spíše na jiné investiční zdroje než na bankovní úvěry a poslouží jako 
srovnávací skupina. Oddělení této skupiny podniků bylo provedeno na základě odpovědi, 
že podnik využil úvěrové financování investic v podstatně menším rozsahu z důvodu 
dostatku jiných zdrojů financování. Druhá a třetí skupina představuje podniky, které 
využívají a nebo by rády využily úvěrového financování pro investování. Podniky ve třetí 
skupině reprezentují úvěrově omezené podniky, protože jim byla v období let 2001-2003 
zamítnuta alespoň jedna žádost o investiční úvěr finanční institucí a nebo o úvěr v tomto 
období nežádaly a to z důvodů uvedených v tabulce 14-14 (s výjimkou důvodu dostatku 
ostatních finančních zdrojů). Ve druhé skupině jsou podniky PO, které můžeme považovat 
za úvěrově neomezené, protože jim podle jejich odpovědí nebyla zamítnuta ani jedna 
žádost o investiční úvěr mezi roky 2001-2003 a současně neuvedly, že by byly odrazeni 
od žádání o úvěr. 

Pro vyhodnocení charakteristik podniků podle finanční strategie a úvěrového omezení 
bylo ze souboru 164 PO vyloučeno 7 podniků PO z důvodu nezodpovězení na dotazy, 
které umožňují odlišit jednotlivé skupiny podniků. Vlastnosti jednotlivých podnikových 
skupin jsou hodnocené podle typově shodných charakteristik zaměřených na právní 
formu, přírodní podmínky, specializaci a velikost, ukazatele hodnotící investiční aktivitu, 
úvěrové financování provozními, investičními a obchodními úvěry od odběratelů. 

Ze statistických testů vyplývá, že zastoupení podniků ve skupinách podle právní formy 
prezentované v tabulce 14-18 není statisticky významné. Otázka úvěrového omezení tedy 



Výsledky dotazníkového šetření v roce 2004                                                                                                                           

                       92 

nesouvisí s právním statutem, ale s dalšími podnikovými charakteristikami, které jsou 
diskutovány dále.  

Tabulka 14-18: Vztah úvěrového omezení a právní formy 
Průměr 

Skupina podniků Preferující 
neúvěrové zdroje 

(1) 

Úvěrově 
neomezené (2) 

Úvěrově 
omezené (3) 

Celkem 

% podíl na celkovém počtu v rámci právní formy 
ZD 7 (8,0) 48 (54,5) 33 (37,5) 88 (100) 
a.s. 1 (2,0) 32 (62,7) 18 (35,3) 51 (100) 
s.r.o. 2 (11,1) 11 (61,1) 5 (27,8) 18 (100) 
% podíl na celkovém počtu v rámci skupiny dle finanční strategie a úvěrového omezení 
ZD 7 (70,0) 48 (52,7) 33 (58,9) - 
a.s. 1 (10,0) 32 (35,2) 18 (32,1) - 
s.r.o. 2 (20,0) 11 (12,1) 5 (8,9) - 
Celkem 10 (100) 91 (100) 56 (100) 157 

Tabulka 14-19: Vztah úvěrového omezení a základních charakteristik podniků PO 

Skupina podniků 
Preferující 
neúvěrové 
zdroje (1) 

Úvěrově 
neomezené 

(2) 

Úvěrově 
omezené 

(3) 

ANOVA 

Počet respondentů (% podíl) 10 (100) 91 (100) 56 (100)  
Počet let od založení podniku 8,3 10,1 9,5 - 
Úřední cena zemědělské půdy (Kč/m2) 6,45 5,19 4,65 - 
Výměra obhosp. z.p. (ha) 1 743 1 836 1 534 - 
Velikost tržeb v roce 2003 (tis. Kč) 54 256 50 252 33 873 ** 
Velikost tržeb v roce 2000-02 (tis. Kč) 61 550 54 130 37 264 *** 
Pouze RV - 100 % tržeb z RV (Počet podniků) 0 1 2  
Převážně RV – více jak 75 % tržeb z RV 0 4 4  
Převážně ŽV – více jak 75 % tržeb z ŽV 0 16 10  
Se smíšenou zemědělskou výrobou 10 39 70  
Podíl ziskových podniků v r. 2003 (%) 80 % 48 % 21 % *** 
Podíl ziskových podniků v 2002 (%) 70 % 62 % 25 % *** 
Podíl vypořádaných transf. závazků (%) 36,7 44,3 43,5 - 
Podíl smluvně neošetřených transf. závazků (%) 1,7 24,4 43,7 *** 

Poznámka: Poslední sloupec udává výsledky analýzy rozdílů rozptylů (ANOVA) mezi sledovanými 
skupinami podniků podle úvěrové omezenosti. *, ** a *** znamenají statistickou významnost rozdílů na 
10%, 5% a 1% hladině významnosti. Znaménko “–“ vyjadřuje, že rozdíly nebyly statisticky významné, 
prázdné políčko znamená, že test nemohl být k dané charakteristice proveden. 

Statisticky významný rozdíl se také nepotvrzuje v případě počtu let od založení podniku 
(tabulka 14-19), i když se zde ukazuje spíše tendence k tomu, že úvěrově neomezené 
podniky byly dříve založené a mohou mít jistou úvěrovou historii a vybudované vztahy 
s finančními institucemi. 
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Přírodní podmínky charakterizované průměrnou ÚCP obhospodařovanou podniky do jisté 
míry působí na finanční strategii podniku, protože ti, kteří jsou situováni v lepších 
přírodních podmínkách jsou schopni generovat více vlastních zdrojů na financování 
investic a méně spoléhají na dluhové financování. 

Velikost podniku vyjádřená počtem ha obhospodařované z.p. nediferencuje sledované 
skupiny signifikantně. Jiný závěr však lze odvodit ze srovnání velikosti vyjádřené tržbami. 
Velikost tržeb jak v roce 2003 tak i v průměru za období let 2000-2002 potvrzují, 
že úvěrově omezené podniky jsou v průměru o 16,5 tis. Kč, tj. o třetinu, menší ve srovnání 
s úvěrově neomezenými podniky. 

Výrobní specializace vyjádřená procentickým podílem tržeb z rostlinné výroby a 
živočišné výroby nevykazuje diference mezi uvedenými skupinami podniků. Úvěrově 
omezené podniky jsou tvořeny především podniky se smíšenou zemědělskou výrobou. 

Z výsledků v tabulce 14-19 je dále zřejmé, že ve skupině úvěrově omezených podniků je 
výrazně nižší podíl ziskových podniků a to jak vzhledem k zisku za rok 2003 tak i za rok 
2002. Zajímavé je, že podíl vypořádaných závazků z transformace je v průměru 
za podniky jednotlivých skupin téměř shodný. Skupiny se ale výrazně odlišují podílem 
smluvně ošetřených závazků z transformace. Úvěrově omezené podniky nemají smluvně 
ošetřeno téměř 44 % hodnoty nevypořádaných závazků z transformace k 31.12. 2003 
a skupina úvěrově neomezených podniků jen 24 %. 

Tabulka 14-20 umožňuje posoudit rozdíly mezi skupinami podniků podle úvěrového 
omezení v sociálně-vlastnických charakteristikách. S výjimkou rozdílů ve výši průměrné 
mzdy THP a očekávané změny počtu vlastníků nejsou ostatní rozdíly statisticky 
významné, ale odkrývají zajímavé souvislosti. Je zřejmé, že podniky s aktivním členstvím 
v odborných svazech a zájmových skupinách mají lepší přístup k úvěrovým zdrojům. 
Větší podíl podniků úvěrově neomezených dále méně spoléhají na neformální vztahy mezi 
podniky a osobami z předtransformačního období. 

V oblasti vlastnictví jsou úvěrově omezené podniky zatížené problémem vysokého počtu 
vlastníků, protože na svoji velikost, která je v hodnotě tržeb o 33 % menší ve srovnání 
s dalšími dvěma skupinami, je počet vlastníků na podnik nižší jen o 15 %. Současně 
ze všech skupin úvěrově omezené podniky nejvíce očekávají snížení počtu vlastníků 
v následujícím období do 5-ti let. Více jak dvě třetiny podniků v této skupině se dále 
domnívá, že snížení počtu vlastníků může přispět ke zvýšení efektivnosti podnikání. 
Proměnné charakterizující podíl podniků s vyššími majetkovými podíly manažerů 
a zaměstnávání pracovníků ze sociálních důvodů, tedy těch pracovníků, které by podnik 
mohl propustit za účelem zvýšení efektivnosti, nesouvisí jednoznačně s úvěrovým 
omezením. Naopak rozdíly ve výši průměrné mzdy signalizují, že úvěrově neomezené 
podniky vyplácejí vyšší mzdy a to především THP. 
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Tabulka 14-20: Vztah úvěrového omezení a členství v asociacích, vlastnické struktury 
a mezd pracovníkům 

 Počet (%) podniků z 
jednotlivých skupin4), 
které odpovídaly na 

otázky v prvním sloupci 
tabulky 

Průměrné hodnoty za 
skupiny podniků 

Sign. 
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Aktivní členství v Agrární komoře (%) 10 
(100) 

86 
(94,5) 

54 
(96,4) 60,0 43,8 35,4 - 

Aktivní členství v odborném svazu (%) 10 
(100) 

90 
(98,9) 

56 
(100) 40,0 50,7 34,7 - 

Hodnocení důležitosti neformálních 
vztahů z předtransformačního období1) 

10 
(100) 

90 
(98,9) 

56 
(100) 2,0 2,4 2,6 - 

Počet vlastníků 10 
(100) 

86 
(94,5) 

54 
(96,4) 253 304 236 - 

Hodnota vlastního kapitálu na vlastníka 
(tis. Kč) 

9 
(90,0) 

82 
(90,1) 

49 
(87,5) 1 010 369 272 - 

Očekávaná změna v počtu vlastníků 
v následujícím období 3-5 let 2) 

10 
(100) 

90 
(98,9) 

56 
(100) 2,80 2,57 2,38 * 

Snížení počtu vlastníků může přispět 
k efektivnějšímu fungování podniku 
((% podíl ano odpovědi) 

9 
(90,0) 

71 
(78,0) 

44 
(78,6) 40,0 48,9 64,3 - 

Manažeři vlastní vyšší majetkové 
podíly (% podíl ano odpovědi) 

10 
(100) 

81 
(89,0) 

50 
(89,3) 55,6 24,4 32,7 - 

Podíl podniků zaměstnávajících 
pracovníky ze sociální důvodů (%) 

10 
(100) 

86 
(94,5) 

54 
(96,4) 70,0 54,4 69,6 - 

Průměrná měsíční mzda manuálních 
pracovníků v RV a ŽV3) 

10 
(100) 

90 
(98,9) 

56 
(100) 3,20 2,79 2,76 - 

Průměrná měsíční mzda THP 
pracovníků3) 

10 
(100) 

90 
(98,9) 

56 
(100) 3,67 3,11 2,77 ** 

1) Důležitost neformálních vztahů z předtransformačního období; 1-nedůležité, 5-velmi důležité. 
2) Očekávaná změna v počtu vlastníků; 1-výrazně se sníží, 5-výrazně se zvýší. 
3) Kategorie průměrné mzdy; 1-méně než 8.000 Kč, další skupiny odstupňovány po 3.000 Kč až do kategorie 
10-více jak 32.000 Kč. 
4) Jedná se o počet (%) podniků z jednotlivých skupin, které odpovídaly na otázky v prvním sloupci tabulky. 
5) Poslední sloupec udává výsledky analýzy rozdílů rozptylů (ANOVA) mezi sledovanými skupinami 
podniků podle úvěrové omezenosti. *, ** a *** znamenají statistickou významnost rozdílů na 10%, 5% 
a 1% hladině významnosti. Znaménko “–“ vyjadřuje, že rozdíly nebyly statisticky významné. 
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Tabulka 14-21: Rozdíly v investiční aktivitě v období 2001-2003 mezi skupinami podniků 
podle úvěrového omezení 
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Počet respondentů (% podíl) 10 (100) 83 (91,2) 51 (91,1) - - 
Roční hodnota investic / účetní hodnota 
dlouhodobého majetku celkem 0,105 0,095 0,088 0,84 0,93 

Investice v letech 2001-03 (tis. Kč) 18 605 17 799 12 919 - - 
Investice v letech 1995-00 (tis. Kč) 30 003 26 870 15 342 - - 

*) Vážený průměr, vahou je hodnota dlouhodobého hmotného majetku. 

Investiční chování zemědělských podniků PO je ovlivněno přítomností problému 
úvěrového omezení, protože podle údajů v tabulce 14-21 úvěrově omezené podniky 
dosahují v průměru o 7 % nižší relativní míry investiční aktivity ve srovnání se skupinou 
úvěrově neomezených podniků a o 16 % nižší se skupinou podniků preferující jiné než 
úvěrové investiční zdroje v období let 2001-2003. Příčina této nižší investiční aktivity 
ale ovšem nemusí pramenit výhradně jen z problému úvěrového omezení ale také celkové 
nižší schopnosti vytvořit vlastní zdroje financování (ve skupině úvěrově omezených 
podniků je téměř 80 % podniků generujících ztrátu). 

Tabulka 14-22 prezentuje další ukazatele charakterizující investiční chování podniků. 
Ukazatel vyjadřující podíl reprodukční pořizovací ceny19 k zůstatkové účetní hodnotě 
majetku vypovídá o podstatných rozdílech mezi sledovanými skupinami podniků. 
Úvěrově omezené podniky odhadují, že pokud by chtěly současně vlastněný majetek 
nahradit novým, tak by v případě strojů a zařízení potřebovaly vynaložit investice v 3,8 
krát větší hodnotě než kolik činí jejich současná účetní hodnota a v případě veškerého 
majetku více jak trojnásobek této hodnoty. Úvěrově neomezené podniky tyto relace 
odhadují na 2,67 pro stroje a zařízení a 2,85 za veškerý majetek. 

O nižší míře obnovy majetku také vypovídá subjektivní hodnocení míry investiční aktivity 
samotnými zástupci podniků PO, která je o 0,33 bodu nižší u úvěrově omezených 
podniků, dále jimi odhadovaná nižší technická úroveň zařízení pro rostlinnou a živočišnou 
výrobu v roce 2003 a srovnání aktuálního stavu s rokem 1998. Úvěrově omezené podniky 
přitom více zaostávají za zbylými dvěmi skupinami podniků ve více technologicky 
a investičně náročnějších odvětvích živočišné výroby. 

                                                 
19  Odhadovaná pořizovací cena majetku podnikem v případě jeho nového pořízení. 
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Tabulka 14-22: Hodnocení investiční aktivity 

  

Počet podniků ve 
skupině (%) 

Průměrné hodnoty za 
skupiny podniků 

Sign. 

Míry investiční aktivity            
resp. odepsanosti /                         
Skupiny podniků 
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Podíl reprodukční PC k účetní 
hodnotě strojů a zařízení1) 2003 8 (80) 69 (76) 41 (73) 1,68 2,67 3,80  

Podíl reprodukční PC k účetní 
hodnotě majetku celkem1) 2003 8  (80) 69 (76) 41 (73) 2,03 2,85 3,08  

Subjektivní hodnocení investiční 
činnosti podniku2) - 10 (100) 90 (99) 56 (100) 2,30 2,33 2,00 * 

Subjektivní hodnocení technické 
úrovně zařízení pro RV v roce 
20033)  

2003 10 (100) 90 (99) 56 (100) 2,70 3,32 3,43 * 

Subjektivní hodnocení technické 
úrovně zařízení pro ŽV v roce 
20033) 

2003 10 (100) 89 (98) 56 (100) 2,70 3,51 3,71 ** 

Subjektivní hodnocení technické 
úrovně zařízení pro RV v roce 
2003 ve srovnání s rokem 19984) 

2003 x 
1998 10 (100) 90 (99) 55 (98) 2,70 3,14 3,24 - 

Subjektivní hodnocení technické 
úrovně zařízení pro ŽV v roce 
2003 ve srovnání s rokem 19984) 

2003 x 
1998 10 (100) 88 (97) 54 (96) 2,90 3,41 3,70 ** 

1) Vážený průměr. 
2) Škála hodnocení 1-5; 1-investiční činnost nezajišťovala ani prostou obnovu majetku, 5-investovali jsme 
a rozvíjeli se až příliš a potýkali se s přeinvestovaností. 
3) Škála hodnocení 1-5; 1-velmi vysoká technická úroveň, 5-havarijní stav. 
4) Škála hodnocení 1-5; 1-naprosto nová, 5-žádná změna. 

Poznámka: Poslední sloupec udává výsledky analýzy rozdílů rozptylů (ANOVA) mezi sledovanými 
skupinami podniků podle úvěrové omezenosti. *, ** a *** znamenají statistickou významnost rozdílů 
na 10%, 5% a 1% hladině významnosti. Znaménko “–“ vyjadřuje, že rozdíly nebyly statisticky významné, 
prázdné políčko znamená, že test nemohl být k dané charakteristice proveden. 

V oblasti zdrojů financování investic jsou výrazné rozdíly mezi skupinami podniků. 
Z důvodu rozdílné velikosti podniků v rámci jednotlivých skupin bylo pro srovnání podílů 
investičních zdrojů využito váženého průměru, kde vahou je hodnota investice. V období 
let 2001-2003 úvěrově omezené podniky financovaly investice o 12 % méně vlastními 
zdroji, o téměř 10 % méně úvěrem a naproti tomu o 22 % více nájemní formou než 
úvěrově neomezené podniky. 
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Tabulka 14-23: Podíly zdrojů financování investic v obdobích 1995-2000 a 2001-2003 

 1995-2000 2001-2003 

 Skupiny podniků 

Pr
ef

er
uj

íc
í  

ne
úv

. z
dr

oj
e 

(1
) 

Ú
vě

ro
vě

 
ne

om
ez

en
é 

(2
) 

Ú
vě

ro
vě

 
om

ez
en

é 
(3

) 

Pr
ef

er
uj

íc
í  

ne
úv

. z
dr

oj
e 

(1
) 

Ú
vě

ro
vě

 
ne

om
ez

en
é 

(2
) 

Ú
vě

ro
vě

 
om

ez
en

é 
(3

) 

Počet respondentů (% podíl) 9 (90) 82 (90) 46 (82) 9 (90) 83 (91) 47 (84)
Vlastní zdroje včetně tržeb z prodeje majetku 48,2 45,5 35,8 54,1 41,0 29,0 
Úvěry od bank případně jiných úvěrových institucí 42,6 43,2 46,8 32,9 47,8 38,4 
Financování formou nájmu včetně leasingu 6,8 4,3 13,2 11,2 6,5 28,1 
Ostatní zdroje financování 2,4 7,0 4,2 1,8 4,7 4,5 
Zdroje celkem 100 100 100 100 100 100 

Poznámka: Hodnoty podílů zdrojů financování na celkové hodnotě investic jsou vyjádřené formou 
vážených průměrů. Vahou pro vážené průměry je hodnota celkových investic. 

Uvedené struktuře zdrojů financování (tabulka 14-23) odpovídá i subjektivní hodnocení 
dostupnosti jednotlivých investičních zdrojů, kdy skupina úvěrově omezených podniků 
hodnotí dostupnost celkových i dílčích zdrojů nejhůře. Největší rozdíl v hodnocení mezi 
skupinou úvěrově omezených a neomezených podniků je u úvěrového financování 
a vlastních zdrojů financování. 

Tabulka 14-24: Hodnocení dostupnosti zdrojů financování investic ve sledovaných obdobích 
1995-2000 a 2001-2003 

 1995-2000 2001-2003 
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Počet respondentů (% podíl) 9 (90) 82 (90) 46 (82) 9 (90) 83 (91) 47 (84)
Vlastní zdroje včetně tržeb z prodeje majetku 1,48 1,62 1,98 1,40 1,51 1,94 
Úvěry od bank případně jiných úvěrových institucí 2,07 1,74 2,22 1,46 1,63 2,13 
Financování formou nájmu včetně leasingu 1,76 1,38 1,48 1,19 1,27 1,36 
Ostatní zdroje financování 1,75 1,50 1,69 1,38 1,55 1,94 
Celkem 1,76 1,64 2,01 1,40 1,56 1,85 

Poznámka: Dostupnosti zdrojů financování investic je hodnocena na škále: 1-snadno dostupný, 2-dostupný, 
3-těžce dostupný. Hodnoty v tabulce udávají průměrné hodnocení ve sledovaných skupinách podniků. 

Detailnější pohled na úvěrové financování umožňují data uvedená v následujících 
tabulkách (tabulce 14-25 a tabulce 14-26). Vyhodnocovány jsou jak investiční tak 
i provozní i obchodní úvěry, protože poskytnutí provozních úvěrů uvolňuje prostředky 
pro investice. 
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Tabulka 14-25: Charakteristiky investičních úvěrů poskytnutých v období 1995-2000 
a 2001-2003 

Skupiny podniků Sign. 
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Počet odpovídajících respondentů v hodnoceném období 
2001-2003 (% podíl) 

7  
(70%) 

62 
(68%) 

31 
(55%) 

 

Počet investičních úvěrů na respondenta (počet) 1,7 2,3 1,9 - 
Výše nově poskytnutých inv. úvěrů na respondenta (tis. Kč) 8 259 11 033 6 453 ** 
Výše investičního úvěru (tis. Kč) 4 862 5 376 3 500 - 
Délka investičního úvěru (počet let) 4,8 5,4 4,7 - 
Úroková sazba (%) 7,11 7,69 8,56 ** 
Dotovaná úroková sazba PGRLF (%) 4,87 5,92 5,80 - 
Úroková sazba hrazená zemědělským podnikem (%) 2,24 1,76 2,76 *** 
Počet odpovídajících respondentů v hodnoceném období 
1995-2000 (% podíl) 

8 
(80%) 

55 
(60%) 

30 
(54%)  

Výše nově poskytnutých inv.úvěrů v letech 1995-2000 (tis. Kč)  16 949 12 873 8 467 * 

Poznámka: V posledních dvou řádcích jsou uvedeny nově poskytnuté investiční úvěry v období 1995-2000. 
Poslední sloupec udává výsledky analýzy rozdílů rozptylů (ANOVA) mezi sledovanými skupinami podniků 
podle úvěrové omezenosti. *, ** a *** znamenají statistickou významnost rozdílů na 10%, 5% a 1% hladině 
významnosti. Znaménko “–“ vyjadřuje, že rozdíly nebyly statisticky významné, prázdné políčko znamená, 
že test nemohl být k dané charakteristice proveden. 

V případě financování investic prostřednictvím úvěrů jsou zřejmé rozdíly mezi 
srovnávanými skupinami podniků v období let 2001-2003. Více jak polovina úvěrově 
omezených podniků využila investiční úvěry, zatímco v dalších skupinách to byly již 
necelé dvě třetiny. Statisticky významné rozdíly na 5% hladině významnosti jsou u výše 
nově poskytnutých investičních úvěrů na respondenta, kdy úvěrově omezeným podnikům 
byly poskytnuty úvěry na úrovni 58 % hodnoty úvěrů úvěrově neomezených podniků. 
Přitom prvně jmenovaná skupina podniků je ve velikosti vyjádřené hodnotou tržeb jen 
o třetinu menší. Taktéž v celkové ceně úvěrů a konečné úrokové sazbě po odečtu dotace 
úroků prostřednictvím PGRLF jsou signifikantní rozdíly na 5% resp. 1% hladině 
významnosti. Úvěrově omezeným podnikům byly v průměru poskytnuty investiční úvěry 
za vyšší úrokovou sazbu o 0,87 % a po úhradě dotace úroků hradily úrok o 1 % vyšší, než 
podniky úvěrově neomezené. Z uvedeného vyplývá, že úvěrově omezené podniky jsou 
omezovány jak co do rozsahu poskytnutého úvěru, tak i co do ceny úvěru. Současně jsou 
jim poskytovány úvěry v průměru na kratší dobu, cca o půl roku.  

Při porovnávání údajů v čase byly úvěrově omezeným podniků v období let 1995-2000 
poskytnuty úvěry ve výši 8,5 mil. Kč na respondenta a činily tak více jak 65 % hodnoty 
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úvěrů v případě úvěrově neomezených podniků, což je o 7 % více než v následujícím 
období. 

Při detailnějším pohledu na skupinu podniků preferujících neúvěrové zdroje činila 
průměrná výše úvěrů na respondenta v letech 1995-2000 téměř 17 mil. Kč a je o 4 mil. Kč 
vyšší než u druhé skupiny. V následujícím období 2001-2003 získaly tyto podniky 
investiční úvěry jen ve výši 8,3 mil. Kč na respondenta, což je o 2,7 mil. Kč méně než 
skupina úvěrově neomezených. Z tohoto časového srovnání v případě podniků 
preferujících neúvěrové zdroje financování vyplývá zajímavý fakt, že podniky v této 
skupině využily úvěrové zdroje zejména do konce 90-tých let, kdy intenzivně investovaly 
do obnovy majetku a získané prostředky z projektů jim v pozdějším období 2001-2003 
zajistily relativní finanční nezávislost na cizích zdrojích financování. Proto je můžeme 
považovat za velmi progresivní a inovativní podniky. 

Tabulka 14-26: Charakteristiky provozních a obchodních úvěrů poskytnutých v období 
2001-2003 

Počet podniků ve 
skupině (%) 

Průměrné hodnoty za 
skupiny podniků 

Sign. 
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Intenzita využívání provozních úvěrů 1) 10 
(100) 

85 
(93) 

46 
(82) 3,00 3,44 3,22 - 

Výše nově poskytnutých provozních úvěrů
na respondenta (tis. Kč) 6 (60) 42 

(46) 
30 

(54) 11 567 10 645 7 475 - 

Úroková sazba (%) 6 (60) 42 
(46) 

30 
(54) 6,83 6,55 7,68 - 

Dotovaná úroková sazba (%) 6 (60) 42 
(46) 

30 
(54) 4,58 4,35 3,63 - 

Úroková sazba hrazená zemědělským 
podnikem (%) 6 (60) 42 

(46) 
30 

(54) 2,25 2,20 4,05 ** 

Podíl podniků využívajících obchodní 
úvěry (%) 9 (90) 86 

(95) 
51 

(91) 22,2 23,3 45,1 ** 

Výše obchodních úvěrů na respondenta 
(tis. Kč) 3 (30) 20 

(22) 
22 

(39) 9 315 5 123 7 270 - 

Úroková sazba (%) 3 (30) 20 
(22) 

22 
(39) 4,67 4,95 5,18 - 

1)  Intenzita využívání provozních úvěrů; 1-pravidelně každý rok, 5-nikdy. 

Poznámka: Poslední sloupec udává výsledky analýzy rozdílů rozptylů (ANOVA) mezi sledovanými 
skupinami podniků podle úvěrové omezenosti. *, ** a *** znamenají statistickou významnost rozdílů na 
10%, 5% a 1% hladině významnosti. Znaménko “–“ vyjadřuje, že rozdíly nebyly statisticky významné. 

Obdobné proporce ve výši a jejich ceně jsou v případě provozních úvěrů. Ve skupině 
úvěrově omezených využívá větší podíl podniků provozních úvěrů než v případě úvěrově 
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neomezených a současně také častěji. Pro tyto podniky je totiž důležité zabezpečení 
provozního financování z důvodů menšího generování vlastních zdrojů.  

Tuto skutečnost také dokládá dvojnásobně větší podíl podniků využívajících obchodní 
úvěry poskytovaných zpravidla odběrateli produkce a také o 30 % vyšší hodnota těchto 
úvěrů na respondenta ve skupině úvěrově omezených podniků ve srovnání s úvěrově 
neomezenými. Zároveň tento typ úvěrového financování patří mezi dražší formy 
financování. 

14.5 Vyhodnocení plnění zákonných požadavků v rámci jednotlivých provozů 
podniků PO a FO 

V rámci části dotazníkového šetření věnující se investicím bylo taktéž zjišťováno, zda 
některé provozy podniků nevyhovují požadavkům standardů EU. Ty jsou aktuálně 
pro zemědělské podniky závažným tématem, protože při přechodu na zjednodušený 
systém vyplácení přímých podpor v podobě jednotné platby na podnik bude nesplnění 
těchto podmínek a dalších podmínek v oblasti životního prostředí a welfare zvířat20 
znamenat neobdržení této platby.  

Podle názoru manažerů podniků PO nevyhovuje standardům jeden provoz v 40 podnicích 
(tj. v 24 % podniků), dva provozy ve 40 podnicích (24 %), tři provozy v 7 podnicích 
(4 %), čtyři provozy ve 3 podnicích a pět provozů ve dvou podnicích. 

Tabulka 14-27: Plnění norem EU v podnicích PO a FO 
 Stav 
Typ provozu Technické 

parametry 
jsou již 
částečně 
vyřešeny 

Technické 
parametry 

budou řešeny 
v průběhu 

přechodného 
období 

Technické 
parametry 

nevyhovují, 
ale neplánujeme 
žádnou změnu 

Ještě 
nevíme, 

jak situaci 
vyřešit 

Potřebná 
investice ke 

splnění 
normy 

v tis Kč 
(v průměru 

na jeden 
provoz) 

Podniky PO      
Ustájení a welfare zvířat 
bez rozlišení typu chovu 

6 7 0 4 16 607 

Provozy v chovu skotu 20 41 3 4 11 398 
Provozy v chovu prasat 5 17 1 5   6 926 
Skladování krmiv (např. 
siláže) a statkových hnojiv 

6 8 0 5   7 921 

Nezařazené provozy 4 8 1 3 10 588 
Podniky FO      
Nerozlišené provozy 3 6 1 3 1 067 

                                                 
20 Označovaných jako Cross Compliance. 
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Na základě odpovědí soukromých zemědělců vyplynulo, že 13 provozů nevyhovuje 
požadavkům norem EU. Průměrná výše potřebných investic ke splnění norem činí 
u podniků FO 1.067 tis. Kč. Ve většině případů se jedná o zajištění welfare pro chov 
skotu. 
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15 Mezipodniková spolupráce 

Následující část vyhodnocení dotazníkového šetření je zaměřena na mezipodnikovou 
spolupráci a smluvní vztahy. Zemědělské podniky mohou spolupracovat s okolními 
zemědělskými podniky či jinými subjekty  především v oblastech poskytování služeb, 
čištění a skladování produkce, při užívání techniky, nákupu vstupů, nákupu techniky nebo 
při založení a provozování svépomocné záložny. Odpovědi v této části nezahrnují aktivity 
v rámci spolupráce při odbytu produkce a spolupráce v rámci spolků a organizací. 
Úspěšná spolupráce s sebou přináší především ekonomické výhody díky například 
lepšímu využití techniky a lepší vyjednávací pozici vůči dodavatelům vstupů. Možnost 
skladování produkce, která je pro mnohé zemědělské producenty možná pouze díky 
spolupráci s jinými subjekty, dovoluje dosažení vyšších cen při odbytu produkce, neboť 
umožňuje neprodávat bezprostředně po sklizni, kdy jsou ceny nejnižší.  

Mezi podniky existuje spolupráce buď formální anebo neformální. Formální spolupráce 
probíhá například ve formě družstevnické, která se sice rozvíjela v Českých zemích 
na dobrovolné bázi již od poloviny devatenáctého století, je dnes ale více spojována se 
socialistickým družstevnictvím, které využívalo při zakládání družstev donucovacích 
prostředků a represí. Proto se také tato forma spolupráce u nás v současné době netěší 
takové oblibě. Spolupráce mezi podniky může probíhat také neformálně buď pravidelně 
či nepravidelně. 

Úspěšnost mezipodnikové spolupráce ovlivňují faktory jako např. důvěra a vývoj 
spolupráce v minulosti. V postkomunistické zemi, kterou je i ČR, je zajímavé sledovat, 
jakou roli hrají vztahy přetrvávající z předtransformačního období na navazování vztahů 
a jejich úspěšnost v současnosti. Tímto tématem se zabýváme v poslední části tohoto 
oddílu. 

Na otázky týkající se formy a úspěšnosti spolupráce bylo dotázáno 167 podniků PO 
a 65 FO. Tento počet se lišil u jednotlivých otázek a především u těch otázek, na které 
odpovídal nízký počet respondentů, bude tato skutečnost uvedena v textu.  

Zemědělské podniky PO spolupracují nejintenzivněji s ostatními subjekty v oblasti 
poskytování služeb jako například při sklizni (graf 15-1) - 89 % dotázaných podniků buď 
samo poskytuje služby a nebo využívá služeb poskytovaných jinými subjekty. Jedna 
třetina dotázaných podniků spolupracuje v oblasti čištění a skladování produkce, přičemž 
toto číslo nezahrnuje jmenované aktivity v rámci spolupráce při odbytu produkce. 
Významná je pro zemědělské podniky též spolupráce při užívání techniky, na které se 
podílí 34 % dotazovaných podniků. Naopak méně spolupracují zemědělské podniky při 
nákupu vstupů (spolupracuje 17 % dotázaných) a nákupu techniky (7 %). V ostatních 
oblastech je mezipodniková spolupráce nevýznamná. 



Mezipodniková spolupráce 

103 

Soukromí zemědělci v porovnání se zemědělskými podniky PO celkově spolupracují 
s ostatními subjekty méně. Nejvíce soukromých zemědělců spolupracuje v oblasti 
poskytování služeb (76 %) a užívání techniky (24 %), méně při čištění a skladování 
produkce (16 %), nákupu vstupů (11 %) a nákupu techniky (8 %). 

Graf 15-1: Podíly podniků PO a FO aktivních v mezipodnikové spolupráci v roce 2004  
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U dotazovaných zemědělských podniků PO převažuje neformální spolupráce nad formální 
(tabulka 15-1). Tak probíhá např. spolupráce v oblasti poskytování služeb u 58 % 
respondentů neformálně a nepravidelně a pouze 14 % připadá na formální spolupráci. 
Spolupráce při užívání techniky je taktéž převážně neformální a nepravidelná. Při nákupu 
techniky je podíl formální spolupráce vyšší. To souvisí s tím, že společný nákup techniky 
je většinou dlouhodobá a finančně náročná investice, která vyžaduje užší, formálně 
organizovanou spolupráci. To se potvrzuje i u soukromých zemědělců (FO), kde je 
při nákupu techniky podíl formální spolupráce 60 %. Nutno ovšem podotknout, že v této 
oblasti spolupracovalo a tudíž také odpovídalo pouze pět dotázaných soukromých 
zemědělců. Stejně jako u PO je i u FO nejvyšší podíl spolupráce neformální 
a nepravidelné. 
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Tabulka 15-1: Forma spolupráce podniků PO a FO v roce 2004 

 

Formální 
(společnost, 

družstvo) 

Neformální 
(bez práv. formy) 

pravidelná 

Neformální 
(bez práv. formy) 

nahodilá 
  PO FO PO FO PO FO 
Poskytování služeb (sklizeň apod.) 14% 26% 28% 15% 58% 60% 
Čištění a skladování produkce 19% 20% 32% 20% 49% 60% 
Užívání techniky (pronájem) 14% 13% 34% 13% 52% 73% 
Nákup vstupů 14% 43% 45% 0% 41% 57% 
Nákup techniky 25% 60% 33% 0% 42% 40% 

Jak je zřejmé z odpovědí uvedených v tabulce 15-1 jsou zemědělské podniky s kvalitou 
spolupráce s jinými subjekty převážně spokojeny. Většina respondentů hodnotí jejich 
spolupráci jako víceméně úspěšnou (73 - 79 %). To je možné interpretovat tak, 
že participující subjekty jsou se spoluprácí spokojeny, občas jsou ale nuceny řešit 
problémy, které tato spolupráce se sebou přináší. Jako velmi úspěšnou charakterizuje 
spolupráci v jednotlivých oblastech 11 - 16 % podniků PO. Výjimku tvoří spolupráce 
v oblasti nákupu techniky, kde 33 % respondentů hodnotí spolupráci jako velmi úspěšnou 
a 58 % jako více méně úspěšnou. Zde je ovšem nutné podotknout, že v této oblasti 
spolupracuje a na danou otázku tudíž odpovídalo pouze 12 podniků. Jako méně úspěšnou 
hodnotí svou spolupráci méně než deset procent dotázaných podniků. Nikdo nehodnotí 
spolupráci jako neúspěšnou. 

Soukromí zemědělci hodnotí jejich spolupráci ve srovnání se zemědělskými podniky ještě 
pozitivněji. Zhruba jedna třetina jich je velmi spokojena a další dvě třetiny hodnotí 
spolupráci jako víceméně úspěšnou. Při nákupu techniky, kterou hodnotilo pouze pět 
soukromých zemědělců, byla spolupráce u jednoho z nich méně úspěšná. 

Tabulka 15-2: Úspěšnost spolupráce vzorku PO a FO v českém zemědělství v roce 2004 

 
Velmi 

úspěšná 
Víceméně 
úspěšná 

Méně úspěšná Neúspěšná Nejsem si jist 

 PO FO PO FO PO FO PO FO PO FO 
Poskytování služeb 13% 26% 79% 68% 2% 6% 0% 0% 6% 0% 
Čištění a skladování 
produkce 11% 30% 79% 60% 4% 10% 0% 0% 7% 0% 
Užívání techniky 16% 27% 73% 73% 5% 0% 0% 0% 5% 0% 
Nákup vstupů 14% 29% 79% 71% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nákup techniky 33% 40% 58% 40% 8% 20% 0% 0% 0% 0% 

Pozitivní hodnocení spolupráce zemědělskými podniky se odráží u PO i na plánování další 
kooperace (tabulka 15-3). Ve sledovaných oblastech usiluje 23 až 34 % podniků 
o rozšíření spolupráce a 65 až 75 % podniků má zájem na pokračování spolupráce 
ve stávajícím rozsahu. Snižovat spolupráci chce 8 % podniků společně nakupujících 
zemědělskou techniku. Žádný ze sledovaných podniků není do spolupráce nucen pouze 
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ekonomickou situací stejně jako ani žádný neplánuje ukončení spolupráce. Je zajímavé, 
že FO, které hodnotily jejich zkušenosti se spoluprácí pozitivněji než PO, nemají téměř 
zájem o její rozšiřování. Naprostá většina jich chce pokračovat v současném rozsahu 
spolupráce. 

Tabulka 15-3: Další vývoj spolupráce podniků PO a FO v roce 2004 
 Spolupráci 

chceme 
rozšířit 

Chceme 
pokračovat 

v současném 
rozsahu 

Spolupráci 
chceme 

omezovat 

Nechtěli 
bychom 

spolupracovat, 
ale je to pro 
nás ekonom. 

důležité 

Plánujeme její 
ukončení 

 PO FO PO FO PO FO PO FO PO FO 
Poskytování služeb 34% 4% 65% 85% 1% 9% 0% 2% 0% 0% 
Čištění a skladování 
produkce 

23% 0% 75% 90% 2% 10% 0% 0% 0% 0% 

Užívání techniky 28% 0% 71% 93% 1% 0% 0% 7% 0% 0% 
Nákup vstupů 28% 0% 69% 100% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nákup techniky 25% 0% 67% 100% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

Jak již bylo řečeno, ovlivňuje vývoj a historie obchodního vztahu i spolupráci 
v současnosti. Proto jsme v tomto šetření sledovali, jak důležité jsou vztahy 
z předtransformačního období pro současnou spolupráci. Ze skupiny podniků PO hodnotí 
46 % respondentů vztahy z předtransformačního období jako velmi důležité nebo důležité 
pro vzájemnou ochotu spolupracovat v současnosti. Jako méně důležité vidí tyto vztahy 
29 % dotazovaných podniků PO, jako nedůležité 18 %. Pro úspěšnost spolupráce 
v současnosti přikládají podniky PO velký význam též vztahům z předtransformačního 
období, přičemž 44 % je hodnotí jako velmi důležité či důležité, 31 % jako méně důležité 
a pouze 16 % jako nedůležité. 

Ve skupině FO hodnotí dokonce 60 % respondentů vztahy z předtransformačního období 
jako velmi důležité nebo důležité pro vzájemnou ochotu spolupracovat v současnosti. Jako 
méně důležité vidí tyto vztahy 13 % dotazovaných zemědělských podniků, jako nedůležité 
24 %. Vztahy z předtransformačního období hodnotí 47 % dotázaných soukromých 
zemědělců jako velmi důležité či důležité, 27 % jako méně důležité a 19 % jako nedůležité 
pro úspěšnost spolupráce. 
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16 Odbyt 

16.1 Způsoby odbytu produkce 

Zemědělcům se naskýtá množství možností jak realizovat produkci. Jednou z nich je 
prodej na volném trhu, kde jsou prováděny jednorázové transakce. Výhodou této formy 
transakce je flexibilita a může ji být dosažení vyšší odbytové ceny, ale zároveň je spojena 
s vysokými náklady na pořízení informací o trhu stejně jako i s menší možností plánovat 
a zajistit odbyt do budoucnosti. Zemědělci, kteří preferují vyšší jistotu prodeje v delším 
časovém horizontu se snaží zajistit odbyt produkce buď dlouhodobějšími smlouvami 
či vstupem do odbytové organizace.  

V následujících grafech 16-1 a 16-2 jsou uvedeny hlavní způsoby prodeje produkce 
soukromými zemědělci a právnickými osobami a jejich spokojenost s daným způsobem 
prodeje. Mezi soukromými zemědělci je nejrozšířenější prodej podnikům zemědělského 
nákupu (většinou bývalým ZZN), kterým zpeněžuje svou produkci 73 % soukromých 
zemědělců. Významný je též prodej soukromému obchodníkovi, jehož využívá 40 % 
respondentů. Domácí zpracovatelské podniky jsou  odběrateli produkce 39 % dotázaných 
soukromých zemědělců. 24 % soukromých zemědělců prodává svou produkci na místím 
trhu či přímo z farmy. Pouze 16 % dotázaných zpeněžuje produkci pomocí odbytové 
organizace. Ostatní formy prodeje jako vlastní zpracování a prodej na místním trhu 
či přímý prodej z farmy či obchodnímu podniku či vlastní export jsou využívány pouze 
okrajově. Podobná je situace u podniků PO, které prodávají svou produkci nejčastěji 
podnikům zemědělského nákupu (67 %), zpracovatelskému podniku (60 %), soukromému 
obchodníkovi (55 %) nebo prostřednictvím odbytové organizace (45 %). 

Při hodnocení spokojenosti soukromých zemědělců s různými způsoby odbytu se v tomto 
dotazníkovém šetření ukázalo, že více než 40 % zemědělců je spíš nebo rozhodně 
nespokojena s odbytem přes podniky zemědělského nákupu. Se soukromým obchodníkem 
či domácím zpracovatelským podnikem je ve srovnání nespokojeno pouze kolem jedné 
čtvrtiny dotázaných. Převážně spokojeni jsou soukromí zemědělci s prodejem na místním 
trhu či přímým prodejem z farmy stejně jako s odbytem přes odbytovou organizaci. 
Z těchto výsledků lze usuzovat, že se v budoucnu budou soukromí zemědělci odklánět 
od prodeje produkce podnikům zemědělského nákupu, se kterým jsou do velké míry 
nespokojeni a budou zvyšovat podíl prodeje soukromým obchodníkům, zpracovatelským 
podnikům, na místním trhu či přímo z farmy. Bude však záležet na tom, do jaké míry jsou 
soukromí zemědělci závislí na dodávce vstupů a na skladovacích prostorech 
poskytovaných podniky zemědělského nákupu a poskytování tzv. zelených úvěrů. 
Významný potenciál tkví i v odbytu přes odbytové organizace, který doposud není plně 
využit. Především menší a střední zemědělci mohou členstvím v odbytové organizaci 
zvýšit svoji vyjednávací sílu oproti odběratelům. Jak výsledky šetření ukazují, jsou 
soukromí zemědělci s odbytem přes odbytové organizace vysoce spokojeni. 
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Podniky PO hodnotí spokojenost s odbytovými kanály celkově lépe než fyzické osoby. 
Především vykazují vyšší spokojenost při realizaci produkce přes podniky zemědělského 
nákupu. 

V tabulce 16-1 je uveden rozsah odbytu danými marketingovými kanály, vyjádřený 
procentem z celkové hodnoty tržeb v letech 2002 a 2003. Ve sloupci počet odpovědí je 
uvedeno, kolik z celkového počtu respondentů využívá daný marketingový kanál 
a odhadem určilo podíl z celkové hodnoty tržeb realizované tímto kanálem. Jestliže 
soukromí zemědělci realizovali svou produkci prostřednictvím odbytové organizace, 
jejímž členem byli (v našem vzorku jich bylo 10), prodávali přes tuto organizaci v roce 
2002 produkci, jejíž hodnota přesahovala 70 % celkové hodnoty tržeb. Velkou část své 
produkce (přes 60 %) zpeněžovali soukromí zemědělci, kteří tuto formu odbytu zvolili, též 
prostřednictvím podniků zemědělského nákupu nebo při prodeji domácímu 
zpracovatelskému podniku. Jestliže soukromí zemědělci realizovali svou produkci přes 
soukromého obchodníka, tvořila takto prodaná část produkce cca čtvrtinu jejich celkových 
tržeb. Prodej na místním trhu či přímý prodej z farmy stejně jako i prodej přímo státu měly 
méně významný podíl na tvorbě tržeb (17 resp. 5 % v roce 2003). Právnické osoby 
prodávaly v roce 2002 49 % z celkové hodnoty tržeb prostřednictvím odbytových 
organizací a 44 % při prodeji domácímu zpracovatelskému podniku. Jestliže zpeněžovaly 
svou produkci podnikům zemědělského nákupu, prodávaly podniky PO tímto způsobem 
28 % své produkce. V roce 2003 byly tyto hodnoty velmi podobné.  

Způsob odbytu produkce je pravděpodobně ovlivněn tím, jakými skladovacími kapacitami 
podniky disponují. FO mohou uskladnit 67 % vlastní produkce, přitom je 88 %  
skladovacích kapacit vlastních, 64 % z uskladněné produkce mohou skladovat dlouhodobě 
a 36 % krátkodobě. Mezi podniky PO má 89 % podniků možnost uskladnit vlastní 
produkci, přitom mohou uskladnit průměrně 75 % vlastní produkce. 

V tabulce 16-2 jsou uvedeny faktory, které jsou důležité při výběru odběratele pro 
zemědělské podniky PO a soukromé zemědělce. Téměř pro všechny dotazované podniky 
PO je velmi důležitým nebo důležitým faktorem pro výběr odběratele nabízená cena. 
Dalším podobně významným faktorem je osobní zkušenost s daným odběratelem. 
K významným faktorům patří i nabízené necenové podmínky jako např. spolehlivost 
platby a reputace, kterou má odběratel v okolí. Tyto poslední tři faktory poukazují 
na důležitost jistoty odběratelského vztahu, která je významná v rizikovějším 
a nestabilním tržním prostředí. Vzdálenost či nemožnost volby ovlivňují výběr odběratele 
spíše nevýznamně. Ve srovnání s PO hraje nabízená cena a necenové podmínky u FO 
méně významnou roli, naopak vzdálenost je pro FO faktorem významnějším. To může být 
způsobeno nižším množstvím vyrobené a tudíž přepravované produkce soukromými 
zemědělci, kdy se transportní náklady nerozředí na přepravované množství, jak se to dá 
očekávat při velkých množstvích vyrobených a přepravovaných zemědělskými podniky. 
U podniků FO se ve větší míře též projevilo (v 32 % podniků FO ve srovnání s 15 % 
podniků PO), že nemají možnost výběru odběratele jejich produkce. 
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Tabulka 16-1: Rozsah různých způsobů odbytu v podnicích FO a PO v letech 2002 a 2003 
Podniky FO, využívající dané 

způsoby prodeje produkce 
Podniky PO, využívající dané 

způsoby prodeje produkce 
Procento z celkové 

hodnoty tržeb  
Procento z celkové 

hodnoty tržeb  
Způsob prodeje 

Počet 

2002 2003 

Počet 

2002 2003 
Prodej prostřednictvím 
odbytové organizace 

10 74 73 81 49 48 

Prodej podnikům zemědělského 
nákupu 

43 68 63 124 28 29 

Prodej domácímu 
zpracovatelskému podniku 

24 60 63 107 44 43 

Prodej soukromému 
obchodníkovi  

24 27 25 99 20 19 

Prodej na místním trhu či přímý 
prodej z farmy 

15 14 17 54 8 7 

Vlastní export - - - 6 2 2 
Vlastní zpracování a prodej na 
místním trhu či přímý prodej 
z farmy 

- - - 21 13 14 

Vlastní zpracování a prodej 
obchodnímu podniku  

- - - 15 24 24 

Vlastní zpracování a vlastní 
vývoz 

- - - 2 25 21 

Prodej přímo státu 5 10 5 34 4,5 4,6 

Tabulka 16-2: Důležitost faktorů pro výběr odběratele produkce podniků PO a FO 
v roce 2004 

 
Velmi důležitý 

faktor 
Důležitý faktor Méně důležitý 

faktor 
Nedůležitý faktor 

 PO FO PO FO PO FO PO FO 
Nabízená cena 67% 50% 29% 35% 1% 3% 3% 11% 
Necenové podmínky 40% 23% 43% 47% 13% 10% 5% 21% 
Vzdálenost 12% 32% 31% 31% 44% 24% 13% 13% 
Reputace 25% 26% 55% 37% 15% 15% 5% 23% 
Osobní zkušenosti 47% 56% 46% 27% 5% 3% 2% 13% 
Nemáme možnost výběru 2% 16% 13% 16% 36% 34% 49% 34% 

* Jestliže součet neodpovídá 100 %, zbylá část respondentů na danou otázku neodpověděla. 

16.2 Odbytové organizace  

Cílem dobrovolného sdružování zemědělců do odbytových organizací, které mají obvykle 
formu odbytových družstev, je vylepšit vyjednávací pozici zemědělců vůči kapitálově 
a tržně silnějším obchodním partnerům, a to jak na straně odběratelů, tak na straně 
dodavatelů. Mimo zajištění prodeje produkce může mít proto marketing pomocí 
odbytových organizací výhody jako např. zajištění cenové stability, zajištění plateb 
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za produkci, dosažení vyšších cen, lepší přístup k informacím, snížení marketingových 
nákladů či lepší přístup k cizím zdrojům. V této části dotazníkového šetření jsme 
zjišťovali, jak hodnotí tyto funkce odbytových organizací zemědělské podniky a soukromí 
zemědělci, kteří jsou jejich členy. Členem alespoň jedné odbytové organizace je přitom 
65 % dotazovaných podniků PO a pouze 15 % soukromých zemědělců. V tabulce 16-3 
jsou shrnuty postoje podniků PO a FO k významnosti jednotlivých funkcí odbytových 
organizací. Odpovídaly pouze podniky, které jsou členy, tj. 108 PO a 10 FO.  

Hlavním důvodem odbytu přes odbytovou organizaci je pro zemědělské podniky nejen 
zajištění prodeje produkce, ale zároveň zajištění cenové stability. Zajištění cenové stability 
odbytovou organizací oceňuje 88 % podniků jako výhodu odbytové organizace. Jelikož se 
producenti v ČR potýkají s tím, že odběratelé za odebranou produkci neplatí a tyto 
pohledávky jsou často nevymahatelné, je zajištění plateb za produkci odbytovou 
organizací jedním z jejích významných přínosů zemědělským podnikům (významná 
pro 81 % podniků, které jsou členem alespoň jedné odbytové organizace). Významným 
přínosem je i dosažení vyšších cen produkce a lepší přístup k informacím. Naopak snížení 
marketingových nákladů a lepší přístup k cizím zdrojům nehrají pro zemědělské podniky, 
které jsou členy odbytové organizace, tak významnou roli. Jinak je tomu u podniků FO, 
pro které je snížení marketingových nákladů jedním z nejdůležitějších předností odbytu 
přes odbytovou organizaci. Zajištění cenové stability není pro soukromé zemědělce tak 
významným přínosem odbytové organizace jako pro zemědělské podniky PO. 

Tabulka 16-3: Výhody zajištění odbytu produkce v ČR pomocí odbytové organizace 
pro podniky PO a FO v roce 2004 

 Rozhodně ano Spíše ano Ani ano ani ne Spíše ne Rozhodně ne 

 PO FO PO FO PO FO PO FO PO FO 
Zajištění prodeje 42% 45% 37% 27% 13% 27% 8% 0% 0% 0% 
Zajištění cenové 
stability 44% 27% 44% 45% 8% 27% 4% 0% 0% 0% 
Zajištění plateb 
za produkci 37% 36% 44% 36% 7% 27% 7% 0% 4% 0% 
Dosažení vyšších 
cen 22% 9% 46% 45% 23% 27% 6% 18% 2% 0% 
Lepší přístup 
k informacím 30% 36% 50% 18% 17% 27% 3% 18% 1% 0% 
Snížení marketing. 
nákladů 15% 45% 24% 18% 32% 27% 20% 9% 8% 0% 
Lepší přístup k cizím 
zdrojům 10% 9% 20% 36% 27% 36% 29% 9% 14% 9% 
Zajišťování dalších 
služeb 17% 36% 40% 18% 13% 36% 20% 9% 10% 0% 

* Jestliže součet neodpovídá 100 %, zbylá část respondentů na danou otázku neodpověděla. 
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Další otázka, která byla sledována v dotazníkovém šetření se týkala dalšího vývoje odbytu 
prostřednictvím odbytové organizace. Bylo zjištěno, že 42 % zemědělských podniků PO 
zamýšlí rozšíření odbytu prostřednictvím odbytové organizace i na jiné komodity než 
doposud přes odbytovou organizaci obchodované. Více než polovina podniků chce 
pokračovat v současném rozsahu odbytu. Pouze 3 % dotázaných by preferovalo nebýt 
členy odbytové organizace, ale jsou nuceni v ní pokračovat a 1 % v budoucnu již nechce 
být členy odbytové organizace. U FO je situace obdobná. Přibližně polovina dotázaných 
soukromých zemědělců zamýšlí rozšíření odbytu prostřednictvím odbytové organizace 
a druhá polovina chce pokračovat v současném rozsahu odbytu.  

Doposud bylo nuceno či se samo rozhodlo ukončit členství v nějakém odbytovém 
družstvu 23 % dotázaných zemědělských podniků a 9 % soukromých zemědělců. Tento 
výsledek odráží i předchozí zjištění (viz graf 16-1), že soukromí zemědělci jsou více 
spokojeni s odbytem přes odbytové organizace. 

16.3 Smlouvy mezi dodavateli a odběrateli 

Problémem v odběratelsko-dodavatelských vztazích v ČR je časté nedodržování 
sjednaných podmínek. V následujícím oddílu jsme se zemědělských podniků 
a soukromých zemědělců dotazovali, jaké mají zkušenosti se smluvními vztahy. Sledovali 
jsme, jak často odběratelé měnili podmínky smlouvy, jak často nemohl podmínky 
smlouvy plnit sám podnik a jak často sám podnik úmyslně změnil odběratele ačkoli s ním 
měl ujednanou smlouvu.  

Podniky PO mají v průměru 67 % a FO 51 % z celkových prodejů zajištěno předběžnou 
smlouvou. Pouze 18 procentům dotázaných zemědělských podniků PO se v letech 1999-
2003 nestalo, že by odběratel změnil podmínky smlouvy. Naopak 72 procent podniků bylo 
s touto situací konfrontováno jednou až devětkrát a 10 % více než devětkrát. Podobně se 
ale i více než devadesáti procentům zemědělských podniků stalo, že v letech 1999-2003 
nemohly splnit podmínky smlouvy (nedodržení množství produkce, kvality produkce 
apod.). Ačkoli měly sjednanou smlouvu, změnilo úmyslně odběratele 22,2 % dotázaných 
zemědělských podniků. 

Ve srovnání s podniky PO byly u soukromých zemědělců smlouvy s odběrateli 
porušovány méně často - 42 procentům dotázaných soukromých zemědělců se nikdy 
nestalo, že by odběratel změnil podmínky smlouvy, 44 % se s tímto setkalo 1-9 krát a 9 % 
více než devětkrát. Za poslední tři roky nemohlo 31 % soukromých zemědělců splnit 
podmínky smlouvy. Pouze 3 % soukromých zemědělců současně připustila, že někdy 
úmyslně změnila odběratele, přestože s ním měla sjednanou smlouvu. 

Podniky PO zajišťovaly 22 % materiálu (hodnoty osiv, hnojiv, chemikálií, nafty) 
za poslední tři roky prostřednictvím tzv. zelených úvěrů od odběratelů produkce, podobně 
tomu bylo u FO, které takto zajišťovaly 21 % materiálu.  
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17 Členství ve svazech, spolcích a sdruženích 

Do roku 1989 existovaly v Československu pouze svazy, které zastupovaly zájmy 
vládnoucí komunistické strany. Jejich úkolem bylo především podporovat a rozšiřovat 
ideologii strany mezi svými členy tzn. shora dolů. V demokratických systémech mají 
svazy naopak funkci sjednocující a zprostředkovatelskou, což znamená, že sbírají 
informace a požadavky specifické zájmové skupiny a zprostředkovávají je politickým 
stranám, které na základě nich rozhodují o tvorbě politiky (zdola nahoru). 

Za socialismu existoval v českém zemědělství jediný svaz a sice Svaz družstevních 
rolníků, který byl založen v roce 1968 a po roce 1989 postupně transformován na nynější 
Zemědělský svaz. Tento svaz zastupuje především zájmy zemědělských podniků PO.  

Po roce 1989 bylo založeno několik dalších svazů, zastupujících především zájmy nově 
vzniklých zájmových skupin v českém zemědělství. Tyto svazy chránily zájmy např. 
restituentů půdy a nově vznikajících soukromých zemědělců. Sloučením několika 
takových svazů vznikl v roce 1999 Svaz soukromých zemědělců. Za účelem sjednotit 
zájmy zemědělců, potravinářů a lesníků byla v roce 1993 ze zákona založena Agrární 
komora. Různorodost členské základny s sebou nesla rozdílné požadavky a zájmy 
jednotlivých členů, bylo proto velmi složité nacházet společná stanoviska. Jako následek 
této situace vystoupila z Agrární komory v roce 1998 Asociace soukromého zemědělství 
a v roce 2000 ji následovala většina potravinářských podniků. 

V tomto dotazníkovém šetření jsme se zabývali otázkou, z jakého důvodu zemědělci 
vstupují do svazů a jsou tak ochotni přispívat na jejich činnost jak ve formě členských 
příspěvků tak i činností ve svazech. Motivací mohou být buď tzv. kolektivní statky, které 
svaz nabízí a které mohou být užívány všemi členy skupiny bez ohledu na to, zda jsou 
členy svazu. K těmto patří prosazování a ochrana zájmů zemědělců na politické úrovni, 
veřejná činnost a popularizace zemědělství stejně jako odborné mise v zahraničí. Pouze 
členové svazu mají naopak přístup k tzv. selektivním statkům, které svaz nabízí, jako např. 
poradenské a konzultační služby, informační servis, přednášky a semináře stejně jako 
pomoc a ochrana při zabezpečení podnikatelské činnosti v oblasti ekonomické a právní. 
Další otázkou, kterou jsme v této části šetření sledovali bylo, jak jsou členové svazů 
s kvalitou a úrovní těchto služeb spokojeni a jak často je využívají. V první části tohoto 
oddílu byla předmětem sledování Agrární komora a její členové. Neboť jsou členy 
Agrární komora jak podniky PO tak i FO, lze srovnávat jejich motivy vstupu 
a spokojenost. Při analýze členství v jiných svazech jsou soukromí zemědělci a právnické 
osoby sledovány odděleně, neboť soukromí zemědělci jsou převážně členy Asociace 
soukromého zemědělství a právnické osoby členy Zemědělského svazu a tudíž se zjištěné 
údaje vztahují k odlišným svazům. 
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17.1 Členství podniků PO a FO v Agrární komoře 

Jak již bylo zmíněno, byla Agrární komora založena ze zákona v roce 1993 s cílem, 
sjednotit zájmy zemědělců, potravinářů a lesníků. Ze vzorku podniků PO jich bylo v roce 
2004 85 % členem Agrární komory, dalších 5 % z Agrární komory vystoupilo a 10 % 
nikdy jejím členem nebylo. Ze sledovaného souboru podniků FO bylo členem Agrární 
komory 39 %, vystoupilo z ní 11 % a 46 % jejím členem nikdy nebylo. Před rokem 1999 
vstoupilo do Agrární komory 90 % sledovaných podniků a 90 % soukromých zemědělců 
je stalo jejími členy již před rokem 1996.  

Bylo zjištěno, že nejvýznamnější motivací zemědělských podniků pro vstup do Agrární 
komory bylo prosazování a ochrana jejich zájmů na politické úrovni (graf 17-1). Tato 
funkce Agrární komory je 56 procenty dotázaných členů vnímána jako velmi významná 
a má rozhodující motivační význam při vstupu. Dalším významným motivem pro vstup 
do Agrární komory byla pro zemědělské podniky poradenská a konzultační činnost, 
informační servis a semináře jí pořádané. Pro více než 72 % podniků je jako pro členy 
velmi či středně významná pomoc a ochrana při zabezpečení podnikatelské činnosti 
v oblasti ekonomické a právní a 69 % zemědělských podniků oceňuje význam Agrární 
komory jako prostoru pro neformální výměnu informací mezi zemědělci a zpracovateli. 
Zastoupení českých zemědělců v zahraničí a fungování rozhodčího soudu jsou 
pro převážnou většinu členů méně významné nebo nevýznamné.  

Graf 17-1: Motivace vstupu podniků PO do Agrární komory v roce 2004 
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Motivy pro vstup do Agrární komory byly obdobné i u podniků FO (graf 17-2). Pro více 
než 70 % dotázaných byly velmi významné či středně významné následující motivy: 
prosazování a ochrana zájmů zemědělců na politické úrovni, poradenské a konzultační 
služby a semináře a vytvoření prostoru k neformální výměně (rozhovorům) mezi 
zemědělci a zpracovateli. Ve srovnání s podniky PO byla pro FO méně důležitá pomoc 
a ochrana při zabezpečení činnosti v oblasti ekonomické a právní a veřejná činnost 
a popularizace zemědělství. 

Převážná většina dotázaných členů je spokojena s kvalitou poradenské a konzultační 
činnosti, informačním servisem jako i s úrovní přednášek a seminářů pořádaných Agrární 
komorou (graf 17-3). Při hodnocení aktivit k prosazování a ochraně zájmů zemědělců 
na politické úrovni je zřejmé, že mírná většina dotázaných členů (63 %) je rozhodně 
či spíše spokojena s kvalitou těchto aktivit, zatímco 35 % členů je spíše či rozhodně 
nespokojeno. V otázkách k nepřímému ekonomickému přínosu a k pomoci a ochraně při 
zabezpečení podnikatelské činnosti v oblasti ekonomické a právní dochází k větší 
polarizaci názorů. Tato polarizace ukazuje na rozdílnost očekávání, které jednotlivé 
zemědělské podniky na činnost Agrární komory mají. S úrovní podpory či s umožněním 
neformální výměny informací mezi zemědělci a zpracovateli není spokojeno 71 % členů. 
To odráží fakt, že převážná část zpracovatelů (potravinářů) opustila Agrární komoru 
v roce 2000. 

Graf 17-2: Motivace vstupu podniků FO do Agrární komory v roce 2004 
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Graf 17-3: Spokojenost podniků PO s úrovní aktivit prováděných Agrární komorou 
v roce 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vzorku FO je nápadný vysoký podíl respondentů, kteří na otázky spojené 
se spokojeností s úrovní aktivit prováděných Agrární komorou neodpověděli. To může 
souviset například s tím, že FO nehodnotily aktivity, které přímo nemají dopad na jejich 
podnikání a nebo které se jich přímo netýkají jako např. úroveň podnikatelské odborné 
mise v zahraničí či fungování Rozhodčího soudu (40 resp. 48 % neodpovědělo). Stejně 
jako podniky PO hodnotí i soukromí zemědělci úroveň aktivit Agrární komory 
nejednoznačně. Tak je např. s pomocí a ochranou při zabezpečení podnikatelské činnosti 
v oblasti ekonomické a právní 44 % rozhodně či spíše spokojeno a současně 40 % spíše 
či rozhodně nespokojeno. Také prosazování a ochranu zájmů zemědělců na politické 
úrovni hodnotí FO nejednoznačně. Rozhodně či spíše spokojeno je s činností Agrární 
komory v této oblasti 56 % dotázaných a současně spíše či rozhodně nespokojeno 32 %. 
Pouze s poradenskými a konzultačními službami, s nabízeným informačním servisem 
a s přednáškami a semináři je převážná většina členů spokojena (88 % rozhodně či spíše 
spokojeno). 

Z hodnocení činnosti Agrární komory podniky PO a FO, které se zůstaly členy, je zřejmé, 
že uvnitř obou skupin existují rozdílné názory na kvalitu její činnosti, ale celkový rozdíl 
mezi skupinami FO a PO není tak významný. Soukromí zemědělci jsou dnes většinou 
přímo členy okresních Agrárních komor. Mezi vedením a aktivitou jednotlivých okresních 
Agrárních komor existují rozdíly, které mohou přispět k rozdílné spokojenosti členů 
s aktivitami AK. Přestože ve spokojenosti současných členů není významný rozdíl mezi 
právními formami podniků, je nutné při interpretaci tohoto výsledku mít na mysli, že mezi 
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podniky PO je významně větší podíl členů Agrární komory než mezi soukromými 
zemědělci. 

Graf 17-4: Spokojenost podniků FO s úrovní aktivit prováděných Agrární komorou 
v roce 2004 

Jak již bylo zmíněno, členství ve svazu, stejně jako i v Agrární komoře, je spojeno 
s náklady ve formě členských příspěvků a investovaného času na spolupráci na činnosti 
svazu. U 42 % zemědělských podniků ze sledovaného vzorku zastupoval či zastupuje 
někdo z podniku funkci v některém orgánu celostátní či okresní Agrární komory, u FO 
zastupovalo funkci v některém orgánu Agrární komory dokonce 48 % dotázaných. 

Jedním z významných faktorů ovlivňujících vstup zemědělských podniků do Agrární 
komory je nabídka přednášek, seminářů pro vzdělávání svých členů a dalších, s tím 
souvisejících, aktivit. Také proto jsme sledovali, jak často se zemědělské podniky PO 
a soukromí zemědělci těchto aktivit účastní. Bylo zjištěno, že 44 % zemědělských podniků 
PO resp. 48 % soukromých zemědělců z našeho souboru se uvedených aktivit účastní více 
než šestkrát za rok, 49 % (resp. 44%) dvakrát až pětkrát za rok, 6 % (resp. 4%) jednou 
za rok. Pouze 1 % dotázaných zemědělských podniků a 4 % procenta soukromých 
zemědělců se těchto aktivit neúčastní vůbec. V posledních letech zvyšovalo 16 % 
dotázaných zemědělských podniků PO stejně jako i soukromých zemědělců svoji účast 
na aktivitách Agrární komory. Současně snižovalo svoji aktivitu 6 % zemědělských 
podniků PO a 20 % soukromých zemědělců. U ostatních členů Agrární komory se aktivita 
nezměnila. 
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17.2 Členství podniků PO v  politických svazech 

Jak bylo uvedeno výše, kromě Agrární komory, která byla založena s cílem sjednotit 
zájmy celého českého zemědělství a potravinářství, existují další svazy zastupující zájmy 
jednotlivých podskupin v zemědělství. V následující části dotazníkového šetření jsme 
sledovali členství podniků PO ve svazech s převážně politickým zaměřením, 
nespecializovaných na určitou oblast produkce. Mezi sledované svazy patří Zemědělský 
svaz, Družstevní asociace ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Asociace 
soukromého zemědělství České republiky a Společnost mladých agrárníků. Zemědělci 
jsou členy těch svazů, které artikulují a prosazují jejich zájmy. Podniky PO z našeho 
vzorku byli nejčastěji členy Zemědělského svazu (72 % dotázaných). Deset procent 
respondentů bylo členem Družstevní asociace ČR a 5 % Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů. Méně než 1 % dotázaných je členem Asociace soukromého 
zemědělství ČR a Společnosti mladých agrárníků.  

V tabulce 17-1 jsou uvedeny motivy, které vedly dotázané subjekty ke členství ve svazu 
a kvůli kterým je stále členem daného svazu. Tuto otázku jsme kladli podnikům PO, které 
byly členem alespoň jednoho z výše zmíněných svazů. Neboť bylo nejvíce dotázaných 
členem Zemědělského svazu, odrážejí uvedené výsledky především názory členů 
Zemědělského svazu. Sledovali jsme, jak si členové cení aktivity svazů při prosazování 
a ochraně zájmů zemědělců na politické úrovni, prosazování ekonomických zájmů, 
poradenské a konzultační činnosti, podnikatelské odborné mise v zahraničí, podpory 
kolektivní nebo soukromé formy podnikání, veřejné činnosti a popularizace zemědělství, 
nepřímo vyplývajícího ekonomického přínosu a prostoru k neformální výměně mezi 
zemědělci a zpracovateli. Ze sledovaných činností svazu bylo pro členy nejvýznamnější 
prosazování a ochrana zájmů zemědělců na politické úrovni, tzn. lobing, který byl velmi 
či středně významný pro 90 % respondentů. Podobně významně hodnotí dotázané 
subjekty i prosazování ekonomických zájmů a poradenské a konzultační služby (obojí 
88 % jako velmi či středně významné). Významná je pro členy taktéž veřejná činnost 
a popularizace zemědělství (71 %), nepřímo vyplývající ekonomický přínos jako např. 
domluva cen, služeb, jistota realizace produkce (64 %) a prostor k neformální výměně 
informací mezi zemědělci a zpracovateli (69 %). 

V tabulce 17-2 je uvedeno, jak jsou dotázaní členové svazů spokojeni s činností svazu 
v oblastech, které je motivují ke vstupu a k pokračování členství ve svazu. 
Nejspokojenější jsou členové s kvalitou poradenských a konzultačních služeb (88 % 
rozhodně či spíše spokojeno), s funkcí svazu jako prostoru k neformální výměně 
(rozhovorům) mezi zemědělci a zpracovateli (83 % rozhodně či spíše spokojeno) 
a s prosazováním a ochranou zájmů zemědělců na politické úrovni (81 % rozhodně či 
spíše spokojeno). Ve srovnání s tím jsou členové svazů o něco méně spokojeni s veřejnou 
činností a popularizací zemědělství svazem a s prosazováním ekonomických zájmů členů 
(73 % resp. 68 % rozhodně či spíše spokojeno).  
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Tabulka 17-1: Motivace podniků PO pro vstup do Zemědělského svazu, Družstevní 
asociace a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů v roce 2004 

Motivace Velmi 
významná 

Středně 
významná 

Méně 
významná 

Ne-
významná 

Ne-
odpovědělo 

Prosazování a ochrana zájmů 
zemědělců na pol. úrovni 

52 38 6 3 1 

Prosazování ekonom. zájmů 49 37 8 4 2 
Poradenské a konzultační 
služby 

32 56 9 2 1 

Podnikatelské odborné mise 
v zahraničí 

5 12 34 43 6 

Podpora kolektivní formy 
podnik. 

18 31 27 21 3 

Podpora soukromé formy 
podnik. 

6 14 16 57 7 

Veřejná činnost a popularizace 
zemědělství 

24 47 14 10 5 

Nepřímo vyplývající 
ekonomický přínos  

20 44 21 10 5 

Prostor k neformální výměně 
mezi zemědělci a zpracovateli 

27 42 22 5 4 

Tabulka 17-2: Spokojenost podniků PO s úrovní aktivit prováděných Zemědělským 
svazem, Družstevní asociací a Českomoravským svazem zemědělských 
podnikatelů v roce 2004 

 Rozhodně 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Spíše 
nespokojen 

Rozhodně 
nespokojen 

Ne-
odpovědělo 

Prosazování a ochrana zájmů 
zemědělců na pol. úrovni 

23 58 16 2 1 

Prosazování ekonom. zájmů 17 51 26 3 3 
Poradenské a konzultační 
služby 

27 61 10 1 1 

Podnikatelské odborné mise 
v zahraničí 

8 38 19 13 22 

Podpora kolektivní formy 
podnikání 

13 52 16 6 13 

Podpora soukromé formy 
podnikání 

9 33 16 16 26 

Veřejná činnost a popularizace 
zemědělství 

13 60 15 2 10 

Nepřímo vyplývající 
ekonomický přínos  

14 52 19 5 10 

Prostor k neformální výměně 
mezi zemědělci a zpracovateli 

20 63 9 2 6 

V další části dotazníkového šetření jsme sledovali účast členů na řízení svazu a aktivitách 
jím pořádaných. U 48 % dotázaných respondentů zastával někdo z podniku funkci 
v některém orgánu uvedených svazů. Více než polovina podniků se účastní více než 
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šestkrát za rok aktivit pořádaných svazem jako např. přednášek a seminářů a méně než 
dvakrát se účastní pouze 9 % členů. Přitom se angažovanost členů v aktivitách svazu 
v posledních letech u 21 % zemědělských podniků zvyšovala a u 6 % snižovala, u zbylých 
zůstala stejná. 

17.3 Členství podniků FO v  politických svazech 

V následující části dotazníkového šetření jsme zjišťovali, v jakých svazech s politickou 
orientací (Zemědělský svaz, Družstevní asociace ČR, Českomoravský svaz zemědělských 
podnikatelů a Asociace soukromého zemědělství) byli v roce 2004 soukromí zemědělci 
členy. Nejvíce respondentů bylo podle očekávání členem Asociace soukromého 
zemědělství (32 %), která zastupuje zájmy soukromých zemědělců. Kromě toho bylo 6 % 
dotázaných členem Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a 3 % členem 
Zemědělského svazu. 

V tabulce 17-3 jsou uvedeny motivy soukromých zemědělců pro vstup a současně 
pro setrvání ve svazu. Na tuto otázku odpovídalo 29 respondentů, členů svazů, z nichž 
byla převážná část členy Asociace soukromého zemědělství. Nejvíce dotázaných 
soukromých zemědělců hodnotí jako velmi či středně významné motivy následující 
aktivity svazu: prosazování ekonomických zájmů a vytvoření prostoru k neformální 
výměně informací mezi zemědělci a zpracovateli (86 %), podporu soukromé formy 
podnikání (83 %) a prosazování a ochranu zájmů zemědělců na politické úrovni stejně 
jako poradenské a konzultační služby (79 %).  

Tabulka 17-3: Motivace podniků FO pro vstup do Asociace soukromého zemědělství, 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a do Zemědělského 
svazu v roce 2004 

Motivace Velmi 
významná 

Středně 
významná 

Méně 
významná 

Ne-
významná 

Ne-
odpovědělo 

Prosazování a ochrana zájmů 
zemědělců na pol. úrovni 

62 17 7 7 7 

Prosazování ekonom. zájmů 52 34 7 3 3 
Poradenské a konzultační 
služby 

34 45 7 7 7 

Podnikatelské odborné mise v 
zahraničí 

0 17 21 55 7 

Podpora soukromé formy 
podnikání 

7 14 3 66 10 

Veřejná činnost a popularizace 
zemědělství 

66 17 0 14 3 

Nepřímo vyplývající 
ekonomický přínos  

24 34 14 21 7 

Prostor k neformální výměně 
mezi zemědělci a zpracovateli 

31 34 17 10 7 
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Tabulka 17-4 uvádí, jak jsou soukromí zemědělci, kteří jsou členy svazu, spokojeni 
s kvalitou aktivit svazem nabízených. I zde byla převážná část respondentů členem 
Asociace soukromého zemědělství, tudíž jsou tyto výsledky nejvíce platné pro tento svaz. 
Hodnotíme-li odpověď rozhodně spokojen a spíše spokojen společně, jsou členové 
spokojeni nejvíce s naplněním funkce vytvoření prostoru k neformální výměně informací 
(rozhovory) mezi zemědělci a zpracovateli (88 % spokojeno) a s poradenskými 
a konzultačními službami (83 % spokojeno). Menší podíl respondentů je spokojen 
s prosazováním ekonomických zájmů členů a s prosazováním a ochranou zájmů 
zemědělců na politické úrovni. 

Tabulka 17-4: Spokojenost podniků FO s úrovní aktivit prováděných Asociací soukromého 
zemědělství, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů 
a Zemědělským svazem v roce 2004 

 Rozhodně 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Spíše 
nespokojen 

Rozhodně 
nespokojen 

Ne-
odpovědělo 

Prosazování a ochrana zájmů 
zemědělců na pol. úrovni 

21 52 10 3 14 

Prosazování ekonom. zájmů 17 62 10 7 3 
Poradenské a konzultační 
služby 

31 52 3 3 10 

Podnikatelské odborné mise v 
zahraničí 

14 34 0 3 48 

Podpora soukromé formy 
podnikání 

31 48 7 7 7 

Veřejná činnost a popularizace 
zemědělství 

31 45 7 3 14 

Nepřímo vyplývající 
ekonomický přínos  

17 59 3 7 14 

Prostor k neformální výměně 
mezi zemědělci a zpracovateli 

28 62 3 3 3 

V následující části dotazníkového šetření jsme sledovali účast členů na řízení svazu a 
aktivitách jím pořádaných. Funkci v některém orgánu uvedených svazů (především 
v Asociaci soukromého zemědělství) zastávalo 21 % dotázaných soukromých zemědělců 
či někdo z jejich rodiny. Aktivit pořádaných svazy jako např. přednášek a seminářů 
se 31 % soukromých zemědělců účastní více než šestkrát za rok, 62 % jednou až pětkrát 
za rok a 7 % se jich neúčastní vůbec. V posledních letech zvyšovalo angažovanost 
v aktivitách svazů 10 % soukromých zemědělců, 3 % ji snižovalo, zbylí členové svazu 
angažovanost v aktivitách svazu nezměnili. 

17.4 Členství podniků PO a FO v odborných svazech 

V následující otázce jsme se zaměřili na specializované (odborné) svazy jako např. Svaz 
pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Svaz pěstitelů chmele, Svazu pěstitelů cukrovky 
a zjišťovali, v kolika svazech jsou zemědělské podniky a soukromí zemědělci členy. 
Ukázalo se, že polovina zemědělských podniků je členem alespoň dvou odborných svazů 
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a 10 % podniků je členem čtyř nebo více odborných svazů. Ve srovnání s podniky PO je 
pouze 10 % dotázaných soukromých zemědělců členem alespoň jednoho odborného 
spolku. 

Pro fungování jejich zemědělského podniku považuje 16 % respondentů za důležitější 
svazy s politickým zaměřením (jako např. Agrární komora, Zemědělský svaz, Asociace 
soukromých zemědělců) a 34 % odborné (specializované) svazy, pro polovinu 
respondentů jsou obě formy svazů stejně důležité. Oproti tomu považuje 29 % dotázaných 
soukromých zemědělců svazy s politickým zaměřením pro fungování jejich hospodářství 
nejdůležitější, 26 % je naopak toho názoru, že nejdůležitější jsou odborné či zájmové 
svazy. Pro 18 % respondentů jsou oba svazy stejně důležité. Ostatní dotázaní na tuto 
otázku neodpověděli.  
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18 Chov dojných krav a produkce jatečného skotu  

Následující kapitola je zaměřena na popis a částečné vyhodnocení situace v odvětví chovu 
skotu jako celek a zejména pak na chov dojnic. Předmětem popisu jsou následující oblasti: 
všeobecné strukturální informace o chovu skotu, investiční aktivita, využívané technologie 
v chovu a oblast krmení, pracovníci v chovu skotu, plnění kvalitativních standardů 
v provozech a plány podniků do budoucna.  

Chov skotu v českém zemědělství prošel během transformačního období zásadními 
změnami. Stavy skotu poklesly významně, a to o téměř 60 %, z toho krávy o 55 % 
za uvedené období. Ještě výraznější pokles zaznamenaly dojnice. Kromě počáteční fáze 
transformace, kdy vznikaly velikostně menší rodinná hospodářství, probíhala koncentrace 
chovů do větších jednotek. Například průměrná velikost tržně orientované mléčné farmy21 
vzrostla ze 181 kusů v roce 1998 na 228 kusů v roce 2005. Podle evidence kontroly 
užitkovosti se celkem 93 % krav chová v 61 % zemědělských podniků, které zároveň 
evidují 100 a více krav. 

I přes řadu pozitivních změn, ke kterým došlo v chovu dojnic, stále přetrvávají nedostatky. 
Zejména u vysokoužitkových dojnic se chovatelé potýkají se zdravotními problémy dojnic 
včetně nedostatků v plodnosti krav. Celorepublikovým problémem je zejména vysoká 
brakace krav a s tím související nízký počet dokončených laktací.   

Mezi významné vnější faktory, které působily na chov skotu během transformačního 
období, lze zařadit zejména liberalizaci trhu, změny ve spotřebitelských preferencích 
a technologický pokrok. Současně s tím byla v sektoru (zejména mléka) významně 
regulována nabídka a poptávka. Je evidentní, že zatímco některá politická opatření (např. 
příplatky za užitkovost) znamenala přínos pro samotné odvětví (růst užitkovosti), jiná 
naopak přinesla určité ztráty (např. zavedení mléčných kvót a tím „zatížení“ 
perspektivních producentů). 

V rámci uvedených změn také došlo k výrazné restrukturalizaci uvnitř samotných 
podniků. Týká se to zejména aplikovaných technologií, způsobů marketingu a prodeje 
výrobků, změn ve způsobu vedení pracovníků, plnění kvalitativních standardů, apod. 
O tom, jak z hlediska těchto aspektů vypadal sektor v době před vstupem země do EU 
(tj. letech 2002 až 2004), pojednává tato kapitola. Část této kapitoly (18.7) se zabývá 
analýzou efektivnosti produkce mléka v podnicích PO. Na základě dosažené efektivnosti 
jsou producenti rozděleny do tří skupin a k nim přiřazeny vybrané ekonomické, 
technologické a manažerské charakteristiky. 

                                                 
21 Bez započítání hospodářství s jednou dojnicí. 
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Šetření k produkci mléka a chovu skotu se celkem zúčastnilo 141 podniků PO a dále 
32 SHR (podniků FO). Rozložení jednotlivých respondentů v rámci republiky je uvedeno 
v tabulce 2-1 v kapitole 2. Pokud není uvedeno jinak, údaje se vztahují k roku 2003. 
I přesto, že bylo cílem zajistit maximální srovnatelnost mezi oběmi sledovanými 
skupinami PO a FO, v některých částech popisu nejsou podniky FO analyzovány tak jako 
PO. Je to z důvodu nízké reprezentativnosti odpovědí u FO, kdy konkrétní otázka se 
týkala jen malého okruhu respondentů. Zobecňovat takové odpovědi by mohlo být 
zavádějící a tudíž nežádoucí. 

18.1 Všeobecné informace ke stádu dojnic a ostatního skotu 

Základní strukturální ukazatele o chovu dojnic a ostatního skotu poukazují na heterogenní 
sektor, který se postupně vyvíjí od počátku 90. let. Průměrný zemědělský podnik PO 
v šetření choval 380 kusů dojnic (viz tabulka níže) s průměrnou roční produkcí 
2 188 tis. litrů mléka a užitkovostí přesahující 5 600 litrů mléka za rok (2002/2003). 
Evidentně rozpětí v dosahované užitkovosti je velké. Minimální roční užitkovost byla 
v souboru 2 390 litrů, maximální 8 460 litrů mléka. Ve sledovaném souboru podniků 
chovalo vedle dojnic také krávy bez tržní produkce mléka (BTPM) třetina subjektů. 
Průměrné stavy krav BTPM činily 70 kusů na podnik.  

V hospodářstvích FO je situace přirozeně odlišná. Největší část podniků FO začala 
s produkcí mléka krátce po začátku transformačního období v letech 1991/1992 a další 
část poté v letech 1995/1996. Zajímavé je, že dva subjekty (ze 32) začaly s chovem dojnic 
v roce 2002. V průměru připadá na jednu FO 24 dojnic s roční produkcí okolo 
140 tis. litrů, což je 15 krát méně než u PO. Průměrná užitkovost dosahovala u FO méně 
než 5 000 litrů v letech 2002/2003 se stejným rozpětím (min, max) jako podniky PO. 
Krávy BTPM chovalo 25 % chovatelů s průměrným počtem 5 kusů na farmu. 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané charakteristiky pro PO a FO – průměrné počty 
dojnic, užitkovost, podíl prodaného mléka a zastoupení podniků, ve kterých jsou stáje 
vybaveny automatizovaným systémem identifikace skotu. Kromě průměrného počtu 
dojnic na podnik jsou také rozdíly patrné u užitkovosti a dále vybavení stájí 
automatizovaným systémem identifikace. 

Tabulka 18-1: Produkční ukazatele v chovu dojnic u podniků PO 
Počet dojnic/podnik Užitkovost 

(l/kus/rok) 
% tržnosti mléka Automatizovaný 

systém identifikace 
skotu a vyhodnocování  

dat (%) 

Rok 

PO FO PO FO PO FO PO FO 
2002 380 27 5552 4977 96 97 25 13 
2003 382 23 5720 4967 95 96 28 13 
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Mezi podniky PO jsou nejpočetněji zastoupeny podniky s jednou stájí pro dojnice, které 
čítají 41 %, 27 % disponuje dvěma stájemi. V případě ostatního skotu jsou v podniku 
nejčastěji tři stáje, které má 24 % dotázaných, a dále dvě stáje (23 % podniků). U podniků 
FO jsou dojnice chovány v převážné většině v jedné stáji. 

Tabulka 18-2: Vybrané ukazatele v členění podle kategorií skotu v podnicích PO v letech 
2002-2003 

Kategorie zvířat Počet kusů na 
podnik*) 

Celkový 
přírůstek živé 

hmotnosti 
(kg/kus/den) 

Průměr. živá 
hmotnost na 

začátku 
odchovu (kg) 

Průměr. živá 
hm. na konci 
výkrmu či při 

inseminaci 
jalovic (kg) 

 2002 
Telata do 6 měsíců 178 0,769 - - 
Mléčné jalovice 213 0,645 201 429 
Vysokobřezí jalovice 54 - - - 
Výkrm skotu 168 0,876 207 593 
Krávy BTPM 72 - - - 
Plemenní býci 2 - - - 
Telata masné plemeno 39 0,916 - - 
Jalovice – masné plemeno 
(do 5. měsíce březosti) 38 0,665 165 456 

Vysokobřezí jalovice –  
masné plemeno 9 - - - 

Výkrm skotu – masné plemeno 37 1,129 199 596 
 2003 

Telata do 6 měsíců 174 0,738 - - 
Mléčné jalovice 203 0,657 201 431 
Vysokobřezí jalovice 52 - - - 
Výkrm skotu 148 0,899 203 593 
Krávy BTPM 67 - - - 
Plemenní býci 2 - - - 
Telata masné plemeno 35 0,859 - - 
Jalovice – masné plemeno 
(do 5. měsíce březosti) 50 0,638 165 439 

Vysokobřezí jalovice –  
masné plemeno 10 - - - 

Výkrm skotu – masné plemeno 40 0,997 205 576 

*) Kalkulováno za podniky, které danou kategorii chovají.  

Zatímco velikostně se stáje v rámci podniku odlišují, v užitkovosti jsou tyto odlišnosti 
spíše méně podstatné. Ve sledovaném souboru se většinou objevovala dvě plemena se 
stejným zastoupením: holštýnské a české strakaté, které dohromady činily 98 % celkového 
stavu chovaných dojnic.  
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Základní údaje o chovu ostatních kategorií skotu (telata, jalovice, býci) u jednotlivých 
kategorií v průměru na podnik PO jsou uvedeny v tabulce 18-2. Vzhledem k nízkému 
zastoupení jednotlivých kategorií u FO nejsou informace pro tuto skupinu v následující 
tabulce uváděny. Ze srovnání obou let vyplývá, že meziročně došlo k mírnému zvýšení 
celkových přírůstků u většiny kategorií zvířat. Nejpočetnější kategorií jsou v podnicích 
mléčné jalovice a telata do šesti měsíců. 

Mezi jednotlivými kategoriemi skotu se zvířata „předávala“ uvnitř podniků (v případě PO) 
v těchto cenách: 

• průměrná účetní cena jalovice převedené do kategorie dojnic 21 tis. Kč (s rozpětím 
od 6,1 až do 32 tis. Kč),  

• cena býka 13 tis. Kč (s rozpětím od 3 tis. až do 80 tis. Kč),  

• narozené tele 49 Kč/kg (rozpětí od 20 do 150 Kč/kg), 

• průměrná vnitropodniková cena chlévské mrvy byla na úrovni 118 Kč/tunu 
(rozpětí od 5 až 1500 Kč/tunu),  

• cena netržního mléka 5,80 Kč/litr (rozpětí od 1 do 9 Kč/kg). 

U podniků FO byly vnitropodnikové ceny tyto (s rozpětím shodným s hodnotami u PO): 

• průměrná účetní cena jalovice převedené do kategorie dojnic 18 tis. Kč,  

• cena býka 18 tis. Kč,  

• narozené tele 50 Kč/kg, 

• průměrná vnitropodniková cena chlévské mrvy byla na úrovni 100 Kč/tunu, 

• cena netržního mléka 5,20 Kč/litr. 

Jedním z významných problémů, se kterým se chovatelé dojnic v současnosti potýkají, 
jsou reprodukční ukazatele dojnic, resp. obměna stáda. Dojnice jsou vesměs vyřazovány 
po 3. laktaci. Nepříznivý stav dokládá skutečnost, že průměrné pořadí laktace dojnic se 
v republice pohybuje na úrovni 2,5. Ze subjektivního hodnocení dotazovaných vyplývá, 
že zdravotní stav dojnic „ani dobrý ani špatný“ uvádí 28 % a dále stav „dobrý“ 62 % 
respondentů (z pěti stupňové škály možností „velmi dobrý“ až „velmi špatný“). Zdravotní 
stav je hodnocen lépe u podniků FO; „ani dobrý ani špatný“ uvádí 7 % a stav „dobrý“ 
71 %, zbytek uvádí „velmi dobrý“. 

V  tabulce 18-3 jsou znázorněny ukazatele týkající se reprodukce v chovu dojnic, 
mortality telat a brakace dojnic u podniků PO (vzhledem k nízkému zastoupení podniků 
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FO nebylo možné za tuto skupinu poskytnout objektivní ukazatele). Délka mezidobí byla 
v celé ČR na úrovni 404 resp. 408 dnů v letech 2002 a 2003, což bylo o 5 resp. 8 dnů delší 
období než ve sledovaném souboru podniků. Z dalších údajů vyplývá, že v průměru 
v chovu uhyne každé desáté tele a přibližně každá dvacátá čtvrtá dojnice. Podíl 
vyřazovaných krav byl ve vzorku přibližně o 4 % nižší než byl celostátní průměr. 

Tabulka 18-3: Ukazatele reprodukce dojnic a podíly vyřazovaných zvířat v podnicích PO v 
letech 2002-2003 

 2002 2003 
Mezidobí (počet dnů) 399 400 
Inseminační index 3,4 3,4 
Průměrný počet laktací 3 3,6 
Podíl uhynulých telat na celkovém počtu narozených za rok (%) 10 11 
Podíl uhynulých dojnic na celkovém počtu za rok (%) 4,1 4,7 
Podíl vyřazených dojnic na celkovém počtu dojnic za rok (%) 29 31 

Dalším zajímavým zjištěním je podíl podniků, které nakupovaly jalovice evidované 
v plemenné knize: u PO to bylo 15 %, zatímco u FO 3 %. Stejné podíly respondentů 
současně uvedly, že prodávaly v uvedeném období plemenné jalovice. 

Z dalšího hodnocení strukturálních změn (1995 – 2000 a 2001 – 2003) v chovu dojnic 
vyplývají následující poznatky: Pokud se týká počtu chovaných dojnic u PO, 
k významnějšímu snížení docházelo zejména v letech 1995 až 2000. V následujícím 
období (tj. od roku 2001 do 2003) již téměř polovina respondentů (45 %) neměnilo 
celkový počet chovaných dojnic. V tomto období také 20 % dotazovaných uvádí, že mírně 
rozšířili rozsah chovu a stejně tak 20 % uvádí, že rozsah chovu mírně snížili. Hodnocení 
užitkovosti jednoznačně vyznívá pro její nárůst. V období 1995 až 2000 došlo u více 
než poloviny respondentů (55 %) k mírnému nárůstu užitkovosti, u 34 % pak 
k výraznému. V následujících letech (2001 - 2003) byl mírný nárůst zaznamenán taktéž 
u 55 % a výrazný nárůstu u 26 % dotazovaných podniků PO. 

U podniků FO docházelo ke změnám zejména v letech do roku 2000 a to u počtu dojnic 
a užitkovosti – v obou případech směrem ke zvyšování. Kvalita mléka se spíše neměnila. 
Po roce 2000 změny ve sledovaných oblastech uvádí jen málo podniků FO (okolo 5 %).  

18.2 Investice v chovu dojnic a ostatního skotu 

Tato kapitola pojednává o tom, jak probíhala investiční obnova majetku v chovu skotu, 
důležitá pro její další rozvoj. Investiční aktivita je všeobecně vnímána jako klíčový faktor 
pro zvyšování produktivity práce a tím i úspěšnosti chovu. V sektorech, jako je např. chov 
skotu tyto investice v sobě navíc zahrnují opatření vedoucí ke splnění veterinárních 
předpisů a welfare zvířat. O tom, jaká situace existuje v této oblasti v chovu skotu, je 
možné vyčíst z následujícího textu a tabulek. Je zřejmé, že největší podíl podniků 
investoval do krmných vozů a další mechanizace krmení (graf 18-1). Vedle toho největší 
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část investic byla provedena u stájí a jejich vybavení (v průměru 7441 tis. Kč na jeden 
podnik PO). Naopak nejmenší podíl podniků (okolo 3 %) investoval do hnojišť/skladování 
kejdy, u nichž je velký předpoklad, že někteří producenti nemají tyto objekty zcela 
v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí (podle nitrátové směrnice). Důvodem 
může být také skutečnost, že investice do uvedených zařízení již byla částečně provedena 
před uvedeným obdobím, popřípadě bude realizována v období následujícím s možným 
využitím podpor v rámci Operačního programu (OP) (k uvedenému blíže pojednává 
kapitola 18.6). 

Graf 18-1: Struktura investic v chovu skotu v podnicích PO v letech 2000-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  Procentický podíl podniků, které realizovaly danou investici v letech 2000-2003. 

Z údajů v tabulce 18-4 vyplývá, že nejdůležitějším zdrojem financování investic v chovu 
skotu byly ve sledovaných letech vlastní zdroje podniku. Dalším nejdůležitějším zdrojem 
byl bankovní úvěr, který byl zároveň podporovaný PGRLF. 

V další tabulce, tabulce 18-5, jsou uvedeny investice pro podniky FO, které jsou rozděleny 
do dvou období (od založení hospodářství do roku 199922 a od roku 2000 do roku 2003). 
Ze srovnání obou právních forem vyplývá, že podniky FO investovaly v přepočtu na jednu 
dojnici do nákupu dojnic a jalovic, stájí pro dojnice a dojírny a dojících zařízení v průměru 
2,7 krát více než podniky PO. Z údajů podniků FO také plyne, že zatímco před rokem 
1999 bylo investováno ve větší míře do nákupu dojnic resp. jalovic, v následujícím období 

                                                 
22  Toto období nebylo možné objektivně podchytit u PO v důsledku širokého rozpětí, kdy byly chovy 

zakládány. 
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po roce 2000 narostly investice do stájí pro dojnice. Je to možné vysvětlit tím, že podniky 
FO se „usadily“ v odvětví a generovaly prostředky na investice do dlouhodobého majetku. 

Tabulka 18-4: Investiční aktivita a zdroje financování u podniků PO v chovu skotu v letech 
2000-2003 

Hodnota investice v letech 2000 
– 2003 

 

tis. Kč/podnik tis. Kč/dojnice 

První nejdůležitější 
zdroj financování*) 

Druhý nejdůležitější 
zdroj financování 

Nákup dojnic a jalovic 
(mléčné plemeno) 2074 6 Vlastní zdroje 

podniku (98) 
Projekt v rámci 

Operačního programu
Nákup ostatního skotu 1505 - Vlastní zdroje 

podniku (93) 
Bankovní úvěr 

podporovaný PGRLF
Stáje pro dojnice a jejich 
vybavení 

7441 12 

Vlastní zdroje 
podniku (43) 

Bankovní úvěr 
podporovaný PGRLF 

(43) 

Vlastní zdroje 
podniku 

Stáje pro ostatní skot a 
jejich vybavení 1619 - Vlastní zdroje 

podniku (84) 
Bankovní úvěr 

podporovaný PGRLF
Dojírny a dojící zařízení 

2956 5 
Bankovní úvěr 

podporovaný PGRLF 
(53) 

Vlastní zdroje 
podniku 

Silážní žlaby, senážní 
technologie, věže 984 2 Vlastní zdroje 

podniku (83) 
Bankovní úvěr 

podporovaný PGRLF
Krmné vozy a další 
mechanizace krmení 1160 - Vlastní zdroje 

podniku (39) 

Leasing, bankovní 
úvěr podporovaný 

PGRLF 
Hnojiště a skladiště 
kejdy 321 - Vlastní zdroje 

podniku (100) 
Bankovní úvěr 

podporovaný PGRLF
*)  V závorce je uveden podíl podniků, pro které je daná forma financování nejdůležitějším zdrojem. 

Poznámka:  Hodnoty investic vyjádřené v tis. Kč/dojnici jsou kalkulovány na základě průměrného stavu 
dojnic v roce 2002. 

Tabulka 18-5: Investiční aktivita u podniků FO v období do roku 1999 a v letech 2000-2003 
 Od založení hospodářství do roku 1999 Od roku 2000 do roku 2003 
 Podíl 

investují-
cích farem 

(%) 

Hodnota 
investice 
(tis. Kč/ 
farma) 

Hodnota 
investice 
(tis. Kč/ 
dojnice) 

Podíl 
investují-
cích farem 

(%) 

Hodnota 
investice 
(tis. Kč/ 
farma) 

Hodnota 
investice 
(tis. Kč/ 
dojnice) 

Nákup dojnic a 
jalovic 50 502 16 25 157 10 

Stáje pro dojnice 50 819 31 20 1136 50 
Dojírny a dojící 
zařízení 38 209 8 33 113 5 
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Investice do ostatního majetku v chovu skotu (nákup ostatního skotu, stáje, silážní žlaby, 
krmné vozy, uskladnění hnoje/kejdy) byly u sledovaných podniků FO realizovány v menší 
míře než u PO. V průměru 18 % chovatelů FO realizovalo investici v období do roku 
1999. Ve vyjádření na jeden podnik FO investice činila 411 tis. Kč u nákupu ostatního 
skotu, 607 tis. Kč u investic do silážních žlabů a senážní technologie, 310 tis. Kč 
do krmných vozů v chovu skotu a 95 tis. Kč do uskladnění hnojiště/kejdy. 

18.3 Technologie chovu dojnic 

Pravděpodobně každý vedoucí pracovník či samostatný sedlák je zainteresovaný na tom, 
jaké technologie jsou v chovu používány a jaké postupy a praktiky jsou aplikovány. 
Následující přehled používaných technologií u chovu dojnic může posloužit jako určitá 
srovnávací základna. 

Mezi hodnocenými technologickými parametry byl typ a stav stájí, hodnocení klimatu 
ve stáji, způsob ustájení a způsob zakládání krmiva ve stáji. Průměrné podíly za všechny 
stáje v podnicích PO a FO jsou uvedeny v následujících tabulkách (tabulce 18-6 
a tabulce 18-7). 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám ČR není překvapivé, že většina budov je 
uzavřených. Stále více jak polovinu stájí u PO a FO tvoří starší nerekonstruované stáje. 
Zatímco u PO je v novostavbách ustájeno 7 % dojnic, u FO to je více než třetina 
z celkového stavu. U poloviny stájí u PO je hodnoceno ovzduší a klima jako příznivé 
či velmi příznivé, u FO uvedené hodnocení uvádí téměř 80 % dotazovaných, což je 
pravděpodobně odrazem vyššího zastoupení novostaveb u těchto subjektů a zároveň 
otevřených typů stájí. 

Podle zákona23 na ochranu zvířat a vyhlášky24 o technických požadavcích na stavby pro 
zemědělství je nutné zajistit chovaným zvířatům dostatečný prostor a neomezovat je 
v pohybu (s příslušnými výjimkami stanovenými zákonem). Znamená to, že nově 
realizované stáje pro skot již není možné vybavovat vazným ustájením skotu. Přechod 
z vazného na volné ustájení probíhá v zásadě od počátku 90. let. V analyzovaném vzorku 
podniků je dosud ustájeno vazně 47 % dojnic a to jak v podnicích PO tak i FO. Jak je 
patrné z tabulky 18-8, více než 90 % dojnic v podnicích PO je ustájeno na stelivovém 
podloží, a téměř 100 % dojnic je ustájeno tímto způsobem v podnicích FO. 

                                                 
23  Zákon č. 246/1992 Sb. 
24  Vyhláška č. 191/2002 Sb. 
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Tabulka 18-6: Zastoupení různých typů a technických stavů stájí pro dojnice v podnicích 
PO a FO 

 Typ stájí Stav stájí 
 Otevřená Uzavřená Jiná Stará 

nerekon-
struovaná 

Rekon-
struovaná 

Novo-
stavba 

Podniky PO       
Podíl na počtu stájí (%) 18 81 1 55 40 5 

Podíl na počtu kusů (%) 25 71 4 52 41 7 

Podniky FO       
Podíl na počtu stájí (%) 17 80 3 57 20 23 
Podíl na počtu kusů (%) 31 65 4 53 11 36 

Tabulka 18-7: Stav ovzduší, klimatu a prostorových parametrů stájí pro dojnice 
v podnicích PO a FO 

Ovzduší a klima  
Velmi 

příznivé 
Příznivé Méně 

příznivé 
Nepříznivé 

m2 na dojnici 
ve stáji 

Podniky PO      
Podíl na počtu stájí (%) 10 39 43 8 7,2 
Podíl na počtu kusů (%) 10 45 34 6 - 
Podniky FO      
Podíl na počtu stájí (%) 19 58 23 0 6,6 
Podíl na počtu kusů (%) 36 37 26 0 - 

Tabulka 18-8: Způsoby ustájení (%) podniků PO 
Způsob ustájení Podloží Podíl krmiva 

zakládaného*) 
 

Volné Kombi-
boxy 

Vazné Stelivové  Bez- 
stelivové 

Ručně Strojově 

Podniky PO        
Podíl na počtu stájí 35 5 60 95 5 25 75 
Podíl na počtu kusů 45 6 47 96 4 - - 

Podniky FO        
Podíl na počtu stájí 19 6 73 100 0 87 13 
Podíl na počtu kusů 49 4 47 100 0 - - 

*)  Dotazovaní byli požádáni, aby do množství ručně zaváženého krmiva byla případně započítána i část 
ruční práce spojená s překládáním krmiva. 

Zatímco u podniků PO je strojově zakládáno 75 % krmiva (v chovu skotu), u FO to je 
13 %. V dotazovaném souboru podniků bylo v roce 2002 dojeno na stání 47 % dojnic, 
o rok později pak 44 % dojnic, což odpovídá přibližně podílu vazného ustájení. U podniků 
FO dojí na stání 69 % chovatelů. Celkem tak FO dojily na stání 68 % dojnic v roce 2002 
(v následujícím roce o 3 % méně). 
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Z celkového počtu respondentů je vybaveno jednou dojírnou 87 % dotázaných, dvě 
dojírny používá 13 % producentů a necelé 1 % využívá tři dojírny. Nejčastějším typem 
dojírny je rybinová (s více jak polovičním zastoupením). U podniků FO vlastnilo dojírnu 
38 % respondentů (12 farem), přičemž nejčastěji uváděným typem jsou dojírny 
tandemová/autotandemová. V následující tabulce 18-9 je znázorněno zastoupení 
jednotlivých dojíren spolu s doplňujícími údaji o dojení (počet stání na dojení a průměrná 
délka dojení). Není překvapující, že průměrná kapacita dojíren vyjádřená počtem stání na 
dojení je v podnicích PO téměř pětkrát větší než průměrná kapacita dojíren v podnicích 
FO. 

Tabulka 18-9: Zastoupení jednotlivých typů dojíren, počet stání na dojení, délka dojení 
a umístění dojírny 

 Typ dojírny (%) Umístění (%) 
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Podniky PO 54 0 32 12 1 1 23 7,5 40 60 
Podniky FO 8 0 42 0 8 42 5 5 90 10 

18.4 Kvantitativní a kvalitativní hodnocení krmiv 

Kvalita, druh a množství podávaných krmiv je klíčovým předpokladem dosahované 
užitkovosti. Proto byly v šetření dále sledovány ukazatele charakterizující množství 
a kvalitu podávaných krmiv. Kvalita krmiv byla hodnocena na základě subjektivního 
hodnocení odborných pracovníků v chovu skotu. Z šetření vyplývá, že zajištění krmivové 
základny (množství, kvalita) je věnována většinou důsledná péče (například 81 % subjektů 
provádí kontrolu dodržování krmného plánu, zejména důkladná je u kategorie dojnic). 
Nicméně i přesto se ukazuje, že přesné dodržování krmného plánu není v podnicích 
jednoduchou záležitostí. Svědčí o tom skutečnost, že více než 40 % podniků považuje 
přesné dodržování krmného plánu za obtížné a to zejména v důsledku dvou faktorů: 
i) vysoké náročnosti na přesnost a kvalitu práce krmičů a ii) nepředvídatelné změny 
v cenách krmiv. 

Tabulka 18-10 uvádí vybrané kvantitativní ukazatele spotřeby krmiv v chovu skotu 
(tj. v dělení na chov dojnic a výkrm skotu). U spotřeby ve výkrmu skotu je započítávána 
spotřeba v kategoriích výkrmu býků a jatečných krav pocházejících z masného stáda 
a ze stáda dojnic. Protože se výkrm skotu jako celek skládá z různých kategorií v různém 
stupni vývoje, fyziologicky tomu odpovídá spotřeba krmiva. Z tohoto důvodu nebyly 
uváděny průměrné spotřeby krmiva za výkrm skotu, aby nebyly presentovány zkreslující 
údaje. 
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Tabulka 18-10: Kvalitativní údaje o spotřebě krmiv v chovu skotu v podnicích PO v roce 2003 
 Spotřeba krmiva celkem 

(tun/podnik/rok) 
 Chov dojnic Výkrm skotu

Spotřeba 
krmiva v 

chovu dojnic1) 
(t/kus/rok) 

Cena 
nakoupeného 
krmiva (Kč/t) 

Vnitro-
podniková 

cena krmiva 
(Kč/t) 

Zelená píce 801 280 2,1 78 232 
Pastva 984 422 2,6 - 177 
Seno 230 104 0,6 903 1097 
Siláž 2426 947 6,5 - 584 
Senáž 2027 712 5,4 - 593 
Ostatní obj krmiva 506 155 1,4 1281 321 
Šroty obilovin a luskovin 454 160 1,2 7465 2798 
Jadrné krmné směsi 651 143 1,7 5749 4869 

1)  Počítáno přes průměrný stav dojnic podniku, který je roven 375 kusů. 

V  tabulce 18-11 je uvedena spotřeba krmiva v podnicích FO. Protože část respondentů 
neodpověděla na celou oblast spotřeby krmiv, nebylo možné kalkulovat objektivně 
spotřebu krmiva na jednu dojnici. 

Více než 80 % (95 % u FO) podniků PO dále používá minerálie v chovu dojnic a více než 
polovina podniků (PO i FO) ve výkrmu ostatních kategorií skotu. 

Tabulka 18-11: Kvalitativní údaje o spotřebě krmiv v chovu skotu v podnicích FO v roce 2003 
Spotřeba krmiva celkem (tun/podnik/rok)  

Chov dojnic Výkrm skotu 
Vnitropod. cena krmiva 

(Kč/t) 

Zelená píce 584 225 300 
Pastva 713 720 100 
Seno 96 40 1567 
Siláž 944 90 772 
Senáž 736 194 798 
Ostatní objemná. krmiva 263 19 X 
Šroty obilovin a luskovin 65 38 2663 
Jadrné krmné směsi 109 x 3580 

Z šetření dále vyplývá, že 78 % respondentů PO provádí laboratorní kontrolu objemných 
krmiv. Obdobný podíl, tedy okolo 80 % dotazovaných podniků hodnotilo v letech 2002 
a 2003 kvalitu senáže a siláže používanou pro krmení jako dobrou či velmi dobrou. 
Poměrně zajímavým, nikoli ale překvapivým zjištěním je skutečnost, že v uvedených 
letech byla více jak polovina respondentů limitována v sestavování krmného plánu 
vysokými náklady některých krmiv. Otázkou zůstává, zdali se toto omezení odrazilo 
v sestavování krmného plánu. U dvou třetin respondentů, pro které vysoké náklady krmiv 
představovaly omezení, se to následně přeneslo do subomptimálního sestavení krmného 
plánu. V důsledku toho zároveň 80 % z nich sestavovalo krmnou dávku vhodněji 
pro určité kategorie (např. dojnice) než pro jiné kategorie. V roce 2002 se vyskytl 
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významný nedostatek krmiv u 10 % podniků, o rok později to bylo již u 25 % dotázaných. 
Důvod je možné zejména hledat v nepříznivých klimatických podmínkách roku 2003, 
které ovlivnily negativně rostlinnou výrobu. 

U podniků FO byla krmivová základna hodnocena následovně. Laboratorní kontrolu 
kvality objemných krmiv provádělo 19 % farem. S kvalitou senáže/siláže bylo spokojeno 
více než 90 % respondentů. Na rozdíl od PO nebyli chovatelé v této skupině významně 
limitováni při sestavování krmné dávky vysokými náklady krmiv a to u více než 80 % 
respondentů. To může souviset zejména s tím, že podniky FO v menší míře nakupují 
krmiva externě. Přibližně 10 % podniků FO pocítilo nedostatek krmiv jak v roce 2002 tak 
zejména o rok později, kdy se tento problém dotýkal více než třetiny podniků FO.  

18.5 Pracovníci v chovu skotu a jejich odměňování 

Kvalita lidského kapitálu a tím potažmo kvalita lidské práce hraje další klíčovou úlohu 
v úspěšnosti podnikání. V odvětvích, kde práce je důležitým výrobním faktorem, je kvalita 
lidského kapitálu obzvláště důležitá. Vzhledem k odlišnostem mezi FO a PO v najímání 
námezdní pracovní síly, jsou obě skupiny vyhodnocovány odděleně. V tabulce 18-12 jsou 
uvedeny počty pracovníků v podnicích PO v členění podle jednotlivých profesí v chovu 
skotu, jejich průměrný věk a podíl spoluvlastníků (společník, člen, akcionář). V průměru 
pracovalo v jednom podniku v celém chovu skotu 29 pracovníků. Na 100 kusů dojnic bylo 
zapotřebí v průměru 4,6 pracovníka (započítáni pouze pracovníci zaměstnaní výhradně 
v chovu dojnic, zootechnici ve výši jedné poloviny). Na 100 kusů ostatního skotu 
připadalo v průměru 2,3 pracovníka. Vzhledem k různému zastoupení jednotlivých 
kategorií ostatního skotu (odchov telat, výkrm, KBTPM) v jednotlivých podnicích, je 
nutné považovat údaj o počtu pracovníků na 100 ks ostatního skotu spíše za orientační. 

Z šetření dále vyplývá, že 38 % dotázaných zootechniků má vysokoškolské vzdělání 
a 57 % středoškolské nebo odborné učiliště s maturitou. Dosažený počet let praxe je 
u zootechniků v průměru 22 (hlavní zootechnik) a 19 let v případě dalších zootechniků 
(v případě, kdy má podnik více než jednoho zootechnika). 

V tabulce 18-13 jsou uvedeny počty jednotlivých kategorií pracovníků za podniky FO 
v roce 200325. Vzhledem k nižší specializaci jednotlivých pracovníků je obtížné u FO 
přesně oddělovat pracovníky v chovu skotu a jiných odvětví. Z tohoto důvodu není 
v zásadě možné objektivně srovnávat PO a FO. Přibližně pětina podniků FO si najímá 
externí pracovní sílu (zaměstnance). V průměru pracovalo v jednom hospodářství celkem 
7 pracovníků (placení i neplacení)26. Z tabulky dále vyplývá, že všechny čtyři sledované 
skupiny pracovníků jsou zastoupeny přibližně stejným dílem - necelé dva pracovníky 
na jedno hospodářství.  

                                                 
25  U podniků FO nedošlo k významným změnám mezi roky 2002 a 2003. 
26  Je nutné mít na mysli, že se jedná o fyzický počet pracovníků, z nichž u každého se předpokládá různý 

počet odpracovaných hodin. 
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Tabulka 18-12: Průměrné počty pracovníků, věk a vlastnická účast pracovníků v chovu 
skotu v podnicích PO v roce 2002 a 2003 

Počet pracovníků v daném roce 
Celkem na podnik Na 100 ks1) Skupina pracovníků 

2002 2003 2002 2003 

Průměrný 
věk 

Podíl 
spoluvlast-
níků v dané 

kategorii 
Dojičky/dojiči 11 10 2,8 2,7 45 43% 
Stájníci výhradně v chovu dojnic 4 4 1,1 1 45 39% 
Krmiváři výhradně v chovu dojnic 2 2 0,6 0,6 45 56% 
Ošetřovatelé výhradně v chovu 
ostatního skotu 

5 5 1 1 46 42% 

Krmiváři výhradně v chovu 
ostatního skotu 

2 2 0,4 0,4 44 41% 

Pracovníci částečně v chovu 
dojnic a částečně v jiných 
odvětvích 

3 3 0,6 0,6 45 45% 

Zootechnici 2 2 0,5 0,5 46 (41)2) 66% 
Celkem 29 28 - - 45 47% 
1) U profesí dojičky/dojiči, stájníci a krmiváři kalkulováno na 100 ks dojnic, v ostatních případech na 100 ks 
ostatního skotu. 
2) V závorce je uveden průměrný věk dalších zootechniků. 

Tabulka 18-13: Průměrné počty a věk pracovníků v chovu skotu v podnicích FO v roce 2003 
Počet pracovníků  

 
Podíl podniků s 
danou kategorií 

pracovníků 
Celkem na 1 
hospodářství 

 Na100 kusů 
skotu*) 

Průměrný věk 

Zaměstnanci pouze v chovu skotu 28 1,8 2 46 
Zaměstnanci nejen v chovu skotu 19 1,4 1 52 
Členové domácnosti v chovu skotu – 
placení (vč. hospodáře) 72 1,9 9 46 

Členové domácnosti v chovu skotu - 
neplacení 44 1,9 3 42 

*)  Všechny kategorie skotu dohromady. 

Řízení pracovníků (tzn. jejich vedení, motivace a kontrola) je ve většině organizací 
největším zdrojem problémů, pakliže není této problematice věnována dostatečná 
pozornost. To platí především o zemědělských subjektech s nájemní pracovní silou (nikoli 
pouze podniky PO), které v českých podmínkám představují významný podíl. 

Část otázek v oblasti lidského kapitálu byla zaměřena na jeho rozvoj. Z údajů vyplývá, 
že většina podniků věnuje péči dalšímu odbornému vzdělávání a školení pracovníků. Je 
zřejmé, že úplné vyhodnocení tohoto stavu by vyžadovalo srovnání v čase a zároveň 
formě odborného vzdělávání. Ošetřovatelé skotu a krmiváři byli v posledních pěti letech 
(1999 – 2003) odborně školeni v 57 % podniků PO. Zootechnici se účastní odborných 
seminářů v tomto rozsahu: méně než jednou za rok 1 %, jednou za rok 12 %, dvakrát až 
pětkrát za rok 68 % a více než pětkrát za rok 15 %. Pozitivně je možné hodnotit, že 90 % 



Chov dojných krav a produkce jatečného skotu  

135 

dotázaných zootechniků (75 % hospodářů u FO) využívá odborných informací 
poskytovaných specializovanými poradenskými službami.  

U podniků FO bylo zjištěno, že více než polovina z těch, kteří si najímají externí 
pracovníky, byly zároveň v posledních pěti letech odborně školeni27. Kromě toho více jak 
tři čtvrtiny respondentů uvádí, že se některý člen rodiny účastní odborných seminářů, které 
jsou svým zaměřením orientovány na oblast chovu skotu (v průměru dvakrát za rok). 

Nutnost kontroly pracovníků vnímají podniky PO následovně: jako velmi silnou (16 %), 
silnou (36 %), střední (40 %), mírnou (4 %), žádnou (1 %). Podobné relace v nutnosti 
kontroly pracovníků pociťují i podniky FO, kteří si najímají pracovníky. A co trápí 
podniky v souvislosti s pracovníky v chovu skotu? U podniků PO získávání mladých 
pracovníků zaujímá dominantní postavení v pomyslné škále spolu se spolehlivostí 
a odpovědností pracovníků. Naopak propouštění nadbytečných pracovníků není vnímáno 
jako problematické. Vybrané kategorie problematických okruhů a podíly podniků, které 
vnímají daný problém v souvislosti s pracovníky jsou znázorněny v  tabulce 18-14. 

Tabulka 18-14: Významnost problémů s pracovníky v chovu skotu v podnicích PO v roce 2004 
Významnost problému (%) Kategorie problematických okruhů 

s pracovníky v chovu skotu Velký Střední Malý Bez problému 
Výkonnost 5 33 49 9 
Spolehlivost a odpovědnost 12 43 36 5 
Průměrný věk 11 26 30 28 
Kvalifikovanost  2 32 40 21 
Získávání mladých 53 24 10 9 
Stálost kvalitních 16 27 36 18 
Propouštění nadbytečných 6 12 22 54 
Vztah pracovníků ke zvířatům 4 28 40 23 

Poznámka: Zbytek do 100 % jsou respondenti bez odpovědi. 

V podnicích FO je nejvýraznějším problémem stálost kvalitních pracovníků. 
Kvalifikovanost a získávání mladých pracovníků představuje středně velký problém, 
zatímco nejmenší problém cítí podniky FO u vztahu pracovníků ke zvířatům a propouštění 
nadbytečných pracovníků. 

Odměňování pracovníků je bezpochyby jedno z dalších důležitých oblastí řízení lidských 
zdrojů, které je determinováno řadou faktorů. Nominální mzdy v celém zemědělství 
vzrostly meziročně o 2,2 % (2002-2003). V daném vzorku podniků PO se meziročně 
zvýšily nominální hrubé mzdy (bez prémií) u všech sledovaných profesních skupin 
v chovu skotu (dojiček, ošetřovatelů, krmivářů, zootechniků) shodně o 1,7 %. Rozdíl 
oproti celostátnímu průměru je částečně kompenzován vyšším meziročním nárůstem 
průměrných ročních odměn - prémií (nejvyšší u kategorie ošetřovatelů, krmivářů 
                                                 
27  Protože se jedná o poměrně malý soubor, je nutné údaj považovat spíše za kvalifikovaný odhad. 
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a pomocných pracovníků o 3,5 %). V následujícím grafu (graf 18-2) je znázorněno 
srovnání v odměňování dojiček, ošetřovatelů, krmivářů a zootechniků v podnicích PO.  

Graf 18-2: Odměňování pracovníků v chovu skotu v podnicích PO v roce 2003  
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Poznámka: Položka průměrné prémie je kalkulována za podniky, které je ve skutečnosti vyplácejí; u všech 
kategorií vyplácí prémie v průměru 60 % podniků PO. 

Jestliže byly v podnicích PO vypláceny prémie, byly nejčastěji vázány na kvalitu mléka 
(v 90 % podniků) a dosahovanou užitkovost (v 75 % podniků), v případě ostatního skotu 
na dosažené přírůstky (v 60 % podniků). Necelých 40 % podniků podmiňovalo vyplácení 
prémií dosaženým hospodářským výsledkem podniku. U více než 80 % podniků FO 
nejsou prémie vypláceny. U této skupiny převažuje hodinová mzda namísto úkolové. 
To může úzce souviset s tím, že FO zaměstnávají pouze malý počet externích pracovníků, 
o jejichž výkonnosti mají soukromí zemědělci dobrý přehled. Přímá kontrola tak nahrazuje 
motivační instrumenty nutné ve velkých zemědělských podnicích. 

Jak již bylo uvedeno, jedním z vážných problémů podniků je získávání mladých 
pracovníků. Jeden z důvodů je možné hledat ve mzdovém ocenění pracovníků ve srovnání 
s alternativním průměrným příjmem mimo podnik. Z odpovědí respondentů vyplývá, že 
u poloviny podniků PO je ocenění pracovníků v chovu skotu přibližně stejné v dalších 
podnicích PO spíše nižší ve srovnání s průměrným příjmem v dostupném okolí. Také 
podniky FO vyplácejí externím pracovníkům v chovu skotu a převážně průměrné nebo 
nižší platy než které jsou dosažitelné v okolí těchto podniků. V grafu 18-3 jsou 
znázorněny podíly podniků pro obě právní formy, podle toho, jak oceňují pracovníky 
v chovu skotu ve srovnání s alternativním příjmem v okolí28. 

                                                 
28  Respondenti byli dotázáni, aby uvedli srovnatelný příjem vzhledem k charakteru práce v odvětví chovu 

skotu. 
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Graf 18-3: Příjem pracovníků v chovu skotu v podnicích PO a FO ve srovnání 
s průměrným příjmem v okolí 
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Oblast rozhodování se u podniků FO zpravidla koncentruje do rukou hospodáře, případně 
členů rodiny, u podniků PO jsou rozhodovací pravomoci rozděleny následovně (v chovu 
skotu): 

− Přijímání, propouštění kontrola zaměstnanců – zejména hlavní zootechnik 
− Nákup krmiv a dalších vstupů do chovu skotu - zejména hlavní zootechnik 
− Pořizování provozního úvěru, financování provozu – ekonom 
− „Menší“ investice – shodně zootechnik, ředitel (předseda) 
− „Vetší“ investice – shodně ekonom, ředitel, představenstvo (jednatel) 
− Prodej skotu – zootechnik 
− Prodej mléka – shodně zootechnik a ředitel (předseda) 
− Získávání dotací a podpůrných programů na skot – shodně zootechnik, ekonom, 

ředitel (předseda) 

18.6 Kvalitativní standardy a další vývoj 

Podle systému pravidel vyplácení podpor je od roku 2004 v ČR vyžadováno plnění 
vybraných předpisů. S přechodem na zjednodušený systém vyplácení přímých podpor 
(označovaný jako jednotná platba na farmu) bude vyžadováno splnění dalších předpisů 
v oblastech životního prostředí a welfare zvířat. Kromě toho většina podniků bude muset 
být od roku 2007 držitelem certifikátu označovaného jako IPPC29. Často kladenou otázkou 
v této souvislosti byla a dosud je míra plnění těchto požadavků zemědělskými subjekty. 

                                                 
29  IPPC – Integrovaná prevence a omezování znečištění. 



Výsledky dotazníkového šetření v roce 2004                                                                                                                         

                         138 

Z údajů v tabulce 18-15 vyplývá, že nejčastěji vyhovují předpisům dojírny a mléčnice. 
Přibližně u poloviny podniků také splňují předpisy stavby pro ostatní skot, stavby 
na uskladnění kejdy a konzervaci a skladování siláže. Zřejmě největším problémem je 
uskladnění chlévské mrvy. Naproti tomu u těch podniků PO, kde stavby nevyhovovaly 
všem normám (60 % podniků PO), jsou nejvyšší potřebné investice u stájí pro dojnice 
(odhadovány na téměř 8 miliónů Kč na jednu stáj). 

Tabulka 18-15: Stav plnění norem u vybraných staveb v chovu skotu v podnicích PO v roce 2004  
Stav (% odpovědí) 

Kategorie Provoz plně 
vyhovuje 
normám 

Technické 
parametry 
plánujeme 

vyřešit 
v přechodném 

období 

Technické 
parametry 

nevyhovují, ale 
neplánujeme 

žádnou změnu 

Ještě 
nevíme, jak 

situaci 
vyřešit 

Potřebná investice 
ke splnění normy 

v tis. Kč (v 
průměru na jednu 
jednotku v dané 

kategorii)*) 

Stáje pro dojnice 39 43 8 11 7925 
Stáje pro ostatní 
skot 55 29 6 10 3227 

Dojírna a mléčnice 62 28 3 7 3650 
Uskladnění 
chlévské mrvy 36 43 4 16 3097 

Uskladnění kejdy 54 33 7 7 6036 
Stavby pro 
konzervaci a 
skladování siláže 

55 34 2 9 4557 

*)  Vypočítáno za podniky, pro které je splnění dané normy podmíněno investicí. 

Za sledovaný soubor podniků dosáhly odhadované potřebné investice v chovu skotu 1,375 
miliardy Kč. Nutné investice tak pro jeden podnik činily 9,5 miliónů Kč a při vyjádření 
na jeden kus skotu (bez rozlišení kategorie skotu) dosahovala potřebná investice výše 
12 tis. Kč. Orientačně by pak za celý chov skotu v ČR realizovaný podniky PO 
(cca 1 milión kusů) potřebná investice představovala přibližně 12 miliard Kč. 

U FO bylo zjištěno (tabulka 18-16), že normám vyhovují nejčastěji dojírny a mléčnice 
a dále stavby pro konzervaci a skladování siláže. Podobně jako u podniků PO je nejmenší 
podíl staveb vyhovující příslušným nařízením u kategorie zařízení pro uskladnění chlévské 
mrvy. 

Celkové nutné investice pouze do stájí pro dojnice (bez dojíren a dalšího vybavení) 
v daném souboru podniků FO činí 18,3 mil. Kč. V průměru za soubor podniků FO bude 
pak nutné vynaložit investici ve výši 28 tis. Kč na jednu chovanou dojnici. V důsledku 
nedostatečného počtu respondentů mezi podniky FO není u vybraných kategorií staveb 
kalkulována celková investice za celý chov skotu. 

Pakliže provoz dosud nesplňuje některá z nařízení, respondenti byli dotázáni, zda-li 
plánují ukončení daného provozu. Celkem 16 % respondentů PO a 12 % respondentů FO 
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odpovědělo, že plánují ukončit některý z provozů, tzn. buď chov dojnic případně chov 
ostatního skotu. U více jak poloviny dotázaných přitom právě úroveň plnění uvedených 
norem hraje velmi důležitou roli. U podniků FO je tento faktor důležitější než u podniků 
PO. 

Tabulka 18-16: Stav plnění norem u vybraných staveb v chovu skotu v podnicích FO v roce 2004 
Stav (% odpovědí) 

Kategorie Provoz plně 
vyhovuje 
normám 

Technické 
parametry 
plánujeme 

vyřešit 
v přechodném 

období 

Technické 
parametry 

nevyhovují, ale 
neplánujeme 

žádnou změnu 

Ještě 
nevíme, jak 

situaci 
vyřešit 

Potřebná investice 
ke splnění normy 

v tis. Kč (v 
průměru na jednu 
jednotku v dané 

kategorii)*) 

Stáje pro dojnice 49 21 12 18 2288 
Stáje pro ostatní 
skot 

57 14 14 14 - 

Dojírna a mléčnice 76 12 12 0 - 
Uskladnění 
chlévské mrvy 

48 24 14 14 830 

Uskladnění kejdy - - - - - 
Stavby pro 
konzervaci a 
skladování siláže 

75 17 0 8 - 

Poznámka:  U vybraných kategorií staveb nebylo možné kalkulovat ukazatele v důsledku nedostatečného 
počtu respondentů (označeny “-“). 

Jaké měli chovatelé plány v chovu dojnic? V letech 2004 – 2007 plánovalo zúžení rozsahu 
v chovu dojnic 15 % producentů, zatímco 37 % plánovalo rozšíření chovu. V pozdějším 
období již zúžení plánuje pouze nepatrná část producentů, zatímco více jak čtvrtina z nich 
plánuje rozšíření. U podniků FO plánovalo zúžení 5 % respondentů, zatímco třetina mírné 
rozšíření v chovu dojnic v období 2004 – 2007. V dalším období plánuje mírné rozšíření 
přibližně pětina FO. 

18.7 Analýza technické efektivnosti produkce mléka u podniků PO  

V další části analýzy výsledků šetření byly podniky rozděleny do třech přibližně stejně 
velkých skupin podle vypočítané hodnoty technické efektivnosti, která je součástí 
ukazatele ekonomické efektivnosti. Ekonomická efektivnost je termín, který udává 
úspěšnost podniku v dosahování nejvýše možné přidané hodnoty produkce za daných cen 
vstupů a výstupů. K dosažení nejvýše možné přidané hodnoty je nutné optimalizovat 
technologii, tj. dosahovat nejvyšší technické efektivnosti, optimalizovat kombinaci vstupů 
a výstupů vzhledem k jejich cenám, tj. dosahovat nejvyšší alokační efektivnost, 
a optimalizovat rozsah výroby, tj. dosahovat nejvyšší efektivnost rozsahu. Všechny tyto 
efektivnosti se v ekonomických analýzách počítají v relativním vyjádření k nejlepším 
producentům ve výběrovém souboru. Nejlepší producenti pak dosahují 100% efektivnost. 
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Pro účely této publikace byla kalkulována technická efektivnost. Jedná se o ukazatel, který 
měří míru úspěšnosti v dosahování maximálního množství produkce z daných výrobních 
faktorů. Producenti tak mohou dosahovat technické efektivnosti v rozmezí od 0 do 1 nebo 
od 0 % do 100 %. Pro kalkulaci technické efektivnosti byly použity: množství 
vyprodukovaného mléka v litrech jako výstup a krmiva (spotřebované množství 
jednotlivých nakoupených a vlastních krmiv oceněných pro každou kategorii průměrnou 
cenou), pracovní síla (vyplacené mzdy a platy pracovníků v chovu dojnic na základě 
odpracovaných hodin), kapitál (zůstatková hodnota hmotného a nehmotného majetku 
užívaného v chovu dojnic) a počty kusů dojnic byly použity čtyři vstupní proměnné. 
Na základě těchto pěti proměnných byla definovaná hraniční produkční funkce, jejíž 
parametry, včetně technické efektivnosti, byly odhadovány pomocí specializovaného 
softwaru LIMDEP. 

Z analýzy technické neefektivnosti je zřejmé, že většina podniků je relativně homogenních 
vzhledem k jejich technickým výkonnostem. Přesně 75 % podniků dosáhlo TE v rozmezí 
0,85 až 130. Z toho vyplývá, že vedle sebe působí velký počet efektivních subjektů spolu 
s malou skupinou podniků relativně hodně neefektivních. Průměrná hodnota technické 
efektivnosti rovna 0,95 poukazuje na to, že podniky v šetření by v průměru měly být 
schopné ze vstupů (dané hodnoty kapitálu, mzdových nákladů, krmiv, počtu dojnic a fixní 
úrovně ostatních vstupů), vyrobit o 5 % vyšší produkci mléka, než kterou skutečně 
vyprodukovaly. K identifikování toho, jakým způsobem by bylo možno zlepšit úroveň 
technické efektivnosti, byla provedena následující analýza rozdílů skupin podniků podle 
úrovně odhadnutých technických efektivností. 

Na základě těchto ekonometricky odhadnutých hodnot technické efektivnosti byly 
vytvořeny tři skupiny podniků: podprůměrné, u nichž se pohybovala úroveň technické 
efektivnosti v intervalu od 0 do 0,903 (76 podniků s průměrnou hodnotou technické 
efektivnosti rovné 0,78), průměrné, u nichž se pohybovala úroveň technické efektivnosti 
v intervalu od 0,904 do 0,983 (76 podniků s průměrnou hodnotou technické efektivnosti 
rovné 0,95) a nadprůměrné u nichž se pohybovala úroveň technické efektivnosti 
v intervalu od 0,984 do 1 (77 podniků s průměrnou hodnotou technické efektivnosti rovné 
0,99). Cílem tohoto členění je ukázat, v jakých socio-ekonomických charakteristikách 
se sledované tři skupiny podniků odlišují. S využitím statistické metody ANOVA (analýzy 
rozptylu) bylo zároveň testováno, zda-li rozdíly mezi skupinami jsou v jednotlivých 
charakteristikách statisticky významné. Tento postup umožňuje nepřímo sledovat možné 
faktory úrovně technické efektivnosti výroby mléka. 

                                                 
30  Je nutné zmínit, že do produkční funkce v modelu vstupovaly čtyři základní proměnné, z toho 

ve skupině přímých materiálových nákladů pouze jejich největší část – krmiva vlastní a nakupovaná. 
Tudíž jakákoliv variabilita v užití ostatních vstupů (nezahrnutých do SFA), která by způsobovala 
případné rozdíly v TE mezi podniky, není započítána. Uvedená skutečnost se týká režijních položek 
(včetně nákladů na pracovní sílu řídících pracovníků), které bezpochyby s růstem podniku stoupají 
(často nelineárně). 
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Pro lepší přehlednost a interpretaci je možné vybrané ukazatele, které byly sledovány 
u definovaných třech skupin, rozdělit do pěti tématických okruhů: ekonomické 
charakteristiky - produkce, náklady, ceny - (tabulka 18-17), charakteristiky technologie 
a technické koeficienty - druhy a kvalita ustájení – (tabulka 18-18), lidský kapitál v chovu 
skotu - účast na profesních školení, odměňování, problematické oblasti ve vztahu 
k pracovníkům – (tabulka 18-19), ukazatele charakterizující úroveň řízení v chovu dojnic - 
ukazatele brakace a plodnosti dojnic (tabulka 18-20) a role manažerů v procesu 
rozhodování a plánování - rozdělení kompetencí v rozhodování a plány do budoucna – 
(tabulka 18-21). 

Tabulka 18-17: Ekonomické indikátory v chovu dojnic v podnicích PO podle technické 
efektivnosti 

  Rozdělení podniků do skupin podle TE ANOVA 

  Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné  

Produkce na podnik tis. litrů 1509 2568 2702 *** 
Počet dojnic #/podnik 322 439 411 *** 
Užitkovost Litrů/kus 4532 5746 6474 *** 
Náklady na krmiva Kč/1000 

litrů 3040 2648 2485 *** 

Náklady na přímé 
mzdy 

Kč/1000 
litrů 1328 1073 831 *** 

Účetní cena kapitálu Kč/litr 5,6 4,5 4,9 - 
Cena jalovice1) Kč/kus 17106 18685 21737 *** 
Množstevní příplatek 
na mléko Kč/litr 0,018 0,031 0,043 ** 

1)  Vnitropodniková cena v případě uzavřeného obratu stáda nebo cena nákupní; 

Poznámka: *, **, *** značí statistickou významnost na 10%, 5% a 1% hladině významnosti; čím vyšší 
počet “*“, tím vyšší významnost; symbol “-“ značí nízkou či žádnou statistickou významnost. 

První skupina indikátorů měla za cíl charakterizovat velikostní a nákladovou diferenciaci 
mezi podniky. Zřejmě není překvapující, že pro růst efektivnosti je klíčovým ukazatelem 
dosažená užitkovost dojnic. Na uvedené zjištění navazuje skutečnost, že nadprůměrně 
efektivní subjekty nejsou největší ve velikosti stáda, ale v množství vyprodukovaného 
mléka. Rozdíl mezi dvěma krajními skupinami je téměř dvojnásobný. Podniky 
v nadprůměrné skupině jsou schopny redukovat jednotkové náklady na krmiva a na přímé 
mzdy nikoli ale kapitálové náklady. Cena jalovice podle očekávání koreluje s užitkovostí 
dojnic. Zajímavou informací je také růst množstevního příplatku, který dosahuje 0,043 Kč 
na litr mléka u nejvíce efektivních subjektů. V celkovém vyjádření tak tvoří čistý 
průměrný rozdíl vyplývající z množstevního příplatku (0,025 Kč/litr) mezi 
podprůměrnými a nadprůměrnými producenty 67.550 Kč na podnik při průměrné 
produkci 2,702 milionů litrů mléka za rok. Jinými slovy to je jakási čistá „odměna“ 
velkým producentům za vyprodukované množství. 
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Tabulka 18-18: Indikátory technologie a technické koeficienty v chovu dojnic v podnicích 
PO podle technické efektivnosti 

  Rozdělení do skupin podle TE ANOVA 

  Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné  

Podíl dojnic s automatizovaným 
systémem identifikace dojnice % 2,3 26.8 42,1 *** 

Podíl holštýnského plemene % 2,4 14,1 83,0 *** 

Podíl dojnic s volným ustájením % 3,0 51,6 69,7 *** 

Podíl stájí – nerekonstruovaných % 74,2 55,6 37,7 *** 

Podíl stájí – rekonstruovaných % 24,9 37,3 55,8 *** 

Podíl stájí – novostavba % 1 7,1 6,6 - 

Průměrný podíl stájí, které 
vyhovují všem zákonným normám1 % 37,9 43,3 52,4 - 

Stav klimatu ve stáji (4 – velmi 
příznivé) 1-4 2,51 2,54 2,75 - 

Typ dojírny2 – rybinová % 27,5 35,9 46,4 *** 

Typ dojírny2 – tandemová % 8,7 25,6 21,4 - 

Počet stání na dojení # 7 10 12 *** 

Průměrná délka dojení jedné 
dojnice min/kus 23 36 39 ** 

Úřední cena zemědělské půdy 
obhospodařovaná podnikem Kč/m2 3,77 4,74 6,13 *** 

1) Standard ustájení dojnic – podíl stájí v podniku, které splňují všechny vyžadované normy.  
2) Zbytek do 100 % tvoří trigonová, kruhová, paralelní případně jiný typ dojírny. 

Poznámka: *, **, *** značí statistickou významnost na 10%, 5% a 1% hladině významnosti; čím vyšší 
počet „*“, tím vyšší významnost; symbol„-„ značí nízkou či žádnou statistickou významnost. 

Další zajímavé výsledky plynoucí ze srovnání vymezených tří skupin můžeme získat při 
technickém a technologickém posouzení chovu skotu. V různých souvislostech již bylo 
v textu referováno k technologickým aspektům výroby jako jednomu z primárních zdrojů 
(ekonomické) úspěšnosti chovu. Bylo zjištěno, že holštýnské plemeno a existence 
automatizovaného systému identifikace dojnic v podniku zvyšují technickou efektivnost. 
Z dalších analýz je zřejmé, že navíc volné ustájení přispívá k vyšší efektivnosti. Tempo 
obnovy majetku (viz. podíl stájí s a bez rekonstrukce) dokládá, že efektivnější farmy jsou 
schopné v tomto směru více investovat. Volba technologie dojení (typu dojírny) závisí 
především na velikosti chovu. Z toho důvodu je rybinový typ dojírny zastoupen v nejvíce 
efektivních podnicích (s nejvyšší absolutní produkcí). Úřední cena půdy byla zařazena 
jako zástupná proměnná, která má schopnost charakterizovat přírodní podmínky. Analýza 
celkově potvrdila, že v celorepublikovém srovnání se efektivní chovy spíše koncentrují do 
lepších přírodních podmínek. Přitom významná korelace (vztah) mezi cenou půdy 
a ostatními proměnnými nebyla zjištěna. Nicméně, je nutné připustit, že přírodní 
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podmínky mají určitou souvislost s podílem volného ustájení a podílem holštýnského 
plemene. 

Tabulka 18-19: Lidský kapitál v chovu dojnic v podnicích PO podle technické efektivnosti 
 Rozdělení do skupin podle TE ANOVA

Ukazatel 
 Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné  

Průměrný věk všech zootechniků 
v podniku Roky 43 44 45 - 

Podíl podniků, které provádějí 
kontrolu objemných krmiv % 80 74 84 - 

Podíl školených ošetřovatelů a 
krmivářů (5 let) % 57 51 66 - 

Účast zootechniků na odborných 
seminářích (více než 2x za rok) % 78 83 90 ** 

Hodnocení nutnosti kontrolovat 
pracovníky % 59 50 54 - 

Dojič(ka) – měsíční mzda  Kč/měsíc 9.971 10.032 11.131 * 

Dojič(ka) – roční mzdové odměny  Kč/rok 9.022 9.865 8.089 - 

Dojič(ka) – podíl úkolové mzdy  % 74 66 66 - 

Ošetřovatelé a krmiváři –  
měsíční mzda  Kč/měsíc 10.022 9.635 10.726 - 

Ošetřovatelé a krmiváři –  
roční mzdové odměny Kč/rok 6.993 9.853 8.179 - 

Ošetřovatelé a krmiváři –  
podíl úkolové mzdy  

% 61 62 50 - 

Zootechnici – měsíční mzda  Kč/měsíc 12.659 12.455 14.220 ** 

Zootechnici – roční mzdové 
odměny 

Kč/rok 8.348 9.692 11.089 - 

Zootechnici – podíl úkolové mzdy  % 27 50 36 ** 

Podíl podniků hodnotící uvedený aspekt u pracovníků jako středně či velmi závažný 

Výkonnost  % 41 31 44 - 

Spolehlivost a odpovědnost % 67 52 54 - 

Průměrný věk % 46 37 34 *** 

Kvalifikovanost % 65 85 93 * 

Získávání mladých  % 59 45 30 *** 

Stálost kvalitních % 16 16 18 - 

Propouštění nadbytečných % 36 31 29 - 

Vztah ke zvířatům % 41 31 44 - 

Poznámka: *, **, *** značí statistickou významnost na 10%, 5% a 1% hladině významnosti; čím vyšší 
počet „*“, tím vyšší významnost; symbol„-„ značí nízkou či žádnou statistickou významnost. 

Vedle zvolené technologie je lidský kapitál dalším důležitým faktorem v efektivnosti. 
V následující tabulce (tabulce 18-19) jsou znázorněny charakteristiky z oblasti řízení 
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lidských zdrojů. Jsou zde představeny – kromě často diskutovaného vlivu věku 
na efektivnost – vliv kontroly odvedené práce, aktivity směřující ke zvýšení kvalifikace 
pracovníků a odměňování pracovníků v chovu skotu. I přesto, že se ve sledovaných 
skupinách mění průměrný věk zootechniků o jeden rok, nebylo prokázáno, že věk má 
významnou roli v dosahované technické efektivnosti. Jedním z důvodů může být 
skutečnost, že zkoumané podniky často zaměstnávají více zootechniků najednou 
a průměrný věk v některých podnicích nemusí být plně vypovídající (např. kdy senior 
zootechnik je senior ve věku 65 let a junior zootechnik ve věku 25 let). Nicméně problém 
s (vysokým) průměrným věkem je vnímán odlišně napříč sledovanými skupinami – 
nejvíce (46 % podniků) u nejméně efektivních subjektů.  

Naproti tomu jsou zřejmé tendence ve zvyšování kvalifikace u více efektivních podniků. 
U těchto podniků byla zaznamenána vyšší participace všech kategorií pracovníků 
na dalším vzdělávání (zejména účast zootechniků na odborných školeních). To odráží 
současnou situaci ve většině zemědělských podniků, kteří se potýkají s nízkou 
vzdělanostní strukturou. Problém s kvalifikovaností pracovníků byl v celém souboru (bez 
ohledu na zjištěnou neefektivnost) hodnocen jako nejvýznamnější (viz. spodní část 
tabulky 18-19). Naproti tomu hodnotí nadprůměrné podniky problém s kvalifikací jako 
závažnější. S růstem kvalifikace a odborných zkušeností většinou roste také finanční 
ohodnocení31. Rozdíl v odměňování byl statisticky prokázaný u profesí dojič/ka a dále 
zootechniků. U analyzovaných podniků je uvedený vztah potvrzen. 

Do dalšího tématické okruhu prezentovaného v tabulce 18-20 byly zařazeny indikátory 
charakterizující zprostředkovaně (prostřednictvím dosahovaných technologických 
ukazatelů) kvalitu manažerské a manuální práce. Analýza prokázala, že efektivnější 
podniky jsou schopny zajistit v chovu vyšší kvalitu odvedené práce. To je přirozený 
a očekávatelný jev. Nicméně na druhou stranu výsledky poukazují, že pozitivní posun 
v efektivnosti nemá stejné dopady v různých oblastech. Je možné uvést, že vyšší 
užitkovost dojnic je následně „kompenzována“ nižší délkou života dojnice a tím 
i dosaženým nižším počtem laktací. Průměrný podíl vyřazených dojnic u nadprůměrných 
podniků je 34 % oproti 25 % u podprůměrných podniků z pohledu efektivnosti. Ukazuje 
se ale, že vyšší náklady na amortizaci jsou z ekonomického pohledu převáženy vyšší 
dojivostí vysokoužitkových dojnic. Ne náhodou se tedy dává při hodnocení užitkovosti 
chovů přednost termínu celoživotní užitkovost. V souladu s celorepublikovým trendem 
jsou také zjištěné údaje o prodlužování délky mezidobí a inseminačního indexu 
u vysokoužitkových dojnic. U zjištěného souboru podniků je rozdíl mezi sledovanými 
krajními skupinami sedm dní u mezidobí a inseminační index je o 0,26 nižší u producentů 
s nejnižší zjištěnou technickou efektivností. Uvedený vývoj signalizuje, že zvyšování 
efektivnosti chovu přináší nižší reprodukční schopnosti dojnic. To doplňuje i skutečnost, 
že s růstem efektivnosti se statisticky zvyšuje negativní hodnocení zdravotního stavu 
dojnic. Výsledky ukazují téměř třikrát větší zastoupení respondentů s hodnocením „špatný 
                                                 
31 Ocenění zahrnuje hrubé měsíční mzdy a platy a roční nenárokové odměny (prémie) jednotlivých profesí. 
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až velmi špatný“ u nadprůměrné skupiny podniků. Tučnost mléka a podíl bílkovin v mléce 
je nejvyšší v nadprůměrné skupině producentů. Diferenciace mezi skupinami však není 
statisticky významná. 

Tabulka 18-20: Indikátory řízení v chovu dojnic v podnicích PO podle technické efektivnosti 

 Rozdělení do skupin podle TE ANOVA
Ukazatel 

 Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné  

Podíl uhynulých telat na narozených % 13 10 9 *** 

Podíl vyřazených dojnic na celkovém 
počtu % 25 32 34 *** 

Podíl podniků, kteří jsou v důsledku 
vysokých cen krmiv omezeni v krmném 
plánu 

% 61 55 44 * 

Podíl hodnocení – velmi dobrá až dobrá – 
kvalita siláže a senáže % 62 79 90 *** 

Nedostatek krmiv v letech 2002 a 2003 % 20 19 13 - 

Délka mezidobí  396 399 403 ** 

Inseminační index  1,88 2,03 2,14 *** 

Hodnocení zdravotního stavu dojnic 
(špatný až velmi špatný) % 14 30 42 *** 

Tučnost mléka % 3,8 4,1 4,3 - 

Podíl bílkovin v mléce % 3,2 3,4 3,5 - 

Poznámka: *, **, *** značí statistickou významnost na 10%, 5% a 1% hladině významnosti; čím vyšší 
počet "*", tím vyšší významnost; symbol„-„ značí nízkou či žádnou statistickou významnost. 

Poslední analyzovanou skupinou indikátorů, která poskytla zajímavé výsledky, byla 
alokace rozhodovacích pravomocí v rámci chovu skotu32 a budoucí vývoj v chovu dojnic. 
Data odkryla, že většina důležitých rozhodnutí v chovu skotu se omezuje v zásadě na dvě 
osoby: zootechnika a ředitele/předsedu (hlavní manažer). V podílu rozhodování mezi 
hlavním manažerem a zootechnikem není významný rozdíl u jednotlivých rozhodovacích 
záležitostí v rámci sledovaných třech skupin. Nicméně v souhrnu za všechny dotazované 
oblasti se ukázalo, že u více efektivních podniků disponuje zootechnik mírně vyššími 
pravomocemi než hlavní manažer. To může být dáno tím, že technicky efektivnější 
subjekty jsou celkově větší (v množství vyprodukovaného mléka). Následkem toho je zde 
užší specializace a to se promítá i do rozhodovacích pravomocí. 

Bylo by naivní se domnívat, že manažeři analyzovaných podniků si nejsou vědomi svých 
silných nebo slabých stránek v chovu skotu (včetně ekonomických projevů), které 
determinují jeho úspěšnost. Uvedenou domněnku je možné vyslovit jak pro efektivní tak 
pro méně efektivní producenty mléka, kde existuje silný tlak na optimalizaci výroby. 
Z tabulky 18-21 vyplývá, že existuje vztah mezi zařazením do skupiny podle technické 
                                                 
32  Dotazované oblasti zahrnovaly přijímání a propouštění zaměstnanců, nákup vstupů, pořizování úvěrů, 

zamýšlené investice, prodej skotu, prodej mléka a získávání dotací na skot. 
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efektivnosti a budoucím rozvojem chovu. Zastoupení podniků, které plánují zúžení 
rozsahu chovu dojnic, případně jeho ukončení, je třikrát až čtyřikrát vyšší 
u podprůměrných než nadprůměrných. Nicméně uvedený vztah nelze prokázat statisticky. 
To samozřejmě nevylučuje možnost ukončení chovu dojnic i nejvíce efektivními subjekty. 

Tabulka 18-21: Plánování v chovu dojnic v podnicích PO podle technické efektivnosti 

  Rozdělení do skupin podle TE ANOVA 

  Podprůměrné Průměrné Podprůměrné  

Podíl podniků s plánem na zúžení 
rozsahu v chovu dojnic v letech 2004-07 

% 24 14 6 - 

Podíl podniků s plánem na zúžení 
rozsahu v chovu dojnic po roce 2007 

% 9 7 3 - 

Podíl podniků plánujících ukončení 
provozu 

% 17 16 9 - 

Cílem provedeného srovnání bylo poukázat na rozdílnosti mezi různými skupinami 
podniků podle úrovně zjištěné technické efektivnosti. Jednotliví producenti si tak mohou 
udělat celkový obrázek o sektoru jako celek a zároveň provést jakési srovnání svého 
chovu s průměrem ostatních producentů. I přesto, že jde o „vícedimenzionální“ pohled 
(hodnocení s využitím více vstupů), stále je nutné hodnocení brát jako parciální, ve kterém 
jsou jednotlivé oblasti řešeny v různém rozsahu a hloubce. 

18.8 Odbyt mléka a skotu 

Tato část dotazníkového šetření se věnuje zpeněžování živočišné produkce (mléka 
a skotu). Bylo sledováno jaké odbytové kanály zemědělci využívají a jak jsou s nimi 
spokojeni. Dalším cílem bylo zjistit, jak jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy smluvně 
zajištěny a jak se podniky PO a FO podílí na tvorbě těchto smluv. Kvalita dodavatelsko-
odběratelských smluv byla pro zemědělce důležitá nejen v prvních fázích transformačního 
období, kdy vrcholily problémy s platební neschopností odběratelů (zpracovatelských 
podniků), často doprovázené jejich zánikem, ale je významná i ve „stabilních“ 
ekonomikách. Je nutné podotknout, že neméně důležitá je i vymahatelnost těchto smluv, 
která souvisí s právním systémem země. Nedostatečná a zdlouhavá vymahatelnost smluv 
byla jedním z důležitých hospodářských problémů české transformace v 90. letech. 
V tomto šetření sledujeme, zda a v jakém rozsahu se s těmito problémy zemědělci potýkali 
v roce 2003. Dále byla v této části sledována tvorba cen a kvalita dodávané produkce 
mléka a masa. 

Nejprve se zaměříme na vyhodnocení otázek týkajících se odbytu mléka, na které 
odpovídalo 141 podniků PO a 32 FO. Mezi odbytovými kanály, jejichž využívání 
a spokojenost s nimi jsme sledovali, byl prodej přímo mlékárně, prodej prostřednictvím 
odbytové organizace, soukromému obchodníkovi, na místním trhu či přímý prodej z farmy 
a vlastní zpracování a prodej na místním trhu. Ukázalo se, že mezi nejdůležitější odbytové 
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kanály, které zemědělci využívají při prodeji mléka patří prodej prostřednictvím 
odbytových organizací a přímý prodej. Prostřednictvím odbytových organizací realizuje 
svou produkci polovina podniků PO a polovina podniků PO prodává mléko přímo 
mlékárně (tabulka 18-22). Podniky, které v roce 2003 realizovaly svou produkci 
prostřednictvím odbytových organizací, zpeněžovaly tímto způsobem v průměru 98 % 
z jejich celkové produkce mléka, tzn. využívaly téměř výhradně tohoto odbytového 
kanálu. Podobně i podniky, které prodávaly přímo mlékárně, využívaly téměř výhradně 
tohoto způsobu prodeje (prodej průměrně 97 % produkce mléka). Jako doplňkový 
marketingový kanál využívá 7 % dotázaných přímý prodej na místním trhu nebo z farmy. 
Takto byla průměrně zpeněžena 2 % z celkové produkce mléka. Další způsoby prodeje 
jako např. prodej soukromému obchodníkovi nebo vlastní zpracování a prodej na místním 
trhu nejsou zemědělskými podniky využívány téměř vůbec. 

Ve srovnání s PO prodával menší podíl dotázaných FO mléko prostřednictvím odbytových 
organizací (28 %). Přímo mlékárně dodávalo mléko 59 % dotázaných FO. V porovnání 
s PO, které využívají téměř výhradně jednoho odbytového kanálu, tzn. buď prodávají 
veškerou produkci prostřednictvím odbytové organizace nebo přímo mlékárně, je strategie 
FO odlišná. Zemědělci, kteří realizují mléko prostřednictvím odbytové organizace takto 
prodávají pouze 30 % ze své celkové produkce, obdobně ti, co prodávají přímo mlékárně 
tímto způsobem prodávají 64 % z celkové produkce. Z dalších, marginálních, způsobů 
odbytu jsou 3 % shodně zastoupeny prodej na místním trhu či přímý prodej z farmy 
a vlastní zpracování a prodej na místním trhu. Oproti očekávání využívají prodej 
na místním trhu či přímý prodej z farmy jako odbytový kanál více podniky PO než FO. 

Tabulka 18-22: Způsob odbytu mléka podniky PO a FO v roce 2003 
 Způsob odbytu 

 

Přímo 
mlékárně 

Prostřed-
nictvím 

odbytové 
organizace 

Soukro-
mému 

obchodní-
kovi 

Na místním 
trhu či přímý 

prodej 
z farmy 

Vlastní 
zpracování 
a prodej na 

místním trhu 

Jiný způsob

Podniky PO       
Podíl respondentů 53% 50% 1% 7% 0% 1% 
Podíl z celkového 
množství mléka 97% 98% - 2% - - 
Podniky FO       
Podíl respondentů 59% 28% 0% 3% 3% 3% 
Podíl z celkového 
množství mléka 64% 30 % - 4% 4% 7% 

Jak bylo uvedeno výše, nejvýznamnějšími odbytovými kanály využívanými pro odbyt 
mléka zemědělskými podniky PO stejně jako i FO jsou přímý prodej mlékárně a prodej 
prostřednictvím odbytové organizace. V šetření jsme sledovali, jak jsou podniky PO a FO 
s těmito způsoby odbytu celkově spokojeny. Bylo zjištěno, že více než polovina 
respondentů obou typů podniků je s odbytem přímo mlékárně nebo prostřednictvím 
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odbytové organizace spokojena či velmi spokojena (graf 18-4). Je zajímavé, že velký 
počet respondentů (přibližně 20 %) si spokojeností s odbytem není jist. U odbytu přes 
odbytovou organizaci si není spokojeností jisto dokonce více než 30 % respondentů FO 
(na otázku odpovídalo pouze 9 respondentů). 

Graf 18-4: Spokojenost podniků PO a FO s odbytem mléka v roce 2003 
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V další části dotazníkového šetření k odbytu mléka jsme sledovali tvorbu smluvních 
vztahů mezi zemědělci a odběrateli mléka. Jednou z otázek bylo, jak se zemědělci podílí 
na procesu tvorby smluv. Dále jsme zjišťovali, jak jsou definovány podmínky smluv jako 
např. cena, platební podmínky a otázky související s kvalitou mléka. 

Více než tři čtvrtiny sledovaných podniků FO mělo v roce 2002 předem zajištěn prodej 
celkové produkce mléka mlékárně (buď přímo nebo přes odbytové organizace) smlouvou. 
V roce 2003 pak tento počet poklesl na 63 %. U podniků PO nebylo zajištění prodeje 
mléka smlouvou v tomto dotazníkovém šetření sledováno. 

Na definování podmínek dodavatelsko-odběratelských smluv s odběrateli mléka 
se významně podílí 4 % respondentů PO, 36 % uvádí, že se jedná o vyrovnanou dohodu 
obou partnerů, 44 % podniků PO se oproti tomu podílí na definování podmínek smluv 
nevýznamně a 16 % podniků se nepodílí vůbec. V porovnání s podniky PO mají FO 
mnohem nižší vliv na tvorbu dodavatelsko-odběratelských vztahů, 59 % respondentů 
uvedlo, že se na definování smluv vůbec nepodílí, 9 % respondentů se na definování 
podmínek smluv podílí buď nevýznamně nebo jde o vyrovnanou dohodu obou partnerů. 
Dalších 9 % respondentů se podílí na definování smluv významně.  
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Ve většině případů, tzn. u 75 % respondentů PO i FO, je konkrétní výše ceny za daných 
jakostních parametrů určena smlouvou. U 21 % dotázaných podniků PO resp. 18 % FO 
dodává mléko na základě smlouvy, která obsahuje všeobecné podmínky stanovení ceny. 
To znamená, že cena může být odvozena například podle splnění podmínek termínu 
a množství a vývoje tržní ceny apod. Naopak 4 % respondentů PO a 7 % respondentů FO 
uvedlo, že konkrétní výše ani podmínky stanovení ceny nejsou ve smlouvě s odběrateli 
stanoveny. 

Osm dotázaných podniků PO a šest FO bylo v roce 2002 nebo 2003 konfrontováno 
se situací, že odběratel za dodané mléko nezaplatil smlouvou stanovenou cenu nebo 
nezaplatil vůbec. V 18 případech podniků PO odběratel nezaplatil za dodané mléko 
smlouvou stanoveno cenu, je ale nucen platit sankce za porušení smlouvy. U FO na tuto 
otázku neodpověděl průkazný počet respondentů. 

V tabulce 18-23 jsou uvedeny podíly jakostních tříd dodaného mléka 
na celkovém dodaném mléce. Ve sledovaných letech 2002 a 2003 se podíl dodaných 
kvalitativních tříd téměř nelišil. Nejvíce mléka (82 %) bylo v obou letech dodáno 
v jakostní třídě I. Zbytek (18 %) mléka byl zařazen do nejvyšší kvalitativní třídy Q. 
Průměrná cena za litr mléka ve třídě Q byla v roce 2002 7,95 Kč a ve třídě I. 7,88 Kč. 
V roce 2003 ceny v těchto jakostních třídách mírně poklesly. Vzhledem k malému počtu 
odpovědí obdobné údaje za FO neuvádíme.  

Tabulka 18-23: Podíly prodaného mléka a průměrná realizovaná cena v jakostních 
skupinách v podnicích PO 

 2002 2003 
Jakost podíl Cena (Kč/l) Podíl Cena (Kč/l) 
Třída Q 18% 7,95 18% 7,88 
Třída I 82% 7,88 82% 7,73 
Třída II 1% 4,59 0,02% 5,82 
Třída III 0,00% 6,50 0,00% 6,50 
Třída NS 0,01% 3,76 0,21% 2,04 

V tabulce 18-24 jsou uvedeny kvalitativní ukazatele mléka (celoroční průměrný obsah 
tuku a bílkovin) dodaného mlékárně. V obou sledovaných letech dodávaly FO mléko 
s v průměru vyšším obsahem tuku než podniky PO. V roce 2003 činil obsah tuku mléka 
dodávaného podniky PO 4,05 % a podniky FO 4,3 %. Celoroční průměrný obsah bílkovin 
se u podniků PO a FO výrazně nelišil a dosahoval ca. 3,3 %.  

Tabulka 18-24: Celoroční průměrný obsah tuku a bílkovin v dodaném mléce 
 celoroční průměrný obsah tuku (%) celoroční průměrný obsah bílkovin (%) 
 PO  FO PO  FO 
2002 4,05 4,20 3,35 3,32 
2003 4,05 4,30 3,37 3,30 
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Následující část dotazníkového šetření byla zaměřena na odbyt skotu. Zjišťovali jsme, 
podobně jako v předchozí kapitole u odbytu mléka, jaké způsoby prodeje využívaly 
zemědělské podniky při odbytu skotu, jak byla stanovována cena produkce a jaká byla 
průměrná porážková hmotnost a realizované ceny za skot. Na tyto otázky odpovídalo 
131 podniků PO a 32 FO. 

Nejvíce dotázaných PO prodávalo skot přímo jatkám (67 %) (tabulka 18-25), 40 % 
prodávalo soukromému obchodníkovi a 28 % prostřednictvím odbytové organizace. 
Prodeje na místním trhu využívalo 12 % podniků PO a samo zpracovávalo svou produkci 
nebo její část 9 % dotázaných. Producenti, kteří dodávali přímo jatkám, tímto způsobem 
zpeněžovali 71 % své produkce a ti, kteří využívali prodej přes odbytové organizace 81 % 
celkové produkce skotu. Při prodeji soukromému obchodníkovi takto podniky PO 
prodávaly méně než polovinu (40 %) své produkce. 

Soukromí zemědělci dávali při odbytu skotu jednoznačně přednost prodeji přímo jatkám. 
Tento marketingový kanál volilo 78 % dotázaných. Ostatní způsoby prodeje jako odbyt 
prostřednictvím odbytové organizace (9 %), prodej soukromému obchodníkovi (16 %) 
a prodej na místním trhu (6 %) byly využívány méně často. 

Tabulka 18-25: Hlavní způsoby prodeje skotu v podnicích PO a FO v roce 2003 
 Způsob odbytu 

 

přímý  
prodej  
jatkám 

prodej přes 
odbytovou 
organizaci 

prodej 
soukromému 
obchodníkovi

prodej 
na místním  

trhu 

vlastní 
zpracování 

Podniky PO      
Podíl respondentů 67% 28% 40% 12% 9% 
Podíl z celk. množství prodaných ks 71% 81% 46% 11% 41% 
Podniky FO      
Podíl respondentů 78% 9% 16% 6% 0% 
Podíl z celk. množství prodaných ks 91% 75% 66% 55%  

Jak je patrno z grafu 18-5, více než polovina podniků PO je nespokojena nebo méně 
spokojena s prodejem přímo jatkám nebo prodejem přes odbytovou organizaci. Na druhé 
straně je 40 % resp. 43 % dotázaných s tímto způsobem odbytu spokojeno. Vyšší 
spokojenost panuje mezi podniky PO při prodeji skotu soukromému obchodníkovi, kde je 
spokojeno 59 % a velmi spokojeno 5% respondentů. 
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Graf 18-5: Spokojenost podniků PO s různými způsoby odbytu v roce 2003 
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Hodnocení pro FO není v grafu 18-5 uvedeno, neboť na tuto otázku neodpovídal 
dostatečný počet respondentů. Z tohoto důvodu je možné hodnotit pouze spokojenost FO 
s odbytem přímo jatkám, kde odpovídalo 22 FO. Téměř polovina dotazovaných 
soukromých zemědělců (48 %) byla s přímým odbytem nespokojena či méně spokojena, 
40 % dotázaných bylo naopak spokojeno nebo velmi spokojeno, zbylých 12 % na tuto 
otázku neodpovědělo. 

Určování ceny produkce bylo přibližně u jedné třetiny dotázaných, jak PO tak FO, vázané 
na váhu v živém a u dvou třetin dotázaných na váhu v mase (zbytek neodpověděl). Jelikož 
převážná část respondentů využívá, jak bylo uvedeno výše, při zpeněžování skotu různých 
odbytových kanálů, může se u jednoho producenta lišit i způsob stanovování ceny. 
Uvedená čísla k určování ceny produkce jsou tedy spíše orientační. 

Jevila se tendence, že PO dosahovaly nižších realizačních cen u téměř všech kategorií 
skotu, přesná čísla ale z důvodu malého počtu respondentů, kteří odpověděli, neuvádíme. 
Naopak FO musely hradit vyšší podíl transportních nákladů (v průměru 28 %) než PO 
(14 %). 



Výsledky dotazníkového šetření v roce 2004                                                                                                                           

                       152 

19 Souhrn 

Tato studie popisuje hlavní výsledky dotazníkového šetření v zemědělských podnicích PO 
a FO provedeného v roce 2004. Cílem tohoto šetření bylo vytvoření obsažné databáze pro 
analýzy vývoje podnikových struktur v českém zemědělství a faktorů ovlivňujících tento 
vývoj, pro sledování podnikové výkonnosti, investiční aktivity a změn sociální funkce 
zemědělských subjektů ve venkovském prostředí. Část šetření byla věnována technologii 
výroby mléka a chovu skotu. Cílem této části bylo umožnit analýzu technické efektivnosti 
a technologických rozdílů mezi podniky a jejich faktorů, které by bylo obtížné do detailu 
analyzovat na celopodnikové úrovni. 

Přímého dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 277 zemědělských podniků z celé 
ČR, z toho 167 podniků PO a 110 FO. Podstatná část těchto podniků chovala skot 
a produkovala mléko, nebyla však nutně na výrobu mléka specializovaná. Části šetření 
zabývající se výrobou mléka se účastnilo 141 podniků PO a 32 podniků FO. 

Tato publikace se skládá z 18 kapitol. První kapitola prezentuje hlavní cíle dotazníkového 
šetření, výzkumné projekty, jichž toto šetření bylo součástí, řešitelský tým a instituce, 
které se na tomto šetření podílely. Druhá kapitola popisuje technickou přípravu, organizaci 
a strukturu dotazníkového šetření a diskutuje teritoriální a výrobní reprezentativnost 
podniků PO a FO. Další kapitoly prezentují výsledky průzkumu. 

První tématické kapitoly publikace (kapitoly 3 až 7) se věnují podnikům PO – způsobu 
jejich založení, vypořádávání transformačních závazků, vlastnické struktuře, 
pracovníkům, a jejich sociální funkci. Ze 167 podniků PO, které se podílely 
na dotazníkovém šetření, bylo 92 družstev, 56 a.s. a 19 s.r.o. Převážná většina (87 %) 
těchto podniků vznikla transformací zemědělského družstva, 8 % transformací 
zemědělského družstva a zároveň připojením části privatizovaného státního statku 
a zbytek privatizací státních statků. Většina podniků v souboru (66 %) vznikla v první fázi 
transformace - v období do roku 1995 - a nabyla převážně právní formy družstva a s.r.o. 
V pozdějších letech vznikaly především a.s. Ke změnám, které měly nejvýznamnější vliv 
na strukturu zemědělských podniků, docházelo především v relativně ranném období 
transformace. V tomto období byla transformace družstev nejvýznamněji doprovázená 
rozdrobováním jejich původního rozsahu. Na druhou stranu transformace podniků 
v následujících letech představovala především změnu právní formy s dopadem 
na vlastnické vztahy, ale malým vlivem na majetkové vybavení a organizaci podniků. 
Pozdější změny právních forem souvisejí s fenoménem zřejmým i z národních statistik, 
který odpovídá reakci významného podílu zemědělských podniků na blížící se lhůtu 
zákonného vypořádání transformačních závazků. Především změna právní formy podniků 
na a.s. nabízela pro mnohé podniky zajímavou formu řešení této problematiky takzvanou 
kapitalizací transformačních závazků. 
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Zachování relativně významného postavení družstev ve struktuře zemědělských podniků 
bylo podniky vysvětlováno především zájmem členů na této formě podnikání z důvodu 
možnosti spoluúčasti na rozhodování, důvěry a zkušenostmi s touto formou podnikání 
a obav z její změny. To poukazuje na vysokou averzi vlastníků zemědělského majetku 
k riziku, pravděpodobně danou jejich vysokou věkovou strukturou a chybějícím 
alternativním zaměstnáním na venkově. Zástupci družstev se výrazně lišili v názorech 
na vliv této formy podnikání na rozhodování. Převážná většina se jich však shodla 
v tvrzení, že spolurozhodování členů neomezuje práci vedení podniku. Zástupci družstev 
měli výrazně různorodý názor na to, zda by jiná forma podnikání zefektivnila rozhodování 
a celkové fungování podniku. Hlubší analýza ukázala, že ke kladné odpovědi se přikláněla 
především družstva, která v brzké budoucnosti plánují změnu právní formy. Tato družstva 
se též vyznačovala tím, že jejich členové nebyli s touto formou spokojeni, neposkytovala 
(sociální) služby zaměstnancům a jejich zástupci nepovažovali družstevní organizaci 
zemědělského podniku za výhodnou. Analýza produktivity práce a kapitálu ukázala, 
že družstva, která plánovala změnu právní formy, byla méně výkonná. To poukazuje na to, 
že v českém zemědělství stále dochází a bude docházet k efektivním změnám faremních 
struktur, tj. ke změnám, které jsou motivovány zvýšením efektivnosti a ne politicko-
institucionálním prostředím. 

Další část publikace, kapitola 4, byla věnována transformačním závazkům podniků PO. 
Ukázalo se, že podniky a.s. jsou nejméně zatížené transformačními závazky. To platí jak 
vzhledem k výši transformační zadluženosti a.s. tak i k počtu podniků ve skupině a.s., 
ve kterých se transformační závazky ještě vyskytují. Nejvíce jsou v souboru 
transformačními závazky zatížená družstva. Ve skupině družstev se však vyskytuje větší 
podíl podniků, které již transformační závazky vypořádaly než ve skupině podniků s.r.o. 
Více než polovina transformačních závazků družstev připadala na závazky vůči 
oprávněným osobám členům a téměř třetina na závazky vůči nečlenům. Celkem 10 % 
transformačních závazků bylo upraveno formou nájmu zemědělského majetku s pozdějším 
převodem vlastnictví. Tato forma právní úpravy transformačních závazků neexistovala 
v podnicích a.s., byla ale nejdůležitější formou závazků v podnicích s.r.o. (téměř 50 % 
transformačních závazků). Průměrná délka těchto nájemních smluv byla 12 let. 
V podnicích s.r.o., podobně jako v družstvech a a.s., převyšují transformační závazky vůči 
oprávněným osobám společníkům transformační závazky k externím oprávněným osobám 
(mimo členy a společníky). Od založení současné právní formy vyrovnávaly podniky 
většinou závazky vůči externím oprávněným osobám. Mezi právními formami ukázaly 
podniky s.r.o. nejnižší rychlost vypořádávání. 

Formou vypořádávání závazků k oprávněným osobám z majetkové transformace, použitou 
největším počtem podniků v šetření, byl výdej zemědělského majetku (42 % hodnoty 
vypořádaných závazků). Druhou nejčastěji použitou formou vypořádávání bylo vyplácení 
z vytvořeného zisku. To bylo následované výdejem nezemědělského majetku a vklady 
transformačních pohledávek oprávněných osob do podniku. Ve více než 20 % podniků 
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byla část transformačních závazků na základě domluvy s oprávněnými osobami 
odpuštěna. Větší podíl byl odpuštěn oprávněnými osobami členy/společníky než externími 
spoluvlastníky či oprávněnými osobami. V průměru za všechny podniky činil podíl 
hodnoty odpuštěných závazků 9 % transformačních závazků analyzovaného období. 

Převážná většina (91 %) podniků v šetření stále neměla v roce 2004 plně vypořádané 
transformační závazky; v průměru ke 207 oprávněným osobám. V průměru nebylo 30 % 
hodnoty těchto závazků smluvně ošetřeno. 

Kapitola 5 se zabývá vlastnictvím majetku zemědělských podniků PO. V roce 2003 měly 
podniky PO v šetření v průměru 320 společníků (u družstev členů) s průměrným 
vlastnickým podílem na hodnotě majetku rovnému 149 tis. Kč. V době od založení těchto 
podniků do roku 2003 došlo překvapivě k nárůstu počtu společníků a to díky 
transformační strategii některých a.s., které byly založeny několika málo společníky 
a později uspěly v kapitalizaci transformačních závazků oprávněných osob. V ostatních 
podnicích docházelo k postupnému snižování počtu vlastníků. Více než polovina podniků 
v šetření očekává další pokles počtu vlastníků (především družstva). Změny počtu 
vlastníků se odrazily ve vývoji hodnot vlastnických podílů na majetku těchto podniků. 
Nedocházelo k výrazným změnám v průměrné výši těchto podílů, ale k nárůstu rozdílů 
mezi nejmenšími a největšími vlastnickými podíly. Tento vývoj naznačuje tendenci 
ke koncentraci vlastnictví některými vlastníky. V družstvech a a.s. se vyskytovalo však 
velmi zřídka, že by vlastnický podíl některého z vlastníků přesáhl 10 % hodnoty majetku 
podniku. V takových případech se jednalo většinou o člena vedení podniku. Neplatilo 
však obecně, že management měl větší než průměrné podíly na majetku podniku (případ 
29 % podniků, většinou a.s.).  

Srovnání skupin podniků ukázalo, že vlastnická struktura podniku a strategie 
transformace, která měla vliv na hodnotu a strukturu majetku, souvisí s jeho ekonomickou 
výkonností. Jak diskutované výsledky ukázaly, podniky sledují různé strategie vývoje 
vlastnické struktury. Některé preferují zachování původní velikosti podniku na úkor 
rozdrobenosti vlastnictví. Vývoj ale směřuje ke snižování počtu vlastníků a k postupné 
koncentraci zemědělského vlastnictví, které se zdají mít pozitivní efekt na výkonnost 
podniků. 

Vlastnická struktura zemědělských podniků je mnohem komplexnější, než jak ukazují 
výše uvedené výsledky a než je všeobecně vnímáno z veřejných statistik o právních 
formách podniků v odvětví zemědělství. Důvodem je především propojenost vlastnických 
vztahů mezi podniky a majetkové podíly jiných společností na podnicích zemědělské 
prvovýroby. Propojenost vlastnictví mezi zemědělskými podniky existuje především mezi 
a.s. Více než polovina podniků a.s. uvedla, že existují podniky, které mají vlastnický podíl 
na základním kapitálu jejich společnosti. V průměru činil tento vlastnický podíl 44 %. 
V 6 % družstvech, ve kterých se vyskytl tento případ, vlastnily externí společnosti pouze 
9 % hodnoty základního kapitálu. Většinou se jednalo o zemědělské podniky, především 
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a.s. Více než 30 % podniků PO v šetření (většinou a.s. a družstev) mělo vlastnické podíly 
na základním kapitálu jiného zemědělského podniku. Dále byla více než polovina podniků 
všech právních forem v roce 2004 vlastnicky integrovaná (tj. měla vlastnický majetkový 
podíl na základním kapitálu) v podnicích dodavatelského či odběratelského sektoru. 
Částečně se jedná o členství v odbytových družstvech. Ukázalo se, že více než polovina 
podniků s vlastnickým podílem v podnicích dodavatelského či odběratelského sektoru 
vlastní podíl nejenom v jednom z této skupiny podniků. Většina majetkových podílů 
zemědělských podniků na podnicích dodavatelského či odběratelského sektoru je menších 
než 5 %. Téměř třetina podniků s majetkovým podílem v dodavatelských 
či odběratelských podnicích vlastní vyšší než 20% majetkový podíl. Všeobecně z tohoto 
sledování vyplývá, že a.s. jsou v českém zemědělství ve vztahu k vlastnické struktuře 
komplexnější a flexibilnější než družstva, která zachovávají relativně přehlednou 
vlastnickou strukturu. 

Zjištěná komlexnost a propojenost vlastnických vztahů poukazuje na to, že vlastnická 
struktura českých zemědělských podniků neodráží pouze potřebu akumulace kapitálových 
zdrojů a řešení transformační zadluženosti, ale je výsledkem individuálních strategií těchto 
podniků. Ekonomické výhody integrace (propojování) podniků, které pramení z vyšší 
vyjednávací síly a efektivnější formy smluvních vztahů jsou v českém zemědělství známé 
a využívané. 

Kapitola 6 se zabývala otázkou vedení, strukturou statutárních a kontrolních orgánů 
a zaměstnanci podniků PO. Statutární orgány podniků PO měly v průměru šest až sedm 
členů. Nejmenší statutární orgán mají podniky s.r.o. Nejvíce členů statutárního orgánu 
mají družstva, přestože mají v průměru podstatně měně spoluvlastníků a zaměstnanců než 
podniky a.s. Členové statutárních orgánů podniků PO jsou z převážné většiny vlastníci 
a mezi nimi především ti, kteří jsou zaměstnaní v podniku. Přibližně polovinu z nich tvoří 
vedoucí pracovníci podniku. Podniky a.s. se vyznačují tím, že jejich statutární orgán má 
ve srovnání s ostatními právními formami vyšší podíl vlastníků nezaměstnaných v daných 
a.s. Pouze mezi a.s. se vyskytují podniky, ve kterých člen statutárního orgánu není 
zaměstnancem ani vlastníkem podniku. 

Dozorčí orgány podniků PO (především v a.s. a družstvech; v s.r.o. je jejich založení 
dobrovolné) mají v průměru méně členů než statutární orgány (v průměru čtyři). Téměř 
všichni členové dozorčích orgánů zemědělských podniků v šetření jsou vlastníci, mezi 
nimi je necelých 30 % externích (v podniku nezaměstnaných) vlastníků. Tím, že dozorčí 
orgán kontroluje veškerou činnost podniku, za kterou je zodpovědné především vedení, je 
překvapivé, že jsou členy dozorčího orgánu i vedoucí pracovníci. Tento případ, který 
může narušit kontrolní funkci tohoto orgánu, se vyskytuje převážně v podnicích a.s., 
v nichž podíl vedoucích činí téměř polovinu členů dozorčího orgánu. 

Nejvyšším orgánem podniků s.r.o. a a.s. jsou valná hromada a v družstvu představenstvo, 
které umožňuje vlastníkům kontrolovat a spolurozhodovat o operování podniku. 
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Hlasovací práva vlastníků se mezi podniky významně liší a to i ve skupině družstev, 
přestože v těchto podnicích jsou hlasovací práva všeobecně upravena Obchodním 
zákoníkem. V případě družstev se hlasuje na členské schůzi na principu jeden člen jeden 
hlas ve většině podniků, tj. podle Obchodního zákoníku (v 57 % všech družstev), avšak 
v poměrně významné části družstev (ve 43 % všech družstev) bylo stanovami upraveno 
hlasovací právo tak, že odráží výši členského vkladu. V a.s. jsou hlasy na valné hromadě 
převážně přerozděleny podle počtu vlastněných akcií nebo jsou založené na podílech 
na kapitálu (30 % a.s.). Ve věšině podniků s.r.o. (84 %) má každý spoluvlastník jeden 
hlas. 

Podniky PO v šetření zaměstnávají v průměru 77 pracovníků. Nejvíce zaměstnanců mají 
a.s. (v průměru 100) a nejméně s.r.o. (v průměru 36). Sezónní pracovníci tvoří 9 % 
na celkovém počtu zaměstnanců, přitom nejméně zaměstnávají sezónní zaměstnance 
podniky s.r.o. Na jednoho vedoucího pracovníka připadá v průměru za všechny podniky 
16 pracovníků. Nejmenší počet zaměstnanců připadá na jednoho vedoucího pracovníka 
v podnicích s.r.o., což může poukazovat na náročnější kontrolu práce v a.s. a družstvech. 
Podniky s.r.o. dále zaměstnávají větší podíl pracovníků s vysokoškolským 
a středoškolským vzděláním s maturitou. Ve srovnání s ostatními podniky však též 
zaměstnávají vyšší podíl pracovníků z původně jiných než zemědělských oborů a celkově 
investují ve větší míře do vzdělávání jak vedoucích pracovníků tak i ostatních 
zaměstnanců. Všechny právní formy v průměru vyplácejí přibližně stejně vysoké mzdy 
manuálním a technických zaměstnancům, podniky s.r.o. však vyplácejí významně nižší 
mzdy vedoucím pracovníkům než podniky a.s. a družstva. 

V následující kapitole, kapitole 7, je pozornost věnována sociální funkci zemědělských 
podniků PO ve venkovském prostředí a službám zaměstnancům. Výsledky ukázaly, 
že nezemědělské výroby byly v převážné části podniků zachovány alespoň částečně 
ze sociálních důvodů. Mezi nimi měly největší sociální význam dopravní služby a služby 
pro veřejnou společnost (podniková kuchyně nabízející stravování i nezaměstnancům 
podniku, údržba silnic a veřejných prostranství, atd.). Zbývající nezemědělské výroby, 
jejichž hlavním cílem není pouze ekonomický prospěch, hrají sociální roli především 
prostřednictvím zajišťování zaměstnanosti - 60 % podniků PO uvedlo, že zaměstnává 
některé pracovníky ze sociálních důvodů. V průměru se jedná o sedm pracovníků, což 
představuje 8,8 % z celkového počtu zaměstnanců. V podnicích s.r.o. je však tento podíl 
významně nižší. 

Výsledky šetření týkající se poskytování veřejně prospěšných služeb udávají, že nejčastěji 
poskytovanou službou je údržba cest a silnic (poskytovaná 40 % podniků PO). Dopravní 
služby nejenom pro zaměstnance podniku bylo poskytováno 24 % podniků, 20 % podniků 
zajišťovalo odklízení sněhu a stejný podíl podniků udržoval veřejná prostranství. Dalšími 
veřejně prospěšnými aktivitami, které nebyly poskytované prostřednictvím 
nezemědělských výrob a služeb, byly sponzorství, podpora fotbalového týmu, údržba 
hřišť, kulturní akce a podnikové a veřejné oslavy, atd. 
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Družstva a podniky a.s. jsou mnohem více angažované v těch nezemědělských výrobách, 
které mají charakter služeb veřejnosti než podniky s.r.o. Podniky s.r.o. jsou více 
orientované na komerční nezemědělské výroby a služby, jakými jsou služby 
nezemědělským firmám a agroturismus. To však neznamená, že podniky s.r.o. byly méně 
zapojené do poskytování veřejně prospěšných aktivit. Podniky s.r.o. jsou mnohem více 
zapojené do spozorství než poskytování sociálních služeb prostřednictvím 
nezemědělských výrob a služeb. Tyto rozdíly ve formách poskytování sociálních služeb 
mezi právními formami naznačují, že podniky a.s. a družstva spíše poskytují služby 
veřejnosti, které jsou prvořadě určené zaměstnancům podniku (stravování, doprava, atd.) 
a podniky s.r.o. přispívají na akce přímého veřejného charakteru. Tento vývoj by mohl 
úzce souviset s rozdílnou vlastnickou strukturou těchto podniků, protože v družstvech 
a podnicích a.s. představují vlastníci přibližně 60 % všech zaměstnanců, zatímco 
v podnicích s.r.o. představuje tento podíl necelých 10 %. 

Následující kapitoly, kapitoly 8 až 12, jsou věnovány zemědělským podnikům FO 
(soukromým hospodářstvím), především pak způsobu a motivům založení, příjmům 
domácností hospodářů, rozhodování, zaměstnávání externích pracovníků a sociálním 
vztahům soukromého zemědělce v rodině, na venkově i v jeho podnikatelském prostředí. 

Podniky FO nejčastěji získaly zemědělský majetek a půdu pro soukromé hospodaření 
restitucí. Nejvýznamnějšími motivy pro rozhodnutí soukromě hospodařit byly rodová 
tradice, seberealizace při práci v přírodě a zemědělství, a přesvědčení, že se o svůj 
zemědělský majetek postarají respondenti sami nejlépe. Ekonomické důvody jako ztráta 
zaměstnání nebo přesvědčení o tom, že se celkově zlepší finanční situace rodiny, hrály při 
rozhodování soukromě hospodařit méně významnou roli. 

Více než jedna čtvrtina domácností soukromých zemědělců má čtyři členy. Ženy jsou 
hospodářkami pouze zřídka. Celkem dvě třetiny hospodářů dosáhlo vzdělání 
v zemědělském oboru. V týdnech v sezóně odpracuje průměrný hospodář více než 
70 hodin a v týdnech mimo sezónu 50 hodin. V sezónně tak hospodář pracuje průměrně 
10 hodin denně včetně sobot a nedělí. Na jeho dovolenou připadá pouhý jeden týden za 
rok. Průměrná farma z našeho šetření přinesla v roce 2003 čistý roční rodinný příjem ve 
výši 164 tis. korun. Porovnáme-li počet odpracovaných hodin na farmě s příjmem, je 
zřejmé, že hodinová mzda se pohybuje hluboko pod celorepublikovým průměrem. 
Z důvodu nízkého příjmu ze zemědělské činnosti hrají pro jednu třetinu dotázaných 
soukromých zemědělců důležitou roli jiné příjmy. 

Za provoz celé farmy odpovídá ve většině případů soukromý zemědělec sám. Nejvíce 
soukromých zemědělců využívá poradenských služeb pouze zřídka nebo velmi zřídka. 
Více než dvě třetiny dotázaných FO se snaží přesně dodržet doporučení dodavatele nebo 
se z podstatné části drží doporučení. Soukromí zemědělci častěji volí cestu nižšího rizika. 
Sledovali jsme, zda faktory jako využívání poradenských služeb, dodržování doporučení 
dodavatele a riziko při rozhodování souvisí s ekonomickou výkonností podniku. 
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U žádného z těchto faktorů souvislost nebyla prokázána, což může být do jisté míry 
způsobeno nízkým počtem respondentů pro statistickou analýzu. 

Čtyřicet procent dotázaných podniků FO zaměstnává cizí pracovní sílu pro práci na farmě 
ať už na trvalý úvazek či na sezónní práce. Většina FO se u svých zaměstnanců nepotýká 
s významnějšími problémy. Soukromý zemědělci upřednostňují při najímání sezónních 
pracovníků nebo pracovníků na nahodilé práce zaměstnávání osob, se kterými mají 
zkušenosti. Významný podíl dotázaných soukromých zemědělců však nechce rozšiřovat 
velikost hospodářství nad rozsah, který je zvládnutelný pouze rodinnými pracovníky.  

Většina soukromých zemědělců se domnívá, že vztahy v rodině jsou faktorem, který 
ovlivňuje výkonnost jejich hospodářství. Pro většinu dotázaných není obtížné dosáhnout 
shody mezi členy domácnosti ve strategických otázkách.  

Polovina dotázaných respondentů nepociťuje výrazné sociální rozdíly mezi obyvateli 
v jejich obci, téměř polovina dotázaných naopak hodnotí tyto rozdíly jako výrazné. 
Soukromí zemědělci, kteří hodnotí rozdíly jako výrazné, mají vyšší obavy, že je ostatní 
obyvatelé obce využijí k vlastnímu prospěchu než  ti, kteří hodnotí rozdíly mezi obyvateli 
v obci jako nevýrazné. Více než polovina soukromých zemědělců se často zapojuje 
do veřejně prospěšných aktivit v obci bez nároku na finanční odměnu. 

Vztahy s okolními soukromými zemědělci posuzují respondenti celkově lépe než vztahy 
se zemědělskými podniky. Ale i vztahy se zemědělskými podniky jsou oproti očekávání 
na velmi dobré úrovni.  

Analýza vztahu jednotlivých sledovaných otázek a ekonomických ukazatelů podniku 
neukázala významnější závislosti. To je způsobeno pravděpodobně tím, že pojem “sociání 
kapitál“ zahrnuje velké množství charakteristik, které mohou mít sice vliv na ekonomiku 
podniku, ale, neboť se vzájemně ovlivňují, je nutná celková analýza těchto charakteristik, 
na kterou v tomto šetření nezbývá prostor.  

Nejistota z budoucího vývoje ovlivňuje ve většině případů celkovou současnou 
angažovanost nebo investice do farmy. Významným zdrojem budoucí nejistoty 
i v mnohých soukromých hospodářství to, že hospodář nemá nástupce. 

Dalších pět kapitol (kapitola 13 až 17) je věnováno vyhodnocení částí dotazníků, které 
byly totožné pro obě skupiny podniků – podniky PO a FO –, čímž bylo umožněno jejich 
vzájemné srovnání. První kapitola z této řady, kapitola 13, se věnovala rozsahu a kvalitě 
obhospodařované půdy a nájemním vztahům. Data z šetření ukázala, že zemědělské 
podniky hospodaří ve značně rozdílných přírodních podmínkách a to jak mezi podniky tak 
v rámci podniků. Srovnáním úrovně nájemného, vyjádřeného procentickým podílem 
k průměrné úřední ceně obhospodařované půdy mezi podniky FO a PO bylo zjištěno, 
že podniky FO hradí o 10 % vyšší nájemné. Hrazené nájemné vyjádřené procentickým 
podílem na ÚCP variuje u podniků PO mezi 0,26 - 2,46 % a u podniků FO mezi 0,26 -
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 4,41 %. V oblasti nájemních vztahů k půdě převažují jak u podniků PO tak i FO smlouvy 
na dobu neurčitou, které zajišťují stabilizaci těchto vztahů, protože nejsou přerušovány 
po uplynutí určité lhůty. S tímto typem smluv nevznikají dodatečné náklady 
z prodlužování nájemních vztahů. Mezi smlouvami na dobu určitou a neurčitou není rozdíl 
ve výši hrazeného nájemného vyjádřeného procentickým podílem na průměrné ÚCP. Výše 
nájemného se odlišuje jen v případech, kdy podniky mají uzavřeny oba typy smluv (jak 
na dobu určitou tak neurčitou). V tomto případě podniky PO platí nájemné vyjádřené 
procentickým podílem k ÚCP o téměř 20 % vyšší než podniky FO. Podniky FO mají 
uzavřeny smlouvy s většími vlastníky zemědělských pozemků, neboť na jednu smlouvu 
v průměru připadá 7,5 ha a v případě PO 3,8 ha najaté z. p. 

V kapitole 14 jsou vyhodnoceny investiční aktivity, struktura investic a úvěrového 
omezení podniků PO a FO. Podniky celkem investovaly především (polovinu veškerých 
investic) do mobilních strojů a zařízení, které nejvíce ušetří pracovní sílu, pohonné hmoty, 
náklady na opravy, zajistí provozní spolehlivost a současně přinášejí největší produkční 
efekt. Z porovnání struktury investic podniků PO s podniky FO vyplývá, že podniky FO 
investovaly třikrát větší část z jejich celkových investic do nákupu zemědělské půdy 
a o polovinu menší část celkových investic do dalších technologických zařízení než 
podniky PO. To je částečně dané menším významem živočišné výroby v těchto podnicích. 
Podílově vyšší investice do půdy podniky FO souvisí s rozvojem prodeje státní 
a soukromé půdy a dále se snahou hospodářů stabilizovat svoji podnikatelskou činnost 
(eliminovat riziko ztráty najaté půdy) a současně se stát konečnými příjemci 
zemědělských dotací. Analýza odhalila významnou roli výrobního zaměření také při 
obměně kapitálového vybavení a existující obecnou tendenci, že podniky s větším 
podílem tržeb ze živočišné výroby mají menší míru obměny s ohledem na vyšší 
kapitálovou náročnost a nižší produktivitu práce a kapitálu, mají tedy nižší vlastní 
reprodukční schopnost. Podniky PO hodnotí celkově lépe technickou vybavenost pro 
rostlinnou výrobu. Téměř dvě třetiny podniků PO se domnívá, že technika v živočišné 
výrobě bude vyžadovat podstatné změny s významnými investičními výdaji, vyvolané 
nutností reagovat na legislativní požadavky upravující welfare zvířat a také vyhovět 
podmínkám nitrátové směrnice. Náklady spojené se splněním norem jsou v průměru 
odhadovány v průměru na 10 mil. Kč na jeden podnik PO a 1 mil. Kč v případě podniků 
FO. 

Mezi nejvýznamnější zdroje financování investic patří v případě podniků PO bankovní 
úvěry (více než třetinový podíl na celkových investicích), následované vlastními zdroji 
(téměř třetinový podíl na celkových investicích) a velmi dynamicky se rozvíjející leasing 
případně jiné formy pronájmu (pětinový podíl na celkových investicích). Podniky FO 
financovaly své investiční projekty z více než poloviny z vlastních zdrojů, přičemž podíl 
samofinancování s časem rostl. Dále podniky FO využívají k financování investic úvěry 
(čtvrtina celkových investic). Leasingové financování bylo využíváno podniky FO 
výrazně méně než podniky PO. Manažeři podniků PO i soukromí zemědělci celkově 



Výsledky dotazníkového šetření v roce 2004                                                                                                                           

                       160 

usuzují, že dostupnost investičních zdrojů se celkem zlepšila, což zároveň vypovídá 
o lepší finanční situaci podniků v letech 2001-2003 ve srovnání s obdobím 1995-2000. 

Úvěrové financování ze ukázalo mít mezi zdroji financování investic významné postavení, 
z čehož se dá usuzovat, že nedostupnost úvěrových zdrojů pro některé skupiny podniků 
omezuje jejich rozvoj. Nejčastějším důvodem pro zamítnutí jak investičních tak 
provozních úvěrů v případě podniků PO a FO jsou finanční ukazatele a bonita, dále 
transformační zadluženost a v neposlední řadě také vysoká rizikovost podnikání v odvětví 
zemědělství. Podnikatelé jsou odrazováni od žádosti o úvěr především přílišnou byrokracií 
související s pořízením úvěru, obavou z nevyhovění žádosti a příliš vysokou úrokovou 
sazbou nabídnutou bankovní institucí. Z podrobnější analýzy charakteristik úvěrově 
omezených podniků PO vyplynulo, že mezi úvěrově omezené patří spíše menší podniky, 
dále v této skupině podniků je statisticky významně menší podíl ziskových podniků (20 % 
podniků v roce 2003 a 25 % podniků v letech 2000-02) a jsou to podniky, které mají téměř 
polovinu neošetřených závazků z transformace. Zároveň tyto podniky investují 
cca o 7-16 % méně než ostatní z důvodu omezenosti nejenom cizích ale i vlastních zdrojů 
financování. Je možné říci, že u těchto podniků je omezenost úvěrových zdrojů dána 
racionálním chováním bank, ale může se zde také projevovat vliv nedokonalostí 
úvěrového trhu, kdy banky postrádají dostatek kvalitních informací o potencionálních 
klientech a nebo nejsou schopny daný projekt objektivně posoudit. Případně někteří 
podnikatelé mohou být odrazeni od žádosti o úvěr z důvodu vysokých nákladů spojených 
s pořízením úvěrů a vyhledávají tak alternativní zdroje pro své investiční záměry.  

Další kapitola, kapitola 15, byla zaměřena na mezipodnikovou spolupráci. Dotazníkové 
šetření ukázalo, že nejdůležitějšími oblastmi spolupráce v českém zemědělství v roce 2004 
bylo poskytování služeb, čištění a skladování produkce, užívání techniky a nákup vstupů. 
Spolupráce je nejčastěji neformální a nepravidelná, z čehož se dá usuzovat, že čeští 
zemědělci preferují flexibilitu a neradi se váží dlouhodobějšími závazky. Převážná většina 
zemědělských podniků hodnotí jejich spolupráci jako velmi nebo víceméně úspěšnou 
a mají zájem na jejím rozšíření nebo na pokračování spolupráce v současném rozsahu. 
Podniky FO taktéž hodnotí jejich spolupráci za velmi nebo víceméně úspěšnou, 
ale na rozdíl od PO mají významně menší zájem na jejím dalším rozšiřování. 
Pro navazování obchodních vztahů i jejich úspěšnost mají podle dotazovaných zemědělců 
(jak PO tak i FO) vztahy z předtransformačního období stále velký význam. 

Kapitola 16 je věnována prodeji produkce. Nejrozšířenějším způsobem odbytu mezi 
soukromými zemědělci je prodej podnikům zemědělského nákupu, ačkoli je s touto 
formou odbytu jejich velká část nespokojena. Soukromí zemědělci jsou nejvíce spokojeni 
s prodejem na místním trhu či přímým prodejem z farmy stejně jako i s odbytem 
přes odbytovou organizaci. Nejdůležitějšími faktory při výběru způsobu odbytu jsou pro 
právnické osoby nabízená cena, osobní zkušenost s daným odběratelem i nabízené 
necenové podmínky, méně důležitá je dopravní vzdálenost. Ve srovnání s podniky PO 
hraje nabízená cena a necenové podmínky u podniků FO méně významnou roli, naopak 
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vzdálenost je pro FO faktorem významnějším. Nedodržování sjednaných podmínek 
v odběratelsko-dodavatelských vztazích je větším problémem u podniků PO, u podniků 
FO byly smlouvy s odběrateli porušovány méně často. 

Kapitola 17 se týká členství podniků FO a PO v Agrární komoře, politických a odborných 
svazech a spolcích. Členem Agrární komory byl větší podíl dotázaných podniků PO než 
FO. Motivy pro vstup do Agrární komory byly u obou skupin obdobné, přičemž 
nejvýznamnější motivací bylo prosazování a ochrana zájmů členů Agrární komorou 
na politické úrovni. Právě při hodnocení činnosti Agrární komory v tomto směru jsou 
členové nejednotní. V obou skupinách podniků sice převažuje podíl spokojených, ale více 
než jedna třetina dotázaných v každé skupině je s kvalitou této činnosti nespokojena. 
Převážná většina dotázaných členů Agrární komory byla oproti tomu spokojena s kvalitou 
poradenské a konzultační činnosti, informačním servisem a s úrovní přednášek 
a seminářů.  

Ze sledovaných politických zemědělských svazů bylo nejvíce dotázaných zemědělských 
podniků členem Zemědělského svazu. Hlavním motivem členství bylo, obdobně jako 
u Agrární komory, prosazování a ochrana zájmů zemědělců na politické úrovni, 
prosazování ekonomických zájmů a poradenské a konzultační služby. Členové jsou 
s úrovní aktivit prováděných politickými svazy převážně spokojeni. Největší podíl 
soukromých zemědělců byl členem Asociace soukromého zemědělství. V porovnání 
s podniky PO vstupujícími do Zemědělského svazu motivovala více soukromých 
zemědělců funkce Asociace jako prostoru k neformální výměně informací mezi zemědělci 
a zpracovateli. Nejspokojenější byli soukromí zemědělci (členové politických svazů) 
s kvalitou poradenských a konzultačních služeb, s funkcí svazu jako prostoru k neformální 
výměně mezi zemědělci a zpracovateli a s prosazováním jejich zájmů na politické úrovni. 

Ve srovnání se soukromými zemědělci přikládají zemědělské podniky vyšší význam 
pro fungování jejich podniku odborným svazům než svazům politickým. To se odráží také 
v tom, že větší podíl zemědělských podniků než soukromých zemědělců je členem 
odborných svazů. 

Poslední a nejrozsáhlejší kapitola, kapitola 18, této studie se věnuje popisu technologií 
výroby mléka a chovu skotu, investic do těchto výrob, odbytu produkce a analýze 
charakteristik podniků PO a FO ve skupinách podle technické efektivnosti těchto výrob. 
Oblasti, které byly v této části dotazníku sledovány, jsou významně determinovány 
existující duální strukturou českého zemědělství (malý počet velkých jednotek vedle 
relativně vysokého počtu menších rodinných hospodářství). Takováto struktura současně 
dominuje chovu skotu. Nejenom velikostní složení (průměrný podnik FO chová 
čtrnáctkrát méně dojnic než podnik PO), ale i využívané technologie a praktikované 
způsoby řízení práce jsou projevem uvedené duální struktury. 
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Získané údaje ze šetření potvrdily poměrně nepříznivý trend u klíčových technických 
ukazatelů výroby mléka a chovu skotu, kterými jsou například mezidobí, inseminační 
index či podíly vyřazovaných dojnic. V oblasti investic nebylo jediným cílem vyhodnotit 
absolutní investiční aktivitu podniků, ale i strukturu těchto investic, jejich financování 
a budoucí plány. Provedené šetření odkrylo, že podniky PO jsou schopny, vzhledem 
ke své velikosti, redukovat investiční náklady oproti podnikům FO. Například u investic 
do stájí pro dojnice a jejich vybavení mohou být náklady u PO až třikrát nižší při 
vyjádření na jednu dojnici. Šetření dále ukázalo, že mezi nejvýznamnější zdroje investic 
patří zejména vlastní zdroje a bankovní úvěr (často podporovaný PGRLF). Přirozeně je 
žádoucí, aby takováto zjištění byla reflektována při vytváření agrárně-politických opatření. 
Vazná ustájení jsou postupně nahrazována volnými, nicméně je ve vazných stájích stále 
ustájena necelá polovina dojnic u sledovaných podniků PO a FO. Pokud se jedná o plnění 
zákonných nařízení v oblastech životního prostředí a pohody zvířat, stále přetrvávají 
nedostatky. Nejčastěji vyhovují předpisům dojírny a mléčnice. Největším problémem jsou 
naopak stavby na uskladnění chlévské mrvy. Zajímavým zjištěním je skutečnost, 
že přibližně polovina chovatelů uvádí jako důvod pro případné ukončení některé činnosti 
právě nemožnost plnit tyto zákonné normy. Naproti tomu ze subjektivního hodnocení 
řídících pracovníků vyplývá, že vztah pracovníků v chovu skotu ke zvířatům je hodnocen 
vesměs jako pozitivní. Ukazuje se, že kvalitě krmiv je věnována velká péče. Zejména 
v podnicích s námezdní pracovní silou je stabilně kontrolováno dodržování krmného 
plánu. 

Další důkladně rozpracovanou oblastí v dotazníku byly okruhy týkající se najímání 
pracovní síly v podnicích (v chovu skotu). Pozitivně je možné hodnotit péči, jaká je 
věnována rozvoji lidského kapitálu v podnicích. I přes stále převládající nevhodnou 
věkovou strukturu pracovníků se ukazuje, že většina dotázaných respondentů zajišťuje 
svým pracovníkům další odborné školení. Šetření současně potvrdilo, že stále přetrvává 
významná nutnost kontroly pracovníků v podnicích PO, a to i přesto, že polovina 
pracovníků v chovu dojnic se zároveň majetkově podílí na daném podniku. Získat a udržet 
mladé a kvalifikované pracovníky patří k dalším klíčovým problémům, se kterými 
se podnikatelé a řídící pracovníci setkávají. 

Z analýzy technické efektivnosti vyplynulo, že sledované subjekty dosahují relativně 
vysoké hodnoty. Poukazuje to na skutečnost, že sektor mléka prošel významnou 
restrukturalizací a značná část neefektivních producentů již sektor opustila. Není 
překvapením, že pro růst efektivnosti je klíčovým ukazatelem dosažená užitkovost dojnic 
(skupina s nejvyšší efektivností dosahuje v průměru o 40 procent vyšší užitkovosti než 
skupina na opačné straně). Producenti s nadprůměrnou technickou efektivností (třetina 
s nejvyšší technickou efektivností) jsou schopni redukovat jednotkové přímé materiálové 
náklady a zároveň pracovní náklady v průměru o 25 procent. Naproti tomu kapitálové 
náklady jsou srovnatelné s celým vzorkem podniků (důvodem jsou zejména relativně 
vyšší investiční náklady vynaložené za účelem dosažení vysoké efektivnosti). Pokud 
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se týká technologických aspektů výroby, čím vyšší je zastoupení holštýnského plemene 
ve stádu, tím vyšší je technická efektivnost. Z analýzy dále plyne, že technickou 
efektivnost lze zvyšovat vybavením stájí (dojnic) automatizovaným systémem identifikace 
dojnic a dále většinovým zastoupením volného ustájení (i přes vyšší investiční nároky 
spojené s přechodem z volného k vaznému ustájení). Efektivní podniky jsou ve větší míře 
umístěny v oblastech mimo LFA, nicméně i v méně příznivých oblastech lze dosahovat 
vysokou technickou efektivnost. V důsledku dosahované efektivnosti jsou nadprůměrné 
podniky schopny ve větší míře investovat: mají nižší podíl nerekonstruovaných stájí 
a naopak vyšší podíl stájí, které prošly rekonstrukcí. Naproti tomu nelze prokázat, 
že s růstem věku zootechniků (tj. hlavního manažera v chovu dojnic) dochází 
ke zlepšování efektivnosti. Důvod je možné hledat v tom, že větší zkušenosti s rostoucím 
věkem jsou kompenzovány menší flexibilitou v přejímání nových způsobů řízení práce 
a zároveň mladší pracovníci mají větší sklon k inovacím. Ukázalo se, že rozvoji lidského 
kapitálu je věnována větší pozornost v podnicích s nejvyšší dosahovanou technickou 
efektivností. Nejenže lépe odměňují pracovníky v chovu skotu, ale i ve větší míře posílají 
své pracovníky na odborná školení a vzdělávání. I přes uvedená pozitiva vnímá 
nejefektivnější skupina podniků problém s kvalifikovaností pracovníků nejvíce. Analýza 
dále poukázala, že efektivnější podniky jsou schopny zajistit v chovu dojnic vyšší kvalitu 
odvedené práce. Nicméně na druhou stranu se prokázalo, že subjekty s dosahovanou vyšší 
efektivností chovu se častěji potýkají s problémem vysoké brakace dojnic, prodlužující 
se délkou mezidobí a stejně tak inseminační index dosahuje vyšších hodnot. Uvedené lze 
doplnit i zjištěním, že s růstem efektivnosti se statisticky zvyšuje negativní hodnocení 
zdravotního stavu dojnic řídícími pracovníky. 

Mezi nejdůležitější odbytové kanály, které zemědělské podniky využívají při prodeji 
mléka patří prodej přes odbytové organizace a přímý prodej mlékárnám. Prodej 
prostřednictvím odbytové organizace volily častěji PO než FO. PO využívají téměř 
výhradně jednoho odbytového kanálu, FO spíše kombinují různé způsoby odbytu. Více 
než polovina respondentů obou typů podniků je s odbytem přímo mlékárně nebo 
prostřednictvím odbytové organizace spokojena či velmi spokojena. V porovnání 
s podniky PO mají FO mnohem nižší vliv na tvorbu dodavatelsko-odběratelských smluv. 
Ve většině případů je konkrétní výše ceny za daných jakostních parametrů určena 
smlouvou. Někteří zemědělci byli v letech 2002-2003 konfrontováni s problémem 
nezaplacení za dodanou produkci, přičemž jen v 18 % těchto případů byl odběratel nucen 
platit sankce. 

Nejvíce dotázaných podniků PO prodávalo skot přímo jatkám nebo soukromému 
obchodníkovi a prostřednictvím odbytové organizace. Podniky FO při odbytu skotu 
jednoznačně upřednostňovaly prodej přímo jatkám. Více než polovina PO je nespokojena 
nebo méně spokojena s prodejem přímo jatkám nebo prodejem přes odbytovou organizaci. 
Vyšší spokojenost panuje při prodeji soukromému obchodníkovi. 



Výsledky dotazníkového šetření v roce 2004                                                                                                                           

                       164 

Při odbytu živočišných produktů mléka a masa je zajímavé sledovat, že soukromí 
zemědělci využívají v menší míře prodej prostřednictvím odbytových organizací než je 
tomu u podniků PO. Dalo by se naopak spíše očekávat, že soukromí zemědělci, kteří 
produkují v menším rozsahu, čímž mají nižší moc na trhu, budou mít vyšší tendenci 
se sdružovat do odbytových organizací a tím zlepšovat vyjednávací pozici vůči 
odběratelům než PO. Jedním z možných důvodů je, že se soukromí zemědělci neradi 
dlouhodoběji váží na jeden odbytový kanál a upřednostňují flexibilitu, kterou jim dává 
volný trh, na kterém mohou dosáhnout momentálně nejvyšší ceny, i když jim nenabízí 
jistotu odbytu do budoucna. 
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Příloha 

Tabulka A-1: Seznam zkratek okresů 
Okres Zkratka Okres Zkratka 
Benešov BN Nymburk NB 
Beroun BE Olomouc  OC 
Blansko BK Opava OP 
Brno - město BM Pardubice  PA 
Brno - venkov BV Pelhřimov PE 
Český Krumlov CK Písek PI 
Domažlice DO Plzeň - jih PJ 
Frýdek - Místek FM Plzeň - sever PS 
Havlíčkův Brod HB Praha - východ PV 
Hodonín HO Prachatice PT 
Hradec Králové HK Prostějov PR 
Chomutov CV Přerov PV 
Chrudim CR Příbram PB 
Jablonec nad Nisou JN Rakovník RA 
Jeseník JE Rokycany RO 
Jihlava JI Rychnov nad Kněžnou RK 
Jindřichův Hradec JH Semily SM 
Karlovy Vary  KV Strakonice ST 
Kladno KL Svitavy SY 
Klatovy KT Šumperk SU 
Kolín KO Tábor TA 
Kroměříž KM Trutnov TU 
Kutná Hora KH Třebíč TB 
Liberec  LB Uherské Hradiště UH 
Litoměřice LT Ústí nad Orlicí UO 
Louny LN Vsetín VS 
Mělník ME Vyškov VY 
Mladá Boleslav MB Zlín ZL 
Náchod NA Znojmo ZN 
Nový Jičín NJ Žďár nad Sázavou ZR 
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