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VYSVĚTLIVKY A POUŽITÉ ZKRATKY 
 

AP agrární politika 

AZO agrární zahraniční obchod 

AWU Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) 

SZP Společná zemědělská politika 

CZV ceny zemědělských výrobců 

CPV ceny průmyslových výrobců 

ČPH čistá přidaná hodnota 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DNHM dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

DPH daň z přidané hodnoty 

EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Evropský 

zemědělský orientační a záruční fond) 

EK Evropská komise 

ES Evropské společenství 

HDP hrubý domácí produkt 

HRDP Horizontal Rural Development Plan (horizontální plán rozvoje venkova) 

j. hm. jatečná hmotnost 

KD krmný den 

Krávy BTPM krávy bez trţní produkce mléka 

LFA Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti) 

LPIS Land Parcel Identification System (Systém pro identifikaci pozemků) 

MEŘO metylester řepkového oleje 

o. p. orná půda 

SAPS Single Area Payment Scheme (zjednodušená přímá platba na plochu) 

SC spotřebitelské ceny 

SEUROP Klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu (třídy S, E, U, R, O, P) 

SFTR Státní fond trţní regulace 

SOT Společná organizace trhu 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

SZÚ Souhrnný zemědělský účet 

ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací (od 1. 7. 2008 - dříve VÚZE) 

TIS
ČR

 SZIF Trţní informační systém České republiky SZIF 

Top-Up národní doplňkové platby 

TTP trvalé travní porosty 

VO výrobní oblast 

VÚZE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (do 30. 6. 2008 – nyní ÚZEI) 

z. p. zemědělská půda 

ZPM Zentrale Markt – und Preisberichtstelle GmbH Bonn 

ţ. hm. ţivá hmotnost 
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ÚVOD 

Předkládaná studie zachycuje vývoj českého zemědělství (reprezentovaný 

10 vybranými komoditami) v časovém horizontu 2001-2007, v jehoţ polovině se ČR stala 

členem EU. Pro odvětví zemědělství znamenal vstup ČR do EU zásah do agrární politiky, 

která se změnila z čistě národní (tedy české) agrární politiky na Společnou zemědělskou 

politiku EU (SZP). SZP EU určuje zejména společné principy a cíle agrární politiky, je 

nadřazena národním politikám a obsahuje společná pravidla a podmínky pro poskytování 

podpor zemědělcům všech členských zemí se zachováním některých národních specifik 

krátkodobého (např. postupné přibliţování nárokových přímých plateb zemědělců v nových 

členských zemích podmínkám zemědělců v EU 15) nebo dlouhodobého (např. podpory typu 

state-aid) charakteru. 

Studie se zaměřila na posouzení změn charakteristik 10 vybraných zemědělských 

komodit v období před vstupem do EU (období I) a po vstupu do EU (období II). Pro popis 

vývoje naturálně výrobních charakteristik jednotlivých komodit (kap. 4) se za období I v této 

studii povaţuje časový interval 2001-2003 a za období II pak interval 2004-2007. Pro účely 

analýzy ekonomické efektivnosti jednotlivých komodit opírající se o kaţdoroční nákladové 

šetření VÚZE (kap. 5) byla obě období zkrácena o 1 rok, tj. období I na roky 2002-2003 

a období II na roky 2004-2006. Důvodem byla skutečnost, ţe v době zpracování studie nebyly 

k dispozici výsledky nákladového šetření za rok 2007. 

Výše uvedené charakteristice byl do jisté míry podřízen i výběr indikátorů naturálního 

či hodnotového charakteru, které by měly odpovědět na otázky: 

- zda vstupem ČR na trh EU se prosadily nebo naopak oslabily pozice jednotlivých 

agrárních komodit, 

- jaký byl vývoj celkového salda zahraničního obchodu (včetně míry vlivu 

administrativních zásahů jak ze strany EU, tak ČR) u jednotlivých komodit, 

- jak vypadalo vyuţití výrobních faktorů, zejména pak intenzifikačních vstupů jako 

jednoho ze zásadních předpokladů pozitivního vývoje ekonomické efektivnosti, 

- jak vypadal vývoj vybraných charakteristik ekonomické efektivnosti jednotlivých 

komodit, zejména ukazatele rentability bez započtení i se započtením podpor, 

- jak na vývoji těchto ukazatelů participuje mimocenová sloţka úhrady. 

1 METODOLOGICKÝ POSTUP 

1.1 Cíl 

Cílem studie je podat objektivní obraz o vlivu agrární politiky na vývoj zemědělských 

komodit v období 2001-2007, zejména s ohledem na porovnání změn v předvstupním období, 

které označujeme jako období I (roky 2001-2003 pro naturálně bilanční analýzy a roky 

2002-2003 pro ekonomické analýzy) a v období po vstupu ČR do EU, které označujeme jako 

období II (roky 2004-2007 pro naturálně bilanční analýzy a roky 2004-2006 pro ekonomické 

analýzy s ohledem na nedostupnost údajů o výrobních nákladech za rok 2007). Jde zejména 

o vystiţení pozice českých producentů v oblasti výroby nejvýznamnějších komodit českého 

zemědělství. 
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Pro vybrané komodity a období I a II byl zvolen přístup umoţňující posoudit vnější 

výrobně ekonomické podmínky (produkce a trţní ceny ve světě a v EU apod.), přírodně-

klimatické podmínky v jednotlivých letech, agrárně-politické podmínky pro české producenty 

(úroveň podpor před vstupem a po vstupu do EU) a domácí výrobně-ekonomické podmínky 

(intenzita výroby, výrobní náklady, ceny zemědělských výrobců, ochrana trhu - celní bariéry, 

dovozní kvóty apod.) a vyhodnotit dopady těchto podmínek na rentabilitu výroby 

jednotlivých komodit. 

Jako klíčové komodity českého zemědělství byly vybrány: pšenice ozimá, ječmen jarní, 

řepka olejná, cukrovka - cukr, brambory konzumní pozdní, dojnice - mléko, výkrm skotu 

a krávy bez trţní produkce mléka - hovězí maso, výkrm prasat – vepřové maso, výkrm 

brojlerů – drůbeţí maso. 

1.2 Postup zpracování a zdrojové údaje 

V kapitole 2 zkoumáme vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů, které 

souvisejí s vývojem odvětví zemědělství před vstupem do EU (období I) a po vstupu ČR do 

EU (období II). Jedná se o obecné makroekonomické údaje, jako jsou 

- hrubý domácí produkt (HDP) 

- směnné kurzy koruny k USD a € 

- míra inflace 

- průměrná mzda v národním hospodářství, 

a dále o makroekonomické údaje odvětví zemědělství, jako jsou 

- průměrná mzda v odvětví zemědělství 

- podíl výdajů za potraviny na celkových výdajích obyvatelstva 

- Souhrnný zemědělský účet (SZÚ). 

Z údajů SZÚ se jedná zejména o ukazatele 

- celková produkce odvětví 

- podíl hlavních komodit rostlinné výroby (RV) na celkové produkci odvětví 

- podíl hlavních komodit ţivočišné výroby (ŢV) na celkové produkci odvětví 

- mezispotřeba a její podíl na celkové produkci odvětví 

- hrubá přidaná hodnota odvětví 

- čistá přidaná hodnota odvětví 

- celkový objem provozních podpor do zemědělství 

- důchod z faktorů za zemědělství celkem 

- celkový podnikatelský důchod za zemědělství 

- podíl zemědělství na HDP. 

V kapitole 3 zkoumáme vývoj agrární politiky (AP) ČR před vstupem a po vstupu ČR 

do EU (období I: 2001-2003 a období II: 2004-2007). Jedná se o všechny typy podpor (přímé 

i nepřímé), které jsou alokovatelné na vybrané zemědělské komodity. Před vstupem do EU 

jsou charakterizovány národní cíle těchto podpor, harmonizace a konvergence AP ČR se SZP 

EU a dále funkce hlavního distributora těchto podpor – SZIF. Po vstupu do EU se jedná 

o základní charakteristiku SZP (a její revizi po roce 2003) a národní specifika pro nově 

přistoupivší země a speciálně uplatnění národních specifik ČR v rámci SZP - přímé platby 

(SAPS a Top-Up), platby LFA, platby na agroenvironmentální opatření apod. Hlavní 

pozornost je zaměřena zejména na alokaci nepřímých podpor na komodity ŢV 

(prostřednictvím krmiv), neboť jejich nerespektování zkresluje celkovou ekonomickou situaci 

zemědělských producentů a rentabilitu komodit. Rovněţ jsou zkoumána opatření na ochranu 
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domácího trhu zemědělských komodit ČR a EU (celní bariéry, kvóty, intervenční ceny apod.), 

jejichţ působení se promítá do výše domácích CZV. 

V kapitole 4 zkoumáme celkové podmínky vývoje 10 vybraných zemědělských 

komodit z hlediska mezinárodních souvislostí (vývoj v EU a ve světě) a vlastní vývoj těchto 

komodit v ČR. Popis vývoje těchto komodit je vztaţen stejně jako v předchozích kapitolách 

k výše zmíněným obdobím před vstupem a po vstupu ČR do EU. S ohledem na různé 

hospodářské roční cykly jednotlivých komodit představuje období I situaci za roky 

2001-2003, resp. za marketingové roky 2001/02-2003/04 a období II analogicky za roky 

2004-2007, resp. za marketingové roky 2004/05-2007/08. 

Pro kaţdou komoditu a období I a II byl zvolen následující postup: 

Popis vývoje v EU, příp. ve světě 

- celkový objem produkce 

- nejvýznamnější producenti 

- vývoj cen na reprezentativních trzích v EU, příp. ve světě 

- agrární politika EU. 

Popis vývoje v ČR 

- klimatické podmínky 

- inflace, směnné kurzy 

- agrární politika ČR 

- vývoj ukazatelů komoditních bilancí: plochy/stavy, výnosy/uţitkovost, domácí 

produkce, importy, exporty, domácí spotřeba, počáteční a konečné zásoby 

- ceny zemědělských výrobců. 

Zhodnocení vývoje pro danou komoditu za období I a II 

- vývoj ve světě a EU a vliv na české producenty 

- změna rozměru (objemu produkce) dané komodity 

- vývoj intenzity 

- vývoj v oblasti AZO 

- stupeň soběstačnosti 

- vývoj CZV. 

Zpracování se opírá zejména o Zprávy o stavu zemědělství ČR (Zelené zprávy) 

a Baseline VÚZE (kde jsou přehledně a v časových řadách zpracovány dostupné údaje 

o odvětví zemědělství ČR). 

Zmíněné zdroje vyuţívají údaje 

- ČSÚ – CZV, produkce, výnosy, uţitkovost, 

- rezortní šetření MZe – bilance produkce, 

- nákladové šetření VÚZE – náklady, výnosy a realizační cena ve 3 výrobních oblastech 

(kukuřičná a řepařská, bramborářská, bramborářsko-ovesná a horská) a průměr za ČR, 

- MZe, SZIF, EK apod. – agrární politika. 

V kapitole 5 zkoumáme vývoj rentability 10 vybraných komodit v období I (2002-2003) 

a v období II (2004-2006). Byly zvoleny dva ukazatele rentability dané komodity 

- rentabilita bez podpor, která představuje podíl realizační ceny za jednotku produkce 

dané komodity v dané oblasti a jednotkových nákladů této komodity; 

- rentabilita s podporami, která představuje podíl realizační ceny a celkových 

započitatelných podpor přepočtených na jednotku produkce, přímých i nepřímých, 

alokovatelných pro danou komoditu vůči jednotkovým nákladům této komodity. 
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Jednotkové náklady představují u všech rostlinných komodit celkové náklady na tunu 

produkce, u ţivočišných komodit celkové náklady vázané na uţitkovost dané komodity, tj. 

náklady na litr kravského mléka, resp. náklady na kg ţivé hmotnosti jatečné produkce 

u výkrmu skotu, prasat a brojlerů, a také náklady na kg ţ. hm. odchovaného telete v chovu 

krav BTPM. Jednotkové náklady jsou odvozeny z celkových nákladů na hektar a výnosů 

u rostlinných komodit a z celkových nákladů na kus za celé období odchovu od odstavu do 

vyřazované finální hmotnosti v přepočtu na kg finální hmotnosti v ţivočišné výrobě. 

Jednotkové podpory obsahují veškeré podpory alokovatelné na danou komoditu. 

U rostlinných komodit se jedná o přímé podpory (SAPS + Top-Up) na hektar a dále nepřímé 

podpory (např. podpory na certifikované osivo) přepočtené na celkový objem produkce dané 

komodity v ČR. U ţivočišných komodit se jedná o podpory na VDJ a veškeré nepřímé 

podpory vázané na spotřebu vlastních krmiv. 

1.3 Metodický přístup k výpočtu rentability komodit 

Výpočet rentability komodit se opírá o nákladové šetření VÚZE vybraných komodit RV 

a ŢV za roky 2002-2006. Toto šetření se provádí na souboru reprezentativních podniků ČR 

a jeho výsledkem je struktura výrobních nákladů podle 3 typů výrobních oblastí, a to 

K+Ř kukuřičná a řepařská výrobní oblast 

B bramborářská výrobní oblast 

Bo+H bramborářsko-ovesná a horská výrobní oblast 

ČR průměr za ČR celkem. 

Předpoklad (o vztahu zemědělských výrobních oblastí a podílu zatravnění v LFA): Pro 

potřeby této studie ztotoţňujeme výrobní oblast K+Ř s oblastmi mimo LFA (non-LFA), 

výrobní oblast Bo+H s oblastmi LFA typu horská (LFA-HA a LFA-HB) a výrobní oblast B 

částečně s oblastmi mimo LFA a částečně s oblastmi LFA mimo horské. Z hlediska podpor 

v LFA se jedná o podíl TTP v jednotlivých oblastech. Na základě informací evidence LPIS 

předpokládáme, ţe do oblasti B spadá 75 % z celkové výměry TTP v LFA (typu OA, OB 

a S) a zbylých 25 % TTP do non-LFA. 

Odvození správnosti výše uvedeného předpokladu vychází z analýzy ČÚZK. 
 

Tab. 1/01 - Výměra TTP rozdělená podle zařazení k. ú. do LFA pro rok 2005

LFA-H LFA-O LFA-S LFA-H+O+S non-LFA

Kukuřičná a řepařská K+Ř 1 670 308,7 127 180,2 3 397,1 6 607,1 3 227,7 13 231,9 113 948,4

Bramborářská B1+B2 1 557 939,7 354 653,6 13 960,1 186 859,5 68 158,8 268 978,4 85 675,2

Bramborářsko-ovesná B3 679 205,1 249 795,3 114 880,8 89 637,8 39 521,6 244 040,2 5 755,0

Horská H1+H2 352 027,3 242 161,5 218 152,0 5 102,2 18 812,7 242 066,9 94,5

ČR celkem ČR 4 259 480,8 973 790,6 350 390,0 288 206,6 129 720,8 768 317,4 205 473,1

Výměra 

z. p. celkem

Výměra TTP 

celkem

Výměra TTP rozdělená podle zařazení k. ú. do LFA
Výrobní oblast Kód

 
 

 

Tab. 1/02 - Podíl LFA
1)

 na TTP v  členění podle výrobních oblastí (%)

Výrobní oblast Kód
Podíl VO na 

z. p.
Zatravnění LFA-H LFA-O LFA-S LFA celkem non-LFA

Kukuřičná a řepařská K+Ř 39,2 7,6 2,7 5,2 2,5 10,4 89,6

Bramborářská B1+B2 36,6 22,8 3,9 52,7 19,2 75,8 24,2

Bramborářsko-ovesná B3 15,9 36,8 46,0 35,9 15,8 97,7 2,3

Horská H1+H2 8,3 68,8 90,1 2,1 7,8 100,0 0,0

ČR celkem ČR 100,0 22,9 - - - - -

1) LFA oblasti podle nařízení vlády č. 121/2005 Sb. platné od 1. 1. 2005.  
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Modelové přiřazení TTP do výrobních oblastí vycházející z aplikace údajů ČÚZK na 

statistické údaje systému LPIS o evidenci zemědělské půdy pro potřeby přidělování podpor 

(celkový rozsah vyuţité zemědělské půdy představuje 3 469 tis. ha) ukazuje následující 

tabulka: 
 

Tab. 1/03 - Modelové přiřazení TTP do výrobních oblastí

TTP MJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produkční plocha tis. ha 940,17 802,73 875,04 858,12 852,74 889,39 932,14

ČR: TTP v LFA tis. ha 753,77 616,33 688,64 671,72 666,34 702,99 745,74

Oblast Bo+H (TTP v LFA-H) tis. ha 518,23 380,79 453,10 436,18 430,80 467,45 510,20

Oblast B (TTP v LFA-O) tis. ha 235,54 235,54 235,54 235,54 235,54 235,54 235,54

Oblast K+Ř (TTP v non-LFA) tis. ha 186,40 186,40 186,40 186,40 186,40 186,40 186,40

 
 

Pro kaţdou komoditu jsme sestavili pomocí agregací jednotlivých nákladů modelovou 

strukturu 9 hlavních nákladových poloţek, jejichţ význam a vliv na celkovou rentabilitu 

komodity dále zkoumáme. Pro rostlinné a ţivočišné komodity jsou sledovány následující 

nákladové poloţky (na hektar u rostlinných komodit, resp. na krmný den u ţivočišných 

komodit): 

 Pro komodity RV Pro komodity ŢV 

x1 Osiva nakupovaná Krmiva nakupovaná 

x2 Osiva vlastní Krmiva vlastní 

x3 Hnojiva nakupovaná Léčiva a desinfekční prostředky 

x4 Hnojiva vlastní Náklady na mechanizaci 

x5 Prostředky ochrany rostlin Ostatní přímé náklady a sluţby 

x6 Náklady na mechanizaci Mzdové a osobní náklady 

x7 Ostatní přímé náklady a sluţby Odpisy DNHM 

x8 Mzdové a osobní náklady Odpisy zvířat 

x9 Fixní náklady Fixní náklady 

Označíme dále pro kaţdou komoditu1 i = PS, JC, RE, CU, BR (komodity RV), D1, 

MLE, VB1, D2, TEL2, PRA, PVP, VP, BRO (komodity ŢV) a výrobní oblast j = K+Ř, B, 

Bo+H, ČR: 

Nha celkové náklady na hektar 

Nt jednotkové náklady na tunu 

Nks celkové náklady na průměrný kus v dané kategorii zvířat 

Nkd celkové náklady na krmný den v dané kategorii 

Nkg náklady na kg finální ţivé hmotnosti dané kategorie 

Nlt náklady na 1 litr kravského mléka 

CN celkové náklady na hektar (pro komodity RV), resp. celkové náklady na dojnici 

a rok (D1), resp. celkové náklady krávu BTPM a rok (D2), resp. celkové náklady na odchov 

                                                
1 PS – pšenice ozimá, JC – ječmen jarní, RE – řepka olejná, CU – cukrovka, BR – brambory konzumní pozdní, 

D1 – dojnice, MLE – mléko kravské, VB1 – výkrm skotu, D2 – krávy BTPM, TEL2 – telata do 7 měsíců 

chovaných v systému krav BTPM, PRA – prasnice, PVP – předvýkrm prasat, VP – výkrm prasat, 

BRO - výkrm brojlerů. 
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jatečného kusu ve výkrmu (skotu, prasat nebo kuřat) od narození aţ po jatečnou hmotnost, 

resp. celkové náklady na litr mléka 

HAvyn hektarový výnos 

UZI uţitkovosti zvířat, např. roční dojivost, denní přírůstek hmotnosti v kategorii 

výkrmu zvířat 

hmJAT ţivá hmotnost jatečného kusu ve finální kategorii 

hmKON finální hmotnost odchovaného kusu v dané kategorii 

pocKD počet krmných dnů v kategorii zvířat 

JN jednotkové náklady na finální produkci 

RC realizační cena finální produkce 

POD celkové podpory - suma přímých (PP) a nepřímých (NP) podpor přiřaditelných 

na hektar u rostlinných komodit, resp. na průměrný kus zvířat příslušné komodity ŢV 

JPOD jednotková podpora finální produkce 

R+S rentabilita s podporami 

R-S rentabilita bez podpor. 

1.4 Výpočet nákladů 

Výpočet celkových nákladů 

Pro všechny komodity i a oblasti j platí následující vztahy: 

Nha(i,j), resp. Nkd(i,j) = x1(i,j) + x2(i,j) +…+ x9(i,j)  pro všechny i a j 

Komodity RV 

CN(i,j) = Nha(i,j) pro i = RV 

Pro komodity RV se jako celkové náklady označují náklady na hektar. 

Mléko kravské 

CN(MLE,j) = Nkd(D1,j) * 365 * 0,94 

Celkové náklady na vyprodukované kravské mléko se počítají jako 94% podíl2 

z celkových nákladů na dojnici a rok. 

Výkrm skotu 

CN(VB1,j) = Nkd(D1,j) * 365 * 0,06 + Nkd(TEL1,j) * pocKD(TEL1,j) 

Nkd(VB1,j) * pocKD(VB1,j), 

kde pocKD(VB1,j) = (hmJAT(VB1,j) – hmKON(TEL1)) / prirKD(VB1,j). 

Celkové náklady na jatečný kus ve výkrmu skotu = náklady na narozené tele (odvozené 

z 6% podílu celkových nákladů na dojnici a rok) + náklady na odchov telete do 6 měsíců 

(náklady na KD * 182,5 KD) + náklady na odchov kusu ve výkrmu od 6 měsíců do finální 

jatečné hmotnosti (náklady na KD * počet KD ve výkrmu). 

                                                
2 Odpočet 6 % nákladů na narozené tele. 
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Počet KD výkrmu skotu = jatečná hmotnost vykrmeného kusu – koncová hmotnost 

telete v 6 měsících děleno průměrným denním přírůstkem v kategorii výkrmu. 

Krávy bez tržní produkce mléka s teletem do 7 měsíců 

CN(TEL2,j) = Nkd(D2,j) * 365 / nat(D2,j) 

Celkové náklady na odchované masné tele do 7 měsíců (jako finální produkt chovu krav 

BTPM) = celkové náklady na krávu BTPM a rok děleno průměrnou natalitou těchto krav. 

Výkrm prasat 

CN(VP,j) = Nkd(PRA,j) * 365 / nat(PRA,j) + Nkd(PVP,j) * pocKD(PVP,j) + 

+ Nkd(VP,j) * pocKD(VP,j), 

kde pocKD(PVP,j) = (hmKON(PVP,j) – hmKON(SEL,j)) / prirKD(PVP,j) 

a pocKD(VP,j) = (hmJAT(VP,j) – hmKON(PVP,j)) / prirKD(VP,j). 

Celkové náklady na jatečný kus ve výkrmu prasat = náklady na odstavené sele 

(odvozené z podílu celkových nákladů na prasnici a rok vydělených průměrnou roční 

natalitou prasnice – 21 KD od narození do hmotnosti 8 kg) + náklady na odchov 

v předvýkrmu (náklady na KD * počet KD v předvýkrmu – od 8 kg odstaveného selete do cca 

35 kg) + náklady na odchov kusu ve výkrmu od ukončení předvýkrmu do finální jatečné 

hmotnosti (náklady na KD * počet KD ve výkrmu – od 35 kg). 

Počet KD v předvýkrmu prasat = koncová hmotnost v předvýkrmu (35 kg) – koncová 

hmotnost odstaveného selete děleno průměrným denním přírůstkem v kategorii předvýkrmu. 

Počet KD ve výkrmu prasat = jatečná hmotnost vykrmeného kusu – koncová hmotnost 

v předvýkrmu děleno průměrným denním přírůstkem v kategorii výkrmu. 

Výkrm brojlerů 

CN(BRO,j) = cenaNAK(BRO,j) + Nkd(BRO,j) * pocKD(BRO,j), 

kde pocKD(BRO,j) = jatHM(BRO,j) / prirKD(BRO,j). 

Celkové náklady na jatečné kuře (brojlera) = nákupní cena jednodenního kuřete (cca 

6-8 Kč) + náklady na KD brojlera v kategorii výkrmu * počet KD ve výkrmu. 

Počet KD ve výkrmu brojlerů = průměrná jatečná hmotnost brojlera (cca 1,8-2,0 kg 

ţ. hm.) děleno průměrným denním přírůstkem ve výkrmu brojlerů (hmotnost nakoupeného 

jednodenního kuřete se nebere v úvahu). 

Výpočet jednotkových nákladů 

JN(i,j) = Nt(i,j) = CN(i,j) / HAvyn(i,j) pro i = RV 

JN(i,j) = Nlt(MLE,j) = CN(MLE,j) / UZI(D1,j) pro i = MLE 

JN(i,j) = Nkg(i,j) = CN(i,j) / hmJAT(i,j) pro i = VB1, VP, BRO 

JN(i,j) = Nkg(TEL2,j) = CN(TEL2,j) / hmKON(TEL2,j) pro i = TEL2 

Jednotkové náklady = celkové náklady přepočtené na tunu prostřednictvím průměrného 

hektarového výnosu (v RV), resp. průměrné roční dojivosti krav D1 (u mléka), resp. finální 

hmotnosti vykrmeného kusu (u výkrmu skotu, prasat a brojlerů), resp. koncové hmotnosti 

odchovaného masného telete (u chovu krav BTPM). 
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1.5 Výpočet podpor 

Výpočet celkových podpor 

POD(i,j,r) = PP(i,j,r) + NP(i,j,r) pro i = všechny komodity, j = všechny oblasti 

a r = roky 2002-2006. 

Celkové podpory u všech komodit se rovnají součtu přímých podpor (PP), tj. podpor 

přímo cílených k dané komoditě prostřednictvím hektarů nebo kusů (např. SAPS a Top-Up na 

hektar nebo VDJ zvířat), a nepřímých podpor (NP), tj. podpor, které nejsou přímo cílené pro 

danou komoditu, ale nepřímo vstupují do dané komodity prostřednictvím nákladových 

poloţek z podpor jiných komodit (např. z nákladů na vlastní krmiva). 

Veškeré alokovatelné podpory na danou komoditu jsou plošně rozpočítány na celkový 

rozměr dané komodity (na kaţdý hektar nebo kus zvířat). 

Podpory přímé i nepřímé mohou být regionálně diferencované (např. podpory typu 

LFA), které je třeba pro jednotlivé komodity alokovat podle výrobních oblastí (K+Ř, B, 

Bo+H a ČR). 

Přímé podpory u rostlinných komodit 

V období I jsou do PP započítány podpory certifikovaných osiv a kompenzační podpory 

na hektar orné půdy spojené s programem set-aside. V období II se započítávají zejména 

podpory SAPS a Top-Up, pokud se na danou komoditu vztahovaly, a podpory na 

certifikovaná osiva, pokud byly v tomto období vypláceny. 

Přímé podpory u živočišných komodit 

V období I jsou započítány kompenzační platby na mléko, podpora dojených krav 

a podpora chovu krav BTPM. V období II pak podpory na chov skotu (přeţvýkavců) 

a podpora chovu krav BTPM v roce 2004. 

Nepřímé podpory u rostlinných komodit 

Nepřímé podpory u rostlinných komodit neuvaţujeme. 

Nepřímé podpory u živočišných komodit 

Do NP jsou v obou obdobích započteny zprostředkované podpory vlastních krmiv 

u všech kategorií zvířat, které vstupují do výpočtu celkových nákladů na jednotlivé komodity. 

Jedná se o krmné plodiny pro skot: 

- kukuřice na siláţ (KUS) prostřednictvím spotřeby siláţe, 

- víceleté pícniny (VLP) prostřednictvím spotřeby senáţe, 

- trvalé travní porosty (TTP) prostřednictvím spotřeby zelené hmoty nebo sena, 

- obiloviny (PS, JC) prostřednictvím spotřeby jadrných krmiv. 

U prasat se jedná pouze o spotřebu obilovin (PS, JC) z vlastní produkce indikované 

v nákladech na vlastní krmiva. 

U drůbeţe se spotřeba vlastních krmiv nepředpokládá, coţ dokumentují téměř nulové 

hodnoty nákladů na vlastní krmiva u kategorie brojlerů. 

Krmné plodiny (KUS a VLP) byly v období I podporovány prostřednictvím 

kompenzačních podpor na ornou půdu v rámci programu set-aside. V období II potom byla 
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podpora těmto plodinám poskytována rozdílně v jednotlivých letech (SAPS vţdy a Top-Up 

pro KUS kaţdý rok a pro VLP jen v roce 2004 a 2006). 

Podpory TTP v období I byly poskytovány pouze v rámci podpor LFA (spojených vţdy 

s TTP), zatímco v období II byly poskytovány jak plošné podpory (SAPS), tak regionálně 

odlišné podpory TTP v LFA (s rozdílnými sazbami v oblastech LFA horských - HA, HB, 

LFA ostatních - OA, OB a LFA specifických - S). 

Podpory obilovin v obou obdobích byly započteny podle výše uvedených pravidel pro 

podpory komodit RV. 

Výpočet jednotkových podpor 

Pro všechny oblasti j a roky r = 2002-2006 se jednotkové podpory vypočítávají jako 

podíl celkových podpor a intenzity produkce (hektarového výnosu nebo dojivosti), resp. 

finální hmotnosti jatečných zvířat, resp. finální hmotnosti odchovaného telete v chovu krav 

BTPM: 

JPOD(i,j,r) = POD(i,j,r) / HAvyn(i,j,r) pro i = RV 

JPOD(MLE,j,r) = POD(D1,j,r) / UZI(D1,j,r) pro i = MLE 

JPOD(TEL2,j,r) = POD(D2,j,r) / hmKON(TEL2,j,r) pro i = TEL2 

JPOD(i,j,r) = POD(i,j,r) / hmJAT(i,j,r) pro i = VB1, VP, BRO 

1.6 Výpočet rentability bez podpor a s podporami 

Pro všechny komodity i, všechny oblasti j a roky r = 2002-2006 se rentability bez 

podpor (R-S) a rentability s podporami (R+S) vypočítávají podle následujících vztahů: 

R-S(i,j,r) = RC(i,j,r) / JN(i,j,r) 

R+S(i,j,r) = (RC(i,j,r) + JPOD(i,j,r)) / JN(i,j,r) 

Rentability bez podpor = podíl realizační ceny a jednotkových nákladů 

Rentability s podporami = podíl realizační ceny + jednotkových podpor a jednotkových 

nákladů. 

1.7 Vztahy mezi podporami a rentabilitami komodit 

Původním smyslem a cílem podpor v zemědělství bylo zlepšit důchodovou situaci 

zemědělských producentů s ohledem na celospolečenské zájmy (např. aby zemědělci mohli 

dále provozovat svoji zemědělskou činnost, zůstávali v krajině a neopouštěli půdu - riziko 

vylidňování krajiny atd.). Stát, jako poskytovatel podpor, rozhoduje o výběru komodit a výši 

podpor vybraných komodit v rámci své agrární politiky, ať uţ národní (ČR před vstupem do 

EU), nebo nadnárodní (SZP EU po vstupu ČR do EU). 

Cílem agrární politiky je tedy zajistit zemědělským producentům moţnost dosáhnout 

v průměrných, regionálních nebo specifických podmínkách daného státu s pomocí cílených 

podpor (ať uţ přímých nebo nepřímých) přiměřené míry zisku. 

Pro kaţdou komoditu KOM, oblast j a rok r platí: 

buďto R+S(KOM, j,r) > R-S(KOM, j,r), 
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je-li KOM podporovaná komodita v oblasti j a v roce r (kde POD(KOM, j,r) > 0 je 

celková suma alokovatelných podpor komodity KOM), 

nebo R+S(KOM, j,r) = R-S(KOM, j,r), 

je-li KOM nepodporovaná komodita v oblasti j a v roce r (kde POD(KOM, j,r) = 0, tj. 

neexistuje ţádná alokovatelná podpora komodity KOM). 

Pro podporované komodity platí obecné očekávání, ţe podpory změní zápornou 

rentabilitu bez podpor na kladnou rentabilitu s podporami, tj. 

R-S(KOM, j,r) < 0 a současně R+S(KOM, j,r) > 0 

pro vybranou komoditu KOM, určitou oblast j a určitý rok r. 

V rámci uvaţovaných agrárně politických opatření mohou nastat následující případy: 

R-S(KOM, j,r) < 0 a současně R+S(KOM, j,r) < 0, 

tj. úroveň podpor je nedostatečná a ekonomickou situaci producentů v daných 

podmínkách a pro danou komoditu nevyřešila, 

nebo nastane opačný případ, kdy 

R-S(KOM, j,r) > 0 a tedy R+S(KOM, j,r) >> 0 

tj. podpory ještě zvýšily úroveň rentability dané komodity v daných podmínkách (která 

byla kladná i bez podpor). 

Častým případem cílených podpor agrární politiky jsou regionálně diferencované 

podpory (např. podpory v LFA a non-LFA oblastech). Tyto podpory vycházejí z přirozeného 

očekávání, ţe v zemědělsky příznivých oblastech vychází rentabilita R-S výrazně lépe neţ 

v oblastech zemědělsky méně příznivých. Pokud ztotoţníme výrobní oblasti s oblastmi LFA 

následujícím způsobem (viz tab. 1/01 – 1/03): 

K+Ř = non-LFA, Bo+H = LFA-H, B = LFA-O, 

potom můţeme formulovat předpoklady o těchto oblastech: 

R-S(KOM, K+Ř, r) > R-S(KOM, Bo+H, r), 

R+S(KOM, K+Ř, r) ≈ R+S(KOM, Bo+H, r), 

přičemţ POD(KOM, Bo+H, r) > POD(KOM, K+Ř, r). 

Nicméně můţe nastat případ 

R+S(KOM, K+Ř, r) < R+S(KOM, Bo+H, r), 

potom říkáme, ţe podpora méně příznivých oblastí byla příliš vysoká a mohla by 

vyvolat přesun výroby dané komodity do těchto oblastí. 

Prostřednictvím tzv. oddělených plateb od produkce (decoupling) se v agrární politice 

řeší problém, jak podporovat dále zemědělce pomocí přímých plateb a současně nevázat 

podpory na produkci určitých zemědělských komodit. Výsledkem tohoto procesu je stejná 

plošná podpora na kaţdý hektar zemědělské půdy (podpory typu SAPS) nebo na kaţdý hektar  

orné půdy nebo na kaţdý kus skotu přes VDJ (podpory typu Top-Up). Tyto podpory se potom 

vyplácejí zemědělcům stejně bez ohledu na podmínky, v nichţ hospodaří, tedy bez ohledu na 

výrobní oblasti. 

Poskytování oddělených podpor vede k přirozené domněnce, ţe pokud pro rentabilitu 

bez podpor pro určitou komoditu KOM platí vztah 

R-S(KOM, K+Ř, r) > R-S(KOM, Bo+H, r), 
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potom po poskytnutí jakékoli výše stejné podpory zemědělcům (např. oddělené platby 

na hektar) v oblasti K+Ř i Bo+H očekáváme, ţe bude platit stejný vztah i pro rentabilitu R+S, 

tedy ţe platí 

R+S(KOM, K+Ř, r) > R+S(KOM, Bo+H, r), za předpokladu 

POD(KOM, Bo+H, r) = POD(KOM, K+Ř, r). 

Následující věta (věta 1) ukazuje, ţe toto přirozené očekávání nemusí vţdy platit a za 

určitých předpokladů uvedených v této větě nastane případ, kdy dosaţená rentabilita R+S 

v oblasti Bo+H bude lepší neţ v oblasti K+Ř i při stejné výši poskytnuté podpory, tj. 

R+S(KOM, K+Ř, r) < R+S(KOM, Bo+H, r), za určité výše podpory 

POD(KOM, Bo+H, r) = POD(KOM, K+Ř, r). 

Věta 1 (o podporách a rentabilitě v RV): Předpokládejme, ţe pro určitou komoditu 

platí následující vztahy 

Předpoklad 1: 

HAvyn(KOM, K+Ř) > HAvyn(KOM, Bo+H) 

Nha(KOM, K+Ř) > Nha(KOM, Bo+H) 

RC(KOM, K+Ř) > RC(KOM, Bo+H) 

Nt(KOM, K+Ř) < Nt(KOM, Bo+H). 

Potom platí následující tvrzení: 

Tvrzení 1: Z předpokladu 1 vyplývají pro rentabilitu bez podpor a s podporami 

následující vztahy: 

(1) R-S(KOM, K+Ř) > R-S(KOM, Bo+H), 

(2) pokud se oběma oblastem vyplácejí stejné podpory na hektar, potom existuje 

určitá hraniční úroveň celkových podpor na hektar, kterou označíme POD0, která mění relace 

rentability s podporami pro oblasti K+Ř a Bo+H následujícím způsobem: 

(2a) R+S(KOM, K+Ř) > R+S(KOM, Bo+H) pro POD < POD0 

(2b) R+S(KOM, K+Ř) = R+S(KOM, Bo+H) pro POD = POD0 

(2c) R+S(KOM, K+Ř) < R+S(KOM, Bo+H) pro POD > POD0 

kde POD = POD(KOM, K+Ř) = POD(KOM, Bo+H) je libovolná podpora na hektar 

vyplácená shodně v obou oblastech. 

Poznámka 1: Věta 1 ukazuje, ţe existuje určitá hranice podpor, která, je-li překročena, 

můţe způsobit, ţe je ekonomicky výhodnější produkovat danou komoditu KOM v méně 

příznivých oblastech neţ v oblastech zemědělsky příznivých, přestoţe výše podpory na hektar 

této komodity je v obou oblastech stejná. 

Důkaz (věty 1): Označíme k=KOM danou komoditu, m=K+Ř, Bo+H vybranou výrobní 

oblast a Pha=POD libovolnou podporu na hektar vyplácenou stejně v obou oblastech. 

Z definice rentabilit R-S a R+S vyplývá, ţe 

R-S(k,m) = RC(k,m) / Nt(k,m) 

 = (RC(k,m) * HAvyn(k,m)) / (Nt(k,m) * HAvyn(k,m)) 

 = (RC(k,m) * HAvyn(k,m)) / Nha(k,m) 

R+S(k,m) = (RC(k,m) + Pha / HAvyn(k,m)) / Nt(k,m) 

 = (RC(k,m) * HAvyn(k,m) + Pha) / (Nt(k,m) * HAvyn(k,m)) 
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 = (RC(k,m) * HAvyn(k,m) + Pha) / Nha(k,m) 

s ohledem na rovnost Nt(k,m) = Nha(k,m) / HAvyn(k,m). 

Označme dále RC0 = RC(k,ČR) průměrnou realizační cenu komodity k v roce r. Potom 

platí 

R-S(k,m) = RC(k,m) / Nt(k,m) 

 = (RC(k,m) * HAvyn(k,m)) / Nha(k,m) 

 = (RC0 * MHAvyn(k,m)) / Nha(k,m), 

kde 

MHAvyn(k,m) = (RC(k,m) / RC0) * HAvyn(k,m) 

je modifikovaný hektarový výnos komodity k v oblasti m, který má stejnou hodnotu 

rentabilit R-S a R+S, pouţijeme-li místo regionální realizační ceny RC(k,m) průměrnou 

realizační cenu za ČR. 

Z předpokladu 1 vyplývá, ţe 

RC(k, K+Ř) > RC(k, Bo+H) 

Nt(k, K+Ř) < Nt(k, Bo+H) 

1 / Nt(k, K+Ř) > 1 / Nt(k, Bo+H) 

RC(k, K+Ř) / Nt(k, K+Ř) > RC(k, Bo+H) / Nt(k, Bo+H) 

R-S(k, K+Ř) > R-S(k, Bo+H), 

čímţ je dokázán vztah (1) z tvrzení 1 věty 1. 

Pro důkaz vztahů (2a) – (2c) pouţijeme modifikované hektarové výnosy a průměrnou 

realizační cenu. 

Předpokládejme, ţe pro určitou úroveň podpor Pha platí rovnost 

R+S(k, K+Ř) = R+S(k, Bo+H). 

Z výše odvozených vztahů pro rentabilitu R+S na základě modifikovaných hektarových 

výnosů MHAvyn a průměrné realizační ceny RC0 potom platí 

(RC0 * MHAvyn(k,K+Ř) + Pha) / Nha(k,K+Ř) = 

= (RC0 * MHAvyn(k,Bo+H) + Pha) / Nha(k, Bo+H). 

Po úpravě této rovnice dostaneme 

RC0 * (MHAvyn(k, K+Ř) * Nha(k, Bo+H) – MHAvyn(k, Bo+H) * Nha(k,K+Ř) = 

= Pha * (Nha(k, K+Ř) – Nha(k, Bo+H)) 

a dále pro podporu 

(3) Pha = RC0 * (MHAvyn(k,K+Ř) * Nha(k,Bo+H) – MHAvyn(k,Bo+H) * 

* Nha(k,K+Ř)) / (Nha(k,K+Ř) – Nha(k,Bo+H)) 

Z předpokladu 1 o nákladech a rentabilitě plyne, ţe 

Nha(k, K+Ř) – Nha(k, Bo+H) > 0 

MHAvyn(k, K+Ř) * Nha(k, Bo+H) – MHAvyn(k, Bo+H) * Nha(k, K+Ř) > 0, 

takţe veličina Pha ve vzorci (3) je kladné číslo. 

Poloţíme-li POD0 = Pha ze vzorce (3), jedná se o hledanou podporu z věty 1, a tedy 

platí (2a). 

Z předpokladu 
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R+S(k, K+Ř) > R+S(k, Bo+H), resp. R+S(k, K+Ř) < R+S(k, Bo+H) 

analogicky odvodíme vztahy (2b) a (2c), čímţ je věta 1 dokázána. 

Poznámka 2: Při důkazu věty 1 jsme současně odvodili existenci modifikovaných 

hektarových výnosů, které zohledňují vliv regionálních realizačních cen na produkci. 

Rozdílné průměrné realizační ceny v oblastech K+Ř a Bo+H vyjadřují rozdílnou kvalitu 

produkce. Celý problém ilustrujeme na následujícím příkladě: 

Příklad 1: Předpokládejme, ţe v oblastech K+Ř a Bo+H bylo dosaţeno hektarových 

výnosů 5,00, resp. 4,00 t/ha. Stojí-li v oblasti K+H tuna produkce pšenice 4 000 Kč a v oblasti 

Bo+H jen 3 000 Kč a současně v průměru ČR stojí tuna 3 500 Kč s výnosem 4,50 t/ha, potom 

platí, ţe „nejvyšší kvalita“ vyprodukované pšenice byla vyhodnocena při nákupech v oblasti 

K+Ř, „střední kvalita“ v průměru za ČR a „nejniţší kvalitu“ v oblasti Bo+H. To znamená, ţe 

tuna pšenice v různých regionech nemá stejnou váhu pro obchodníka, který ji nakupuje. 

Uvaţujeme-li stejnou průměrnou cenu na celém trhu ČR, např. cenu 3 500 Kč/t, musíme 

nějakým způsobem kvalitu produkce implementovat do dosaţené produkce. To provedeme 

právě výpočtem substituce dosaţených výnosů v uvaţovaných regionech modifikovanými 

výnosy způsobem, který jsme zavedli v důkazu věty 1, tedy 

MHAvyn(PS,m) = HAvyn(PS,m) * RC(PS,m) / RC(PS, ČR) pro všechny regiony m, 

kde jsme za RC0 vzali právě průměrnou cenu pšenice v ČR. Potom platí pro jednotlivé 

regiony následující relace: 

MHAvyn(PS, K+Ř) = 5,00 * 4000 / 3500 = 5,71 

MHAvyn(PS, Bo+H) = 4,00 * 3000 / 3500 = 3,43 

MHAvyn(PS, ČR) = 4,50 * 3500 / 3500 = 4,50. 

Předpokládejme dále, ţe celkové náklady na hektar dosáhly regionálních hodnot 14 000, 

resp. 13 000 Kč/ha pro oblasti K+Ř a Bo+H. Potom platí, ţe 

Nt(PS, K+Ř) = 14000 / 5,00 = 2800 

Nt(PS, Bo+H) = 13000 / 4,00 = 3250. 

Potom jsou pro pšenici splněny relace předpokladu 1 z věty 1. 

Pro modifikované výnosy by mělo platit, ţe rentabilita R-S s průměrnými trţními 

cenami je stejná jako rentabilita R-S s původními výnosy a regionálními realizačními cenami. 

Vypočteme tedy rentability R-S 

R-S(PS, K+Ř) = RC(PS, K+Ř) / Nt(PS, K+Ř) = 4000 / 2800 = 1,43 

R-S(PS, Bo+H) = RC(PS, Bo+H) / Nt(PS, Bo+H) = 3000 / 3250 = 0,92. 

Označíme MR-S, resp. MNt rentabilitu R-S, resp. jednotkové náklady Nt 

s modifikovanými hektarovými výnosy MHAvyn a dostaneme následující vztahy: 

MNt(PS, K+Ř) = Nha(PS, K+Ř) / MHAvyn(PS, K+Ř) = 14000 / 5,71 = 2451,84 

MNt(PS, Bo+H) = Nha(PS, Bo+H) / MHAvyn(PS, Bo+H) = 13000 / 3,43 = 3790,09 

MR-S(PS, K+Ř) = RC(PS, ČR) / MNt(PS, K+Ř) = 3500 / 2451,84 = 1,43 

MR-S(PS, Bo+H) = RC(PS, ČR) / MNt(PS, Bo+H) = 3500 / 3790,09 = 0,92. 

Dokázali jsme tedy, ţe modifikovaná rentabilita MR-S i původní rentabilita R-S 

v příkladu 1 jsou stejné. 

Příklad 2: Protoţe ukazatele z příkladu 1 splňují předpoklad 1 z věty 1, musí tedy 

existovat určitá úroveň celkových podpor na hektar, kterou označíme POD0, pro kterou platí 
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vztahy (2a) – (2c). Dosadíme-li tedy hodnoty ukazatelů z příkladu 1 do vzorce (3), vypočteme 

následující hodnotu: 

Pha0 = RC(PS,ČR) * (MHAvyn(PS, K+Ř) * Nha(PS,Bo+H) – MHAvyn(PS,Bo+H) * 

* Nha(PS,K+Ř)) / (Nha(PS,K+Ř) – Nha(PS,Bo+H)) 

= 3500 * (5,71*13000 – 3,43*14000) / (14000 – 13000) 

= 91735. 

Vypočtená hraniční hodnota Pha0 = 91 735 Kč/ha podle věty 1 je sice nereálná 

z hlediska výše podpor, nicméně splňuje tvrzení 1 z věty 1, jak lze dokázat z následujících 

výpočtů: 

R+S(PS, K+Ř) = (RC(PS, K+Ř) * HAvyn(PS, K+Ř) + Pha0) / Nha(PS, K+Ř) 

= (4000 * 5,00 + 91735) / 14000 = 7,98 

= (RC(PS, ČR) * MHAvyn(PS, K+Ř) + Pha0) / Nha(PS, K+Ř) 

= (3500 * 5,71 + 91735) / 14000 = 7,98 

R+S(PS, Bo+H) = (RC(PS, Bo+H) * HAvyn(PS, Bo+H) + Pha0) / Nha(PS, Bo+H) 

= (3000 * 4,00 + 91735) / 13000 = 7,98 

= (RC(PS, ČR) * MHAvyn(PS, Bo+H) + Pha0) / Nha(PS, Bo+H) 

= (3500 * 3,43 + 91735) / 13000 = 7,98. 

Pokud pouţijeme reálnou hodnotu podpory, např. Pha = 2 000 Kč/ha, dostaneme 

následující hodnoty rentability R+S: 

R+S(PS, K+Ř) = (4000 * 5,00 + 2000) / 14000 = 1,57 

R+S(PS, Bo+H) = (3000 * 4,00 + 2000) / 13000 = 1,08. 

Tato výše podpory posouvá rentabilitu R+S v oblasti Bo+H do kladných čísel (hodnota 

je větší neţ 1), nicméně relace mezi rentabilitami R-S a R+S v obou oblastech jsou stejné, tj. 

vyšší hodnota R+S je dosaţena v oblasti K+Ř, coţ je také důsledkem tvrzení 1 věty 1, neboť 

podpora Pha = 2 000 Kč/ha je niţší neţ hraniční hodnota Pha0 = 91 735 Kč/ha. 

Jiná situace by nastala, pokud bychom pouţili „nereálnou hodnotu“ podpory Pha = 

100 000 Kč/ha, která převyšuje hraniční hodnotu POD0. Potom bychom obdrţeli následující 

hodnoty 

R+S(PS, K+Ř) = (4000 * 5,00 + 100000) / 14000 = 8,57 

R+S(PS, Bo+H) = (3000 * 4,00 + 100000) / 13000 = 8,62. 

V souladu s větou 1 je v tomto případě rentabilita R+S vyšší v oblasti Bo+H, neboli 

relace mezi rentabilitami R-S a R+S se změnily ve prospěch méně příznivé oblasti. 

Poznámka 3: Příklad 2 ilustruje tvrzení věty 1, ţe ve skutečnosti mohou nastat situace, 

kdy i stejná úroveň podpor v různých regionech můţe změnit přirozené očekávání, ţe 

rentabilita bez podpor i s podporami bude vţdy lepší v zemědělsky příznivějších oblastech. 

Ilustraci výpočtu mezních podpor na příkladu pšenice ozimé ukazuje tab. 1/04. Např. 

v roce 2002 byla hraniční hodnota podpor vypočtena ve výši 1 370 Kč/ha. V dalších letech 

buďto tuto podporu nelze vypočítat (v roce 2003 a 2004), nebo dosáhla vyšších hodnot 

v rozpětí cca 10 – 20 tis. Kč/ha. 
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Tab. 1/04 - Pšenice ozimá - výpočet modifikovaných výnosů a hraničních podpor

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Hektarový výnos t/ha 5,26 4,89 4,39 4,94 4,49 4,13 4,19 4,29 6,17 6,09 5,47 6,00

Náklady celkem Kč/ha 16 034 15 509 13 186 15 243 15 486 13 990 12 899 14 368 15 881 14 957 12 871 14 922

Náklady jednotkové Kč/t 3 049 3 171 3 002 3 086 3 450 3 387 3 081 3 350 2 572 2 457 2 352 2 488

Realizační ceny Kč/t 2 997 2 999 2 895 2 981 3 302 3 375 3 085 3 285 3 151 3 137 3 094 3 135

Celkové podpory Kč/ha 548 548 548 548 1 005 1 005 1 005 1 005 3 339 3 339 3 339 3 339

Rentabilita s podporami % 1,70 -1,91 0,59 0,19 2,20 6,81 7,90 5,03 43,53 49,98 57,47 48,40

Rentabilita bez podpor % -1,72 -5,44 -3,56 -3,41 -4,29 -0,37 0,11 -1,96 22,51 27,65 31,53 26,02

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 5,29 4,92 4,27 4,94 4,51 4,24 3,93 4,29 6,21 6,09 5,40 6,00

Hraniční podpora (HP) Kč/ha 1 370 1 370 -3 396 -3 396 -6 127 -6 127

Podpory menší než HP - ilustrace Kč/ha 1 200 1 200

Rentabilita s podporou < HP % 5,77 5,54 xxx xxx xxx xxx

Podpory větší než HP - ilustrace Kč/ha 1 500 1 500
Rentabilita s podporou > HP % 7,64 7,81 xxx xxx xxx xxx

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Hektarový výnos t/ha 5,89 5,22 4,67 5,39 5,00 4,76 4,13 4,79

Náklady celkem Kč/ha 16 929 15 949 13 790 15 931 16 809 15 661 15 115 16 152

Náklady jednotkové Kč/t 2 873 3 053 2 956 2 956 3 361 3 289 3 656 3 375

Průměrná realizační cena Kč/t 2 655 2 420 2 338 2 512 2 924 2 754 2 697 2 838

Celkové podpory Kč/ha 4 425 4 425 4 425 4 425 4 758 4 758 4 758 4 758

Rentabilita s podporami % 18,56 7,01 11,17 12,75 15,32 14,12 5,25 13,56

Rentabilita bez podpor % -7,58 -20,73 -20,92 -15,03 -12,99 -16,26 -26,22 -15,90

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 6,23 5,03 4,34 5,39 5,15 4,62 3,93 4,79

Hraniční podpora (HP) Kč/ha 9 922 9 922 19 852 19 852

Podpory menší než HP - ilustrace Kč/ha 9 000 9 000 19 000 19 000

Rentabilita s podporou < HP % 45,58 44,34 100,04 99,48

Podpory větší než HP - ilustrace Kč/ha 10 000 10 000 20 000 20 000
Rentabilita s podporou > HP % 51,49 51,59 105,99 106,09

Ukazatel MJ

2005 2006

Celkem Celkem

2004

Celkem Celkem Celkem
Ukazatel MJ

2002 2003
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2 MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE NÁRODNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Vývoj ekonomiky ČR v období 2001-2007 se vyvíjel velmi příznivě, jak dokumentují 

údaje tab. 2/01. 

Současně s růstem HDP docházelo k posilování koruny vůči dolaru a euru. Míra inflace 

se v průměru pohybovala kolem 2 %. Tyto ukazatele ilustrují příznivý vývoj české 

ekonomiky v celém období a současně ukazují na ekonomickou stabilitu národního 

hospodářství i na stabilitu ekonomického prostředí pro všechny podnikatele, tedy 

i zemědělské producenty. 

Růst průměrných nominálních mezd v národním hospodářství i v zemědělství, který 

převyšuje míru inflace, vyjadřuje růst ţivotní úrovně v ČR. Tuto skutečnost podporuje 

i ukazatel podílu výdajů za potraviny, nápoje a tabák, jehoţ pokles dokumentuje i rostoucí 

kupní sílu obyvatelstva. 

Přes výše uvedená hodnocení ţivotní úrovně ČR stále významně zaostává za ţivotní 

úrovní nejvyspělejších zemí světa, kde např. hodnota ukazatele podílu výdajů za potraviny se 

pohybuje na úrovni 10-16 %. 

V uvaţovaném období se postupně zlepšovaly celkové ekonomické výsledky odvětví 

zemědělství, jak dokládají vybrané údaje SZÚ. Finální ukazatel SZÚ „podnikatelský důchod“ 

dosahoval v období před vstupem do EU záporných hodnot, zatímco po vstupu do EU hodnot 

kladných. Na dosaţeném kladném výsledku se významnou měrou podílely podpory příjmů ze 

zemědělství (ukazatel „Ostatní dotace na výrobu“), které díky aplikaci SZP EU na české 

zemědělství výrazně vzrostly. 

Ekonomická efektivnost odvětví zemědělství, měřená podílem ukazatele 

„mezispotřeby“ (variabilní vstupy do zemědělské výroby) na celkové produkci, je nízká. Pro 

srovnání lze uvést, ţe v ČR se hodnoty v jednotlivých letech pohybují kolem 75 %, zatímco 

průměr zemí EU 15 je výrazně niţší - okolo 50 %. Produktivita práce v zemědělství bez 

podpor měřená ukazatelem ČPH/AWU (čistá přidaná hodnota na pracovníka v zemědělství) 

vykazuje velkou variabilitu. Teprve ukazatel DF/AWU (důchod z faktorů na pracovníka 

v zemědělství) vykazuje růst, v němţ významnou roli hraje progresivní nárůst výrobních 

podpor. 
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Tab. 2/01 - Makroekonomické ukazatele národního hospodářství a zemědělství

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

HDP v běžných cenách mld. Kč 2 352 2 464 2 577 2 815 2 984 3 216 3 551

Směnný kurz - k dolaru Kč/USD 38,038 32,736 28,227 25,701 23,947 22,609 20,308

Směnný kurz - k euru Kč/€ 34,083 30,812 31,844 31,904 29,784 28,343 27,762

Míra inflace % 4,70 1,80 0,10 2,80 1,90 2,50 2,80

Průměrná mzda 

v národním hospodářství Kč/měs. 14 793 15 866 16 917 18 035 19 030 20 211 21 692

Meziroční index % 107,3 106,6 106,6 105,5 106,2 107,3

Průměrná mzda 

v zemědělství Kč/měs. 11 148 11 506 11 762 12 930 13 635 14 514 15 953

Meziroční index % 103,2 102,2 109,9 105,5 106,4 109,9

Disparita příjmů 

v zemědělství % 75,4 72,5 69,5 71,7 71,7 71,8 73,5

Podíl výdajů za potraviny, 

nápoje a tabák % 26,00 25,30 24,20 24,10 23,60 23,11 22,90

Rostlinná výroba mil. Kč 55 324 50 921 43 927 63 010 49 962 48 876 65 508

Živočišná výroba mil. Kč 53 813 48 319 46 376 48 868 47 698 46 700 48 291

Produkce zemědělského 

odvětví celkem (ZP) mil. Kč 110 102 102 291 93 671 115 751 102 893 101 086 120 078

Mezispotřeba (MSP) mil. Kč 74 558 73 554 66 601 75 897 75 600 76 536 86 791

MSP/ZP % 67,7 71,9 71,1 65,6 73,5 75,7 72,3

Hrubá přidaná hodnota 

v základních cenách mil. Kč 35 544 28 736 27 070 39 854 27 293 24 550 33 288

Čistá přidaná hodnota 

v základních cenách ČPH) mil. Kč 24 313 17 288 16 266 28 042 14 300 11 609 20 089

Přepočtení pracovníci 

v zemědělství AWU 152,0 152,2 150,6 163,6 156,9 147,9 138,1

ČPH/AWU Kč 159 955 113 588 108 006 171 403 91 144 78 494 145 468

Ostatní dotace na výrobu mil. Kč 5 219 6 787 7 271 7 158 19 025 21 680 20 446

Důchod z faktorů (DF) mil. Kč 25 456 19 796 19 604 30 985 31 762 31 825 38 997

DF/AWU Kč 167 477 130 066 130 176 189 393 202 432 215 180 282 380

Podnikatelský důchod mil. Kč 2 721 -2 688 -2 463 8 559 7 609 7 210 13 708
Podíl zemědělství na hrubé 

přidané hodnotě % 2,94 2,34 2,33 2,63 2,31 1,91 2,11

MJUkazatel

 

3 AGRÁRNÍ POLITIKA ČR A SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 
EU 

Agrární politika ČR v předvstupním období byla zaměřena zejména na usnadnění 

přechodu na unijní systém podpor a na zastavení poklesu stavů přeţvýkavců. Po vstupu ČR 

do EU je národní dotační politika jiţ plně podřízena pravidlům SZP. 

V roce 2001 bylo na základě nařízení vlády č. 505/2000 Sb. započato s podporou 

znevýhodněných oblastí (platby za údrţbu krajiny), dále s podporou pastvy zvířat na TTP 

a podporou chovu přeţvýkavců. Jako příprava na mechanizmy společné organizace trhu 

s mlékem a se spuštěním kvótového systému byly zavedeny kompenzační platby u mléka. 

Tyto podpory z národních zdrojů pokračovaly s mírnými modifikacemi aţ do vstupu ČR do 

EU v roce 2004. 

Rok vstupu 2004 byl v podstatě kompromisem mezi stávajícím národním systémem 

a přechodem na unijní systém. Vzhledem k tomu, ţe ČR stejně jako ostatních 9 nových 

členských zemí nedostala od okamţiku vstupu přímé platby v plném rozsahu, ale byl stanoven 

jejich postupný náběh (v roce 2004 pouze ve výši 25 %), bylo Přístupovou smlouvou 

umoţněno tyto přímé platby dorovnávat tzv. národními doplňkovými platbami (Top-Up) aţ 

do úrovně 30 % úrovně EU 15. Pro výplatu přímých plateb byl zvolen systém jednotné platby 

na plochu, který znamená, ţe všechny přímé platby pro příslušný rok se sečtou a potom se 

vyplatí na kaţdý hektar vyuţívané zemědělské půdy. V roce 2004 byly ukončeny platby LFA 
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z národních zdrojů, neboť byly nahrazeny platbami v rámci HRDP ze zdrojů EU. Platby typu 

Top-Up byly proplaceny ještě před vstupem zhruba podle principů dojednaných Přístupovou 

smlouvou, avšak nebyly plně kompatibilní. Proplacení před vstupem bylo provedeno zejména 

z důvodu usnadnění přechodu na unijní systém (před vstupem se podpory proplácely během 

příslušného vegetačního roku, v unijním systému lze přímé platby proplácet aţ následně, 

nejdříve od 1. prosince příslušného roku) a také z důvodu, ţe odpadla sloţitá notifikační 

procedura. Platby Top-Up od roku 2007 musely být změněny v tom smyslu, ţe i na ně bylo 

nutno pouţít principy Reformy SZP z roku 2003, tj. bylo omezeno jejich spojení s výrobou. 

Z časových důvodů byly platby pro přeţvýkavce řešeny jako v letech 2004-2006 

prostřednictvím VDJ, ale podle stavů k 31. 3. 2007. Platby Top-Up na veškerou ornou půdu 

byly plošně vypláceny v rámci předvstupních dotací v roce 2004, v roce 2005 a 2006 byly 

pouze na některé plodiny na orné půdě (obiloviny, olejniny, bílkovinné plodiny, mnoţitelské 

porosty některých druhů trav a leguminóz), a v roce 2007 byly opět na veškerou ornou půdu. 

Platby Top-Up v roce 2005 na kukuřici na siláţ byly moţné jen v případě, ţe ţadatel 

příslušnou výměru kukuřice na siláţ nepotřeboval deklarovat jako krmnou plodinu 

k prokázání intenzity chovu na hektar krmných plodin. Od roku 2006 byla veškerá siláţní 

kukuřice předmětem platby Top-Up na plodiny na orné půdě. 

3.1 Společná zemědělská politika 

Vstupem do EU (1. května 2004) se Česká republika zavázala také k dodrţování 

principů a pravidel SZP (včetně Společné obchodní politiky - SOP). Všechny členské země 

EU jsou povinny respektovat SZP i SOP a řídit se jednotnými právními předpisy EU 

vydanými v rámci těchto politik. Obě tyto politiky ovlivňují agrární obchod ČR. Vstupem ČR 

do EU se zahraničním obchodem stal pouze obchod se zeměmi mimo EU (tzv. třetími 

zeměmi). Obchod mezi členskými státy je obchodem vnitřním v rámci jednotného trhu 

Společenství. 

Podstata SZP spočívá na třech principech: 

- Princip jednotného trhu zajišťují jednotné předpisy, jednotná pravidla hospodářské 

soutěţe, jednotná ochrana na vnějších hranicích. Z jednotného zemědělského trhu 

v rámci Společenství jsou vyloučena opatření zahraničního obchodu jako cla, licenční 

opatření apod. 

- Princip preference Společenství chrání vnitřní trh EU před následky kolísání světového 

trhu, před levnými dovozy, určuje společné zásady podpory exportu, přístup na trh 

v podobě preferenčních ujednání. Pro dovozy do EU platí společný celní sazebník EU 

včetně jednotných celních preferencí a preferenčních celních kvót. 

- Princip finanční solidarity předpokládá společné jednotné úhrady nákladů na fungování 

SZP. Tyto náklady zajišťuje Evropský zemědělský orientační a záruční fond (European 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund) - EAGGF, který je součástí rozpočtu 

Společenství a do kterého všichni přispívají. Tento fond se skládá ze dvou sekcí. 

Záruční sekce financuje náhrady na vývoz do třetích zemí a intervence zaměřené na 

stabilizaci zemědělských trhů, orientační sekce financuje strukturálně politická opatření. 

Společná obchodní politika je zaloţena na jednotných zásadách, zejména pokud jde 

o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod, liberalizačních opatření, 

vývozní politiku, ochranná obchodní opatření apod. 
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3.2 Státní zemědělský intervenční fond 

Dnem 30. 4. 2004 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) udělena 

akreditace jako Platební agentuře pro provádění opatření SZP financovaných ze záruční sekce 

Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu podle článku 1, odstavce 6 nařízení 

Komise (ES) č. 1663/1995. 

SZIF je tedy zprostředkovatelem finanční podpory, kterou EU v rámci opatření SZP 

poskytuje ČR a administruje a kontroluje následující platby: 

- Ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu: 

 v rámci společných organizací trhu, 

 v rámci intervenčních opatření, 

 poskytování vývozních subvencí ve vazbě na vývozní licence 

 přímé platby (reţim jednotné platby na plochu), 

 platby v rámci doprovodných a dodatečných opatření Horizontálního plánu rozvoje 

venkova (HRDP). 

- Dále provádí: 

 administraci vývozních a dovozních licencí, 

 administraci záruk, 

 administraci systému produkčních kvót, 

 vybírání finančních dávek z výroby cukru. 

- Z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu - zařazeno 

mezi strukturální fondy: 

 V rámci Operačního programu Zemědělství - „Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství“. 

Činnost SZIF se řídí těmito právními předpisy: 

- zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak 

vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 482/2004 

Sb., č. 441/2005 Sb. a č. 130/2006 Sb. 

- zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze změn provedených zákonem 

č. 62/2000 Sb., zákonem č. 307/2000 Sb., zákonem č. 128/2003 Sb., zákonem 

č. 85/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb., zákonem č. 94/2005 Sb. a zákonem 

č. 441/2005 Sb. 

- nařízeními Rady nebo Komise Evropských společenství, 

- nařízeními vlády vydanými k provedení zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 252/1997 

Sb. 

Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným 

systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Nezanedbatelnou finanční pomocí jsou 

rovněţ trţní opatření Společného evropského trhu, která řeší výkyvy poptávky a nabídky na 

trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání. 

3.3 Jednotná platba na plochu 

V roce 2004 se po vstupu ČR do EU změnil systém přímých plateb a podpor 

vyplácených do českého zemědělství. Základem poskytovaných finančních podpor jsou přímé 

platby. ČR uplatnila pro čerpání finančních prostředků z EU zjednodušený systém přímých 

plateb nazývaný „reţim jednotné platby na plochu“ (Single Area Payment Scheme - SAPS). 
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V rámci SAPS lze ţádat o poskytnutí finanční podpory na ornou půdu, travní porost, 

vinice, chmelnice, ovocný sad či jinou kulturu, která je vedená v Evidenci půdy podle 

uţivatelských vztahů (zákon č. 252/1997 Sb.). Ţadatel je povinen splnit podmínky stanovené 

nařízením vlády č. 144/2005 Sb. v platném znění a příslušnými evropskými nařízeními (bliţší 

informace o příslušných evropských nařízeních je moţné nalézt v Příručce pro ţadatele na 

SAPS, Top-Up a LFA 2006 na webových stránkách SZIF. 

V roce 2004 vycházel SAPS z nařízení Komise (ES) č. 2199/2003 a v rámci národní 

legislativy z nařízení vlády č. 243/2004 Sb. Celková suma finančních prostředků určená pro 

výplatu přímých plateb v nových členských státech pro rok 2004 představovala 25 % úrovně 

plateb EU 15. V ČR byl stanoven celkový objem podpor v rámci SAPS ze zdrojů EU ve výši 

198,94 mil. €, coţ při stanoveném kurzu 32,4485 Kč/€ představovalo částku 6 455,3 mil. Kč. 

Za rok 2004 byla vyplacena celková částka 6 302,0 mil. Kč. 

V roce 2005 vycházel SAPS z nařízení Komise č. 795/2004, č. 796/2004 

a č. 1973/2004, v platném znění, národní legislativní podklad vytvořilo nařízení vlády 

č. 144/2005 Sb. Celková suma finančních prostředků se pro nové členské státy pro rok 2005 

navýšila z 25 % na 30 % úrovně plateb EU 15. Finanční obálka pro ČR byla na rok 2005 

stanovena ve výši 249,296 mil. €, coţ při stanoveném směnném kurzu 29,553 Kč/€ 

představovalo částku 7 367,4 mil. Kč. Za rok 2005 byla vyplacena celková částka 

7 338,5 mil. Kč. 

V roce 2006 čerpaly nové členské státy 35 % úrovně přímých plateb EU 15. Národní 

legislativní podklad tvořilo nařízení vlády č. 144/2005 v novelizovaném znění. Finanční 

obálka pro ČR byla stanovena Evropskou komisí ve výši 310,457 mil. €, coţ při daném kurzu 

28,326 Kč/€ činilo 8 794,0 mil. Kč. Celkově byla vyplacena částka 8 768,0 mil. Kč. Pro 

oddělenou platbu na cukr byla ČR přidělena částka 27,9 mil. €. Pěstitelům byla poskytnuta 

částka 19,1 mil. € (565,4 mil. Kč). Zbytek byl převeden do platby na z. p. Do konce roku 

2006 bylo vyplaceno 24,9 mil. Kč. 

V roce 2007 byl celkový objem přímých plateb určen ve výši 355,384 mil. Kč, coţ při 

kurzu 27,532 Kč/€ znamenalo částku 9 784,4 mil. Kč. Do konce roku bylo vyplaceno 

9 212,8 mil. Kč. Pro oddělenou platbu na cukr byla ČR přidělena částka 34,3 mil. €. 

Pěstitelům byla poskytnuta částka 24,5 mil. € (674,3 mil. Kč). Zbytek byl převeden do platby 

na z. p. 

3.4 Národní doplňkové platby 

Národní doplňkové přímé platby (Top-Up) jsou vypláceny ze zdrojů ČR. Platby jsou 

zaměřeny na ty sektory, které se v kombinaci s platbami SAPS jeví jako nejvíce ohroţené, 

přičemţ suma dorovnání pro určitý sektor nesmí překročit povolenou výši. Národní 

doplňkové platby jsou platby poskytované na pěstování lnu na vlákno, na pěstování chmele, 

na chov přeţvýkavců (skot, ovce, popřípadě kozy) na hospodářstvích registrovaných 

v ústřední evidenci a na pěstování plodin na orné půdě. 

Národní doplňkové platby mohly být vypláceny v letech 2004-2007 z národních zdrojů 

aţ do úrovně 30 % celkové úrovně přímých plateb v EU 15. 

Z celkové částky určené pro národní doplňkové přímé platby byly vyčleněny finanční 

prostředky na podporu vybraných komodit rostlinné a ţivočišné výroby. Zbylé finanční 

prostředky byly přiděleny na ornou půdu. 
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Vývoj přímých plateb SAPS a Top-Up po vstupu ČR do EU ukazuje tab. 3/01. 
 

Tab. 3/01 - Přímé platby a národní doplňkové platby

Ukazatel MJ 2004 2005 2006 2007

SAPS Kč/ha z. p. 1 860,0 2 110,7 2 517,8 2 791,5

 - oddělená platba na cukr Kč/t 170,6 211,9

Národní doplňkové platby (Top-Up)

 - plodiny na o. p.
1)

Kč/ha o. p. 1 479,0 2 314,9 2 240,4 1 755,1

 - chmel Kč/ha 4 320,0 6 387,5 6 302,8 6 430,0

 - len na vlákno Kč/ha 4 000,0 5 029,3 4 321,1 3 843,4

 - osivo pícnin a lnu tis. Kč/ha 7 000 -10 000 -15 000

 - brambory pro škrob mil. Kč 94,0 71,0 107,0 82,0

 - KBTPM Kč/ks 4 225,0

 - chov skotu Kč/VDJ 850,0

 - ovce a kozy Kč/ks 700,0

 - chov přežvýkavců Kč/VDJ 2 006,6 2 581,6 2 548,9

1) pro r. 2004 a 2007: plodiny na o. p.

    pro r. 2005 a 2006: vybrané plodiny na o. p.: pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, čirok, pohanka, 

               lesknice a ost. obil., sója, řepka, slunečnice, hrách, 

               boby, lupina, konopí (vlákno), len olejný.  
 

4 BILANČNÍ VÝVOJ VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT 
V OBDOBÍ PŘED VSTUPEM A PO VSTUPU ČR DO EU 

4.1 Obiloviny - pšenice ozimá a ječmen jarní 

Vývoj na trhu obilovin EU 

V období marketingových let 2000/01-2003/04 se produkce obilovin celkem zpočátku 

příliš neměnila. K mírnému zvyšování docházelo růstem ploch i hektarových výnosů. 

Zvyšovala se i domácí spotřeba v důsledku vyšší spotřeby pro krmivářské uţití. V závislosti 

na dovozech a vývozech kolísaly konečné zásoby. Zlom nastal v posledním roce sledovaného 

období vlivem extrémně nepříznivého počasí během téměř celého vegetačního období. 

Sníţený hektarový výnos vedl k výraznému propadu produkce. Následně se sníţila domácí 

spotřeba, zahraniční obchod a posléze i konečné zásoby. Tab. 4.1/01 uvádí základní bilanční 

ukazatele komodity obiloviny celkem pro EU 15 a pro srovnání i svět. 
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Tab. 4.1/01 - Vývoj základních bilančních položek obilovin celkem bez rýže

celkem na krmiva

mil. ha t/ha mil. t mil. t mil. t mil. t mil. t mil. t %

Svět 516,20 2,9 1 475,20 0,00 0,00 1 492,20 399,40 26,77

EU15 59,60 4,6 273,80 12,70 19,40 262,10 164,40 40,60 15,49

Svět 507,70 2,8 1 443,90 0,00 0,00 1 507,00 336,30 22,32

EU15 59,20 4,7 280,90 15,00 25,70 269,90 169,30 41,00 15,19

Svět 516,30 2,8 1 471,30 0,00 0,00 1 534,90 272,70 17,77

EU15 56,90 4,3 242,20 15,60 14,00 260,30 162,10 24,50 9,41

Svět 518,20 3,2 1 644,60 0,00 0,00 1 588,40 328,90 20,71

EU15 59,50 5,3 313,40 10,10 19,60 275,80 175,70 52,50 19,04

Svět 519,90 3,1 1 600,90 0,00 0,00 1 617,00 312,90 19,35

EU15 58,50 4,8 279,10 9,50 20,00 275,10 172,40 46,00 16,72

Svět 515,80 3,0 1 573,00 0,00 0,00 1 630,10 255,90 15,70

EU15 56,30 4,7 263,50 12,10 18,20 270,70 166,90 32,70 12,08

Pramen: USDA, Grain: World Markets and Trade, September 2007, Historical Data Series for Selected Regions and Countries

Konečné 

zásoby 

Podíl KZ 

na DS

Domácí spotřeba Produkční 

plocha
Výnos Produkce Dovoz Vývoz

2004/05

2005/06

2006/07

Marketingový 

rok; teritorium

2001/02

2002/03

2003/04

 
 

V roce 2000 byla zahájena další reforma zemědělské politiky – Agenda 2000. V reţimu 

obilovin bylo dohodnuto sníţení intervenčních cen o 15 % ve dvou krocích při současném 

zvýšení přímých (kompenzačních) plateb na 58,67 €/t. Na tyto úpravy i na zvýšenou světovou 

poptávku po obilovinách reagovaly ceny na obilním trhu EU pomalým růstem. 

Počátkem roku 2001/02 vstoupily v platnost další úpravy „Agendy 2000“ týkající se 

zemědělských cen a podpor. Intervenční cena obilí byla sníţena o 8,1 % na 101,31 €/t 

s měsíčním příplatkem 0,93 €/t jako kompenzací za skladovací náklady. Přímé platby pro 

obiloviny, siláţní píci a půdu uvedenou do klidu byly naopak zvýšeny na 63,00 €/t. Pro 

posílení nabídky obilí a stlačení cen zrušila EK zvláštní celní sazbu 10 €/t na dovoz obilí 

z východní Evropy a tím sníţila clo na 20 %. EU se z pozice světového vývozce pšenice 

dostala do pozice dovozce. Vyšší export obilovin z volného trhu umoţnila EU u pšenice 

a ječmene bez exportních subvencí, pro export ţita byla subvence schválena. Zároveň byla 

uvolněna část intervenčních zásob ječmene a ţita. Zvýšená nabídka stabilizovala ceny. 

V závěru marketingového roku docházelo k postupnému sniţování cen obilovin. 

V roce 2002/03 byl nadále realizován systém intervenčního nákupu u komodit: pšenice 

tvrdá, pšenice setá, ječmen, ţito, kukuřice a čirok. Základní intervenční cena i s měsíčním 

cenovým navýšením se nezměnila. Vývozní licence se subvencí byly udělovány pouze 

v počátku marketingového roku, vzhledem k vysoké světové ceně byla vývozní subvence 

zrušena. V zájmu stabilizace cen na vnitřním trhu a k ochraně proti levným dovozům zavedla 

EK od nové importní kvóty na dovoz méně a středně kvalitní pšenice se clem 12 €/t. 

Průměrné měsíční ceny obilovin v zemích EU byly poměrně stabilizované. 

V roce 2003/04 si napjaté aţ nedostatkové bilance většiny zemí vynutily četná opatření 

k podpoře stability trhu. Většina zemí v evropském regionu byla nucena uvolnit státní rezervy 

obilovin. Evropská komise přijala v zájmu stabilizace vnitřního obilního trhu opatření 

k omezení vývozu. Na podporu zvýšení produkce obilovin ze sklizně roku 2004 sníţila EK 

povinnost uvedení půdy do klidu z 10 % na 5 %. Cenový vývoj obilovin odpovídal situaci na 

trhu. Nízká disponibilita ovlivňovala cenu obilovin jiţ od sklizně. Propad produkce pšenice 

v roce 2003 výrazně podpořil cenový růst jiţ ve sklizňovém období. Stabilizační opatření 

pomohla ke zpomalení cenového růstu pšenice. Cena ječmene měla obdobný trend jako 

cena pšenice. 

V období marketingových let 2004/05-2006/07 se produkce obilovin celkem postupně 

sniţovala, i kdyţ první dva roky byly produkčně nadprůměrné. Sniţovala se plocha 
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i hektarový výnos. Nové členské země se na produkci podílely zhruba 20 %. Domácí spotřeba 

se zvyšovala, i kdyţ v posledním roce pouze minimálně. Konečné zásoby se v průběhu 

období udrţovaly na vysoké úrovni, v posledním roce se v důsledku nízké produkce prudce 

sníţily. 

V roce 2003/04 první odhady vysoké produkce způsobily v průběhu ţní prudký cenový 

pád u všech obilních druhů. Po upřesnění objemu produkce obilovin sniţování CZV 

pokračovalo. Teprve v jarních měsících roku 2005 došlo, v souvislosti s oţivením trhu 

vývozem, ke zpomalení trendu poklesu a v závěru marketingového roku 2004/05 většina cen 

stabilizovala na dosaţené nízké úrovni. Bilance ječmene krmného byla ve sledovaných 

zemích vyrovnanější. Přebytek méně kvalitní pšenice ale zvýšil její nabídku ke krmivářskému 

uţití a byl významným faktorem propadu ceny krmného ječmene pod intervenční cenu jiţ 

v počátku marketingového roku 2004/05. Na nízké úrovni cena ječmene krmného s mírnými 

výkyvy do závěru roku stagnovala. 

V roce 2005/06 krátkodobě stabilizované nízké ceny zaznamenaly pozvolný nárůst 

v posklizňovém období roku 2005 v souvislosti s oţivením trhu s obilovinami v EU, ke 

kterému došlo v důsledku vývozu (vč. vývozu z intervenčních zásob), a to zčásti do třetích 

zemí, zčásti prodejem v rámci Společenství. Zvýšené vývozy pomohly k meziročnímu sníţení 

enormních intervenčních zásob a zvýšení cenové hladiny. 

V roce 2006/07 reagovala na změnu situace na obilním trhu Evropská Komise průběţně 

opatřeními a návrhy na opatření pro podporu vnitřního trhu s obilovinami. 

Jednalo se např. o: 

- omezení i rušení vývozních náhrad, 

- vypisování stálých nabídkových řízení na prodej obilovin ze zásob intervenčních 

agentur na trh Společenství (vč. prodeje pšenice obecné a ţita za účelem zpracování na 

mouku ve Společenství), 

- návrh na změnu stanovení povinného vynětí půdy z produkce (set-aside) sníţením aţ na 

0 %, který dává prvovýrobě moţnost rozšířit podle vlastní úvahy plochu obilovin pro 

následující marketingový rok, 

- o dočasné přerušení dovozních cel. 

Zvýšená poptávka po potravinářském i krmném obilí na světovém i domácím trhu EU 

oţivila ceny obilovin, které se v předchozích dvou letech nadprodukce drţely na nízké úrovni. 

Ceny pšenice ve sledovaných zemích EU pokračovaly v růstu v průběhu celého 

marketingového roku. Nepříznivé počasí negativně ovlivnilo odhady nastávající sklizně, které 

tak udrţovaly ceny na dosaţené vysoké hladině. Předchozí dlouhodobé sucho přesto vedlo ke 

sníţení odhadů sklizně ječmene, u ječmene sladovnického i k předpokladu zhoršené kvality. 

Také cena ječmene se udrţela na vysoké úrovni. 

Vývoj na trhu obilovin ČR 

Produkci obilovin celkem v období marketingových let 2000/01-2003/04 ovlivňovaly 

do značné míry klimatické podmínky (rozsáhlé záplavy v některých krajích Čech a Moravy 

v roce 2002 a nepříznivý vývoj počasí v celém vegetačním období marketingového roku 

2003/04). Nejvyšší výnos a následně rekordní produkce byla ze sklizně roku 2001. Sklizňové 

plochy, hektarový výnos a produkce se v dalších letech sniţovaly. V marketingovém roce 

2003/04 byla sklizňová plocha nejniţší od roku 1995 v důsledku zaorávek zejména ozimů. 
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V průběhu marketingových let 2000/01-2003/04 probíhaly v ČR, stejně jako v dalších 

devíti zemích Evropy, přípravy na vstup do EU. Průběţně byla upravována legislativa, 

přizpůsobovány normy, připravovány změny v systému intervenčního nákupu, stejně jako 

změny v dotační politice. Také zpracovatelské podniky byly nuceny přizpůsobit své výrobní 

a distribuční poměry novým parametrům stanoveným EU. 

Dne 11. srpna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 

intervenčním fondu (SZIF) a o změně některých dalších zákonů. SZIF převzal dosavadní 

práva a závazky SFTR. 

Pro marketingový rok 2000/01 schválila Rada SFTR zálohovou cenu 3 300 Kč/t (plus 

DPH) pšenice potravinářské ze sklizně roku 2000. Intervenční nákup byl vyhlášen od zahájení 

sklizně roku 2000 do 30. června 2001 a nebyl mnoţstevně omezen. Pěstitelům byl vyplacen 

doplatek k zálohové ceně ve výši 350 Kč/t. 

V červenci 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 237/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů SZIF, skladování a prodeje obilovin 

na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami 

a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny. Pro marketingový rok 

2001/02 nebyla stanovena intervenční cena a nedošlo k zahájení intervenčního nákupu 

pšenice potravinářské ze sklizně roku 2001. 

Intervenční cenu pro pšenici potravinářskou schválilo Prezidium SZIF pro 

marketingový rok 2002/03 ve výši 3 500 Kč/t (bez DPH). V červenci 2002 byl zahájen 

intervenční nákup v okamţiku, kdy cena klesla ve dvou po sobě následujících týdnech proti 

intervenční ceně o více neţ 5 %, tj. pod 3 325 Kč/t. 

Prezidium SZIF jiţ na svém zasedání 17. července 2003 vyhlásilo na základě 

předpokladů niţší sklizně v roce 2003 ukončení vývozu potravinářské pšenice z intervenčního 

nákupu ze sklizně roku 2002 a ponechání stávajících zásob na skladech odsouhlasilo. 

Vzhledem k růstovému cenovému trendu pšenice potravinářské rozhodlo 7. srpna 2003 

prezidium SZIF pozastavit vyhlášení regulačního opatření formou intervenčního nákupu. 

Ze strany MZe byla v rámci Podpůrných programů pro obiloviny pro rok 2000 

stanovena podpora vyuţívání bioetanolu jako alternativního paliva; podpora výroby 

pšeničného škrobu a podpora licenčních poplatků při nákupu certifikovaných osiv 

vyšlechtěných na území ČR ve výši 200 % u odrůd kukuřice a ve výši 100 % u ostatních 

odrůd obilovin. Dále byl stanoven program pro podporu pěstování sladovnického ječmene, 

podporu ozdravování polních a speciálních plodin, poradenství pro rostlinnou výrobu 

a podporu vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců. 

V rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančních podpor 

formou dotací na základě podpůrných programů stanovených podle §2 odst. 1 zákona 

č. 252/1997 Sb. pro rok 2001, vydaných MZe, byla zajištěna podpora aţ 100 tis. hl. 

bezvodého kvasného lihu (bioetanolu) vyrobeného ze zemědělských surovin. Stát i nadále 

podpořil vznik a činnost odbytových organizací. V souladu se zákonem č. 307/2000 Sb. 

pokračovalo vydávání povolení k provozování zemědělských veřejných skladů. Pro 

marketingový rok 2001/02 vydalo MZe oprávnění pro 34 veřejných skladů s kapacitou 

164,5 tis. t. V průběhu roku 2002 se rozšířil počet na 35 činných skladů s kapacitou 

166,5 tis. t. Skladní listy, které jsou na tyto komodity vydávány, slouţí jako cenný papír, který 

můţe být obchodován i na komoditních burzách. Banky na tyto skladní listy poskytovaly 

úvěry zhruba od 70-80 % uvedené ceny komodity. 



28 

V rámci Zásad, vydaných MZe pro rok 2002, byla vyhlášena podpora vyuţívání 

bioetanolu jako alternativního paliva, podpůrný program pro udrţování genetického 

potenciálu osiv a sadby, programy pro podporu zlepšování zdravotního stavu polních plodin, 

podporu ozdravování polních a speciálních plodin, podporu mladých začínajících zemědělců, 

podporu pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin, pro speciální poradenství, 

podporu poradenství v zemědělství, podporu vzniku a činnosti odbytových organizací 

výrobců. V souvislosti s trvajícím bilančním přebytkem zůstalo v platnosti rozhodnutí, podle 

kterého nebyly obiloviny zařazeny mezi výrobky podléhající licenčnímu reţimu při vývozu. 

Dne 18. září 2002 byla vládou schválena změna nařízení vlády, kterou bylo zvýšeno 

dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků. Na základě této změny byla také 

zvýšena sazba dovozního cla specifikovaných druhů těstovin, jejichţ dovoz překročil 

stanovenou tzv. spouštěcí úroveň. V rámci dalšího jednání o liberalizaci obchodu mezi ČR 

a EU („double profit“), které proběhlo na počátku roku 2002, byly dojednány roční bezcelní 

kvóty s tím, ţe na uvedené komodity nebudou poskytovány vývozní subvence. 

V zájmu stabilizace vnitřního trhu byla pro 2. polovinu marketingového roku 2003/04 

učiněna následující opatření: 

- Otevření bezcelní kvóty na dovoz pšenice ve výši 300 tis. t platné od 2. ledna 2004 do 

30. dubna 2004. 

- Stanovení mnoţstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z ČR. Jednalo 

se o předem definované celní poloţky s přesně definovaným mnoţstevním omezením. 

Obiloviny a výrobky z nich uvedené v seznamu mohly být vyvezeny jen na základě 

neautomatické licence. 

- Dočasné sníţení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách umoţnilo 

uvolnění krmného obilí Správou státních hmotných rezerv v maximálním mnoţství 

340 tis. t. Zájemci se mohli hlásit do 19. března 2004. Stanovená cena při odběru byla: 

 Pšenice krmná 3 900 Kč/t. 

 Ječmen krmný 3 500 Kč/t. 

 Kukuřice 4 100 Kč/t. 

K této ceně se připočítávalo skladné ve výši 70 Kč/t. 

V průběhu marketingového roku 2001/02 byly aktivní dvě agrární komoditní burzy, 

Plodinová burza Brno a Obchodní burza Hradec Králové. V průběhu roku 2002 se 

v obchodování s obilovinami k Plodinové burze Brno a Obchodní burze Hradec Králové 

připojila také Komoditní burza Praha. 

Dne 13. prosince 2002 byla v Kodani uzavřena jednání ČR o přistoupení k EU, ve 

kterých byla stanovena základní pravidla a závazky. 

Vstup ČR do EU v květnu roku 2004 znamenal pro rostlinnou výrobu nejen změny 

v systému podpor a v zahraničním obchodě, ale také podstatnou změnu v systému 

intervenčního nákupu obilovin v rámci SZP. 

Tab. 4.1/02 uvádí kromě produkční plochy a hektarového výnosu základní bilanční 

ukazatele pro obiloviny celkem. 
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Tab. 4.1/02 - Bilanční tabulka obilovin celkem 

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Produkční plocha tis. ha 1 626,8 1 562,1 1 459,7 1 609,4 1 611,5 1 532,0 1 579,8

Výnos t/ha 4,52 4,33 3,95 5,46 4,75 4,17 4,53

Výroba tis. t 7 337,6 6 770,8 5 762,5 8 783,8 7 659,9 6 386,1 7 152,9

Počáteční zásoby
2)

tis. t 1 126,7 1 870,9 1 368,8 1 014,9 1 775,0 1 149,6 920,2

Dovoz celkem tis. t 108,8 100,7 52,1 63,5 61,1 384,3 190,0

Celková nabídka tis. t 8 573,1 8 742,4 7 183,4 9 862,1 9 496,1 7 919,9 8 263,1

Domácí spotř. celk. tis. t 6 608,0 6 430,5 5 677,0 6 196,5 6 077,3 5 527,1 5 649,5

z toho - potraviny tis. t 2 033,0 1 979,0 1 877,5 1 952,0 2 009,5 1 907,0 1 947,0

osiva tis. t 346,0 348,5 346,0 337,5 351,0 337,0 348,5

krmiva tis. t 4 228,0 4 102,0 3 452,5 3 892,0 3 685,0 3 256,6 3 265,0

technické užití tis. t 1,0 1,0 1,0 15,0 31,8 26,5 89,0

Vývoz celkem tis. t 94,2 943,1 491,5 1 152,7 1 961,9 1 472,6 1 721,0

Intervenční nákup
3)

tis. t 0,0 724,3 0,0 907,9 543,8 1,5 0,0

Prodej int. zásob tis. t  -  -  - 170,0 236,5 1,5 0,0

Zůst. int. zásob tis. t  -  -  - 737,9 307,3 0,0 0,0

Celkové užití
4)

tis. t 6 702,2 7 373,6 6 168,5 8 087,1 8 346,5 6 999,7 7 370,5

Konečné zásoby tis. t 1 870,9 1 368,8 1 014,9 1 775,0 1 149,6 920,2 892,6

1) Marketingový rok pro obiloviny začíná 1. 7. běžného roku a končí 30. 6. následujícího roku.

2) Počáteční zásoby jsou včetně SSHR. 

3) Intervenční nákup (zůstatek intervenčních zásob) je zahrnut do celkové poptávky, není uveden v konečných zásobách.

4) Celkové užití = dom. spotřeba + vývoz + zůstatek intervenčních zásob.

Pramen: ČSÚ - Definitivní údaje o sklizni, Statistika zahraničního obchodu; MZe - Situační a výhledové zprávy Obiloviny

Ukazatel MJ
Marketingový rok

1)

 
 

Marketingový rok 2004/05 byl prvním rokem členství v EU a projevil se jako 

mimořádně klimaticky příznivý. Zvýšila se sklizňová plocha obilovin celkem, hektarový 

výnos byl nejvyšší od roku 1995 a produkce dosáhla rekordní úrovně. V dalších letech došlo 

k postupnému sniţování ploch, výnosů i produkce. 

V průběhu marketingových let 2004/05-2006/07 se plně projevilo členství ČR v EU. 

První ucelený marketingový rok 2004/05 jiţ podléhal pravidlům SZP. Odhady rekordně 

vysoké produkce začaly stlačovat CZV všech obilních druhů pod úroveň intervenční ceny 

(pšenice a ječmen). Obdobná situace byla i ve většině ostatních zemí EU 25, kde výrazný 

převis nabídky nad poptávkou prudce srazil ceny obilovin. Tato situace si vyţádala 

stabilizační opatření. 

Intervenční nákup jiţ probíhal podle pravidel EU. Nabídka obilovin do intervence 

převyšovala skladovací moţnosti ČR. EK byla informována o této situaci a po přezkoumání 

schválil Řídící výbor pro obiloviny v Bruselu pro ČR, Rakousko, Maďarsko a Polsko 

mimořádný tendr na prodej pšenice z intervenčních zásob do vybraných třetích zemí. 

Předem uzavřené smlouvy o skladování byly rozšířeny o Dodatky ke smlouvám 

o skladování, kterými byly zvýšeny ceny za skladování nově nakoupených obilovin. Zároveň 

byla garantována úhrada nákladů při přeskladnění zásob. 

Nařízení Komise (ES) č. 569/2005 ze dne 14. dubna 2005 stanovilo pro nové členské 

státy přechodné opatření k financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci. EU 

zároveň schválila částečné uhrazení nákladů na přepravu v závislosti na regionu, kde je 

výchozí sklad. 

Všechna mimořádná opatření směřovala ke sníţení převisu nabídky obilovin s cílem 

cenové stabilizace. Komise ale zároveň upozornila, ţe je záleţitostí členských států, aby si 

vytvořily dostatečné skladovací kapacity pro zajištění intervenčního nákupu obilovin. 

V dalších letech sledovaného období zůstala pravidla intervenčního nákupu nezměněná.  

Nařízením Komise (ES) č. 1068/2005 bylo novelizováno Nařízení Komise (ES) 

č. 824/2000 s tím, ţe byly stanoveny limity pro obsah kontaminujících látek v obilovinách. 

V rámci regulace společného trhu obilovin bylo Nařízením Komise (ES) č. 1572/2006 

novelizováno Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 s tím, ţe byly stanoveny postupy při 
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přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin 

(změny se týkaly především kukuřice). 

V tab. 4.1/03-04 lze nalézt kromě produkční plochy a hektarového výnosu základní 

bilanční ukazatele pro komodity pšenice ozimá a ječmen jarní. 
 

Tab. 4.1/03 - Bilanční tabulka komodity pšenice ozimé

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Produkční plocha tis. ha 927,2 848,8 648,4 863,2 820,4 781,5 811,0

Výnos t/ha 4,85 4,56 4,07 5,84 5,05 4,49 4,86

Výroba tis. t 4 476,1 3 866,5 2 637,9 5 042,5 4 145,0 3 506,3 3 938,9

Počáteční zásoby
2)

tis. t 772,8 1 374,3 900,7 552,9 981,6 713,3 549,4

Dovoz celkem tis. t 11,4 13,4 2,6 32,3 23,9 64,3 20,0

Celková nabídka tis. t 5 260,3 5 254,2 3 541,2 5 627,7 5 150,5 4 283,9 4 508,3

Domácí spotř. celk. tis. t 3 811,0 3 598,0 2 792,5 3 245,0 3 104,4 2 967,5 2 868,0

z toho - potraviny tis. t 1 245,0 1 170,0 1 050,0 1 150,0 1 200,0 1 150,0 1 160,0

osiva tis. t 195,0 177,0 189,0 185,0 190,0 175,0 188,0

krmiva tis. t 2 370,0 2 250,0 1 552,5 1 900,0 1 700,0 1 632,0 1 500,0

technické užití tis. t 1,0 1,0 1,0 10,0 14,4 10,5 20,0

Vývoz celkem tis. t 75,0 755,5 195,8 780,0 1 277,6 767,0 1 210,0

Intervenční nákup
3)

tis. t 0,0 724,3 0,0 791,1 244,2 0,0 0,0

Prodej int. zásob tis. t  -  -  - 170,0 189,0 0,0 0,0

Zůst. int. zásob tis. t  -  -  - 621,1 55,2 0,0 0,0

Celkové užití
4)

tis. t 3 886,0 4 353,5 2 988,3 4 646,1 4 437,2 3 734,5 4 078,0
Konečné zásoby tis. t 1 374,3 900,7 552,9 981,6 713,3 549,4 430,3

1) Marketingový rok pro obiloviny začíná 1. 7. běžného roku a končí 30. 6. následujícího roku.

2) Počáteční zásoby jsou včetně SSHR. 

3) Intervenční nákup (zůstatek intervenčních zásob) je zahrnut do celkové poptávky, není uveden v konečných zásobách.

4) Celkové užití = dom. spotřeba + vývoz + zůstatek intervenčních zásob.

Pramen: ČSÚ - Definitivní údaje o sklizni, Statistika zahraničního obchodu; MZe - Situační a výhledové zprávy Obiloviny

Ukazatel MJ
Marketingový rok

1)

 
 

 

Tab. 4.1/04- Bilanční tabulka komodity ječmen jarní

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Produkční plocha tis. ha 497,9 488,1 550,0 469,0 521,5 528,1 498,7

Výnos t/ha 3,97 3,67 3,76 4,97 4,21 3,59 3,80

Výroba tis. t 1 965,6 1 792,5 2 068,7 2 330,6 2 195,4 1 897,7 1 893,4

Počáteční zásoby
2)

tis. t 190,4 294,2 212,1 300,3 493,0 266,3 221,3

Dovoz celkem tis. t 22,5 12,1 9,9 5,6 4,6 199,3 140,0

Celková nabídka tis. t 2 178,5 2 098,8 2 290,7 2 636,5 2 693,0 2 363,3 2 254,7

Domácí spotř. celk. tis. t 1 875,0 1 845,0 1 791,0 1 795,0 1 907,4 1 738,4 1 712,0

z toho - potraviny tis. t 575,0 595,0 606,0 600,0 600,0 600,0 600,0

osiva tis. t 100,0 120,0 105,0 95,0 105,0 115,0 109,0

krmiva tis. t 1 200,0 1 130,0 1 080,0 1 100,0 1 200,0 1 020,0 1 000,0

technické užití tis. t 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,4 3,0

Vývoz celkem tis. t 9,3 41,7 199,4 262,9 363,3 403,6 280,0

Intervenční nákup
3)

tis. t 0,0 0,0 0,0 85,6 176,0 1,5 0,0

Prodej int. zásob tis. t  -  -  - 0,0 20,0 1,5 0,0

Zůst. int. zásob tis. t  -  -  - 85,6 156,0 0,0 0,0

Celkové užití
4)

tis. t 1 884,3 1 886,7 1 990,4 2 143,5 2 426,7 2 142,0 1 992,0

Konečné zásoby tis. t 294,2 212,1 300,3 493,0 266,3 221,3 262,7

1) Marketingový rok pro obiloviny začíná 1. 7. běžného roku a končí 30. 6. následujícího roku.

2) Počáteční zásoby jsou včetně SSHR. 

3) Intervenční nákup (zůstatek intervenčních zásob) je zahrnut do celkové poptávky, není uveden v konečných zásobách.

4) Celkové užití = dom. spotřeba + vývoz + zůstatek intervenčních zásob.

Pramen: ČSÚ - Definitivní údaje o sklizni, Statistika zahraničního obchodu; MZe - Situační a výhledové zprávy Obiloviny

Ukazatel MJ
Marketingový rok

1)

 
 

4.2 Olejniny - řepka olejná 

Olejniny patří ve světovém (produkce 350-400 mil. t), evropském (produkce 

18-20 mil. t; výměra 7-8 mil. ha) či národním (produkce 0,7-1 mil. t; výměra 250-350 tis. ha) 

měřítku dlouhodobě k významným komerčním plodinám a tuto pozici si jako zdroj oleje, 

pokrutin či extrahovaných šrotů nejen udrţují, ale navíc jako nově akcentovaný 

bioenergetický zdroj nadále zlepšují. Zatímco ve struktuře jednotlivých druhů olejnin v ČR 

dominuje výměrou i produkcí řepka olejná, v evropském a zejména světovém měřítku jsou 

významně zastoupeny sója, palma a bavlník. 
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Ceny olejnin na světovém trhu v období 2001-2007 lze vcelku charakterizovat tendencí 

k mírnému poklesu s určitými výkyvy u jednotlivých druhů olejů. Poslední roky 2007-2008 

jsou však charakterizovány prudkým cenovým nárůstem, coţ je spojeno jednak s očekávaným 

poklesem produkce, jednak obecně s nárůstem cen agrárních komodit. Poněkud příznivější 

cenový trend u pokrutin a extrahovaných šrotů je charakterizován mírným nárůstem opět 

s akcelerací na konci sledovaného období. Ceny v prostředí evropského trhu do značné míry 

sledují trend cen světových (EU kryje cca 50 % své potřeby dovozem). Evropský trh byl 

v marketingovém roce 2001/02 poznamenán výraznějším cenovým vzestupem jako důsledek 

poklesu produkce olejnin způsobený sníţením podpor olejnin na úroveň obilnin v rámci SZP 

EU. 

Olejniny v ČR (jejich podíl na výměře obhospodařované půdy se pohybuje mezi 

10-14 %) jsou reprezentované výměrou i produkcí dominující řepkou. Řepka je od počátku 

90. let, kdy došlo k razantnímu nárůstu výměry a produkce zejména trvajícímu do roku 2002, 

komerčně úspěšnou plodinou. Tento trend byl v důsledku nerentabilní výroby v roce 2002/03 

přerušen a v roce 2003 došlo k poklesu produkční plochy o 92 tis. ha (o 27 %) proti roku 

2001. V následujících letech se produkční plocha opět zvyšovala, avšak nedosáhla jiţ nikdy 

plochy v roce 2001. Vzhledem k postupně se zvyšujícím výnosům však produkce rostla 

progresivněji a sklizeň v roce 2007 představuje zatím nejvyšší hodnotu ve sledovaném 

období. 

Trh s řepkou v ČR období 2001-2003 ovlivňovaly administrativní zásahy. V roce 2001 

byli pěstitelé řepky chráněni 60 % smluvní celní sazbou a dále byly vytvořeny podpůrné 

programy zaměřené na podporu výroby MEŘO a podporu genetického potenciálu osiv. 

V roce 2002 byly nařízením vlády č. 294/2002 Sb. stanoveny podmínky v podobě finanční 

kompenzační podpory pro řepku pěstovanou na půdě uváděnou do klidu za předpokladu 

výhradního prodeje této produkce SZIF. Výrazný výpadek produkce v roce 2003 byl řešen 

umoţněním bezcelního dovozu v rozsahu 200 tis. t řepky. Výše uvedené programy byly 

ukončeny k 30. 4. 2004. 

Po vstupu ČR do EU s ohledem na poţadavky EK byl pozměněn dotační program do 

podoby poskytnutí podpory na vyrobený MEŘO zpracovaný na směsné palivo s tím, ţe výše 

podpory se v jednotlivých letech upravovala. V roce 2005 se plně projevily podpory SAPS 

a Top-Up, které posilují ekonomiku pěstování řepky. Od roku 2007 se dále posiluje pozice 

pěstování řepky v podobě povinného přidávání biosloţky ve výši 2 % z celkového objemu 

prodané nafty. 

Stupeň soběstačnosti vyjádřený průběţným vývojem salda „vývoz – dovoz“ byl 

s výjimkou marketingového roku 2003/04 po celé sledované období výrazně vyšší neţ 100 %. 

Řepka je dlouhodobě relativně ekonomicky efektivní plodinou. K této situaci do jisté 

míry přispívají i na několik let dopředu uzavřené smlouvy mezi pěstiteli a odběrateli, které 

pěstitelům umoţňují vyplacení zálohy na nákup intenzifikačních prostředků a ostatních 

nezbytných potřeb. 
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Tab. 4.2/01 - Bilanční tabulka komodity řepky olejné 

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Produkční plocha tis. ha 343,0 313,0 251,0 259,5 267,2 292,2 337,6

Hektarový výnos t/ha 2,84 2,27 1,55 3,60 2,88 3,01 3,06

Výroba tis. t 973,3 709,5 387,8 934,7 769,4 880,2 1 031,9

Počáteční zásoba tis. t 84,6 121,9 96,5 0,0 125,9 51,7 79,7

Dovoz tis. t 12,3 11,2 38,0 50,9 76,2 63,3 30,0

Celková nabídka tis. t 1 070,2 842,7 522,3 985,6 971,5 995,2 1 141,6

Domácí průmyslové zpracování
2)

tis. t 579,3 502,0 507,0 688,0 746,0 718,0 758,0

 - technické užití  - MEŘO tis. t 194,5 290,3 315,5 245,0 354,7 231,1 360,0

Osivo tis. t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Vývoz tis. t 367,0 242,2 13,3 169,7 171,8 195,5 340,0

Celková poptávka tis. t 948,3 746,2 522,3 859,7 919,8 915,5 1 100,0

Konečná zásoba tis. t 121,9 96,5 0,0 125,9 51,7 79,7 41,6

1) Marketingový rok u řepky olejné začíná 1. 7. běžného roku  a končí 30. 6. následujícího roku.  

3) Domácí průmyslové zpracování - ve všech uvedených letech: materiály MZe, VÚZE a Sdružení pro výrobu bionafty.

Pramen: ČSÚ - Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin, Ceny zemědělských výrobků,  Statistika zahraničního obchodu; MZe; VÚZE

Ukazatel MJ
Marketingový rok

1)

 
 

4.3 Cukrovka - cukr 

Cukr celosvětově patří ve struktuře potřeby k základním potravinám, přičemţ dosaţená 

úroveň jeho spotřeby do určité míry souvisí s ekonomickou vyspělostí dané země či regionu. 

Objem produkce cukru ve světě vzrostl z 135,8 mil t v roce 2001 na 169,1 mil. t v roce 2007, 

(zvýšení téměř o 25 %). Dynamiku poptávky zejména v poslední době ovlivňuje rovněţ jeho 

pouţití pro výrobu biopaliva (bioetanolu). Základní surovinou pro výrobu cukru je cukrová 

třtina, z níţ se vyrábí více neţ 75 % světové produkce cukru. Druhou základní surovinou je 

cukrovka, která se pěstuje zejména v Evropě. Objem produkce výroby cukru v EU se přes její 

rozšiřování o další členy sníţil z 19,1 mil. t v roce 2001 (14 % celosvětové produkce) na 

17,7 mil. t v roce 2007 a její podíl tím klesl na 10,5 % celosvětové produkce. 

Iniciačním krokem předcházejícím tomuto vývoji bylo zahájení jednání o cukerní 

reformě, kdy především WTO vyvíjela tlak na liberalizaci trhu s cukrem zejména ve směru 

redukce a odbourání cel a exportních subvencí pouţívaných zejména v EU. Jednání skončila 

přijetím reformy SOT v odvětví cukru a její konečná podoba byla schválena v únoru 2006. 

Výroba cukru v ČR byla aţ do vstupu ČR do EU ovlivněna těmito faktory: 

- liberalizací světového trhu cukrovky a cukru, 

- zvyšujícími se zásobami cukru na světovém trhu, 

- spolupůsobením nízké úrovně ochrany domácího trhu (aţ do března 1999) a sniţováním 

cen cukru na světových trzích aţ na dlouholeté minimum koncem 90. let. 

Neregulovaný trh cukrovky a cukru způsobil nestabilitu podniků vyrábějících cukrovku 

i cukr, výkyvy v objemech produkce i v ceně produkce. 

Na druhé straně však liberální trh urychlil proces restrukturalizace cukrovarnického 

průmyslu s rychlým vyřazením neefektivních provozů. V ČR jiţ před vstupem do EU 

proběhla restrukturalizace odvětví. Výsledkem tohoto procesu bylo značné sníţení produkční 

plochy, která se v roce 2000/01 sníţila na 61 tis. ha. Paralelně s tímto vývojem došlo také 

k razantní redukci cukrovarů na 13 v roce 2000/01 

Období 2001–2003 je charakterizováno působením nově zavedených ochranných 

celních opatření proti dovozům cukru. Od roku 2001 byl zaveden regulační systém pro 

odvětví cukrové řepy a cukru zaloţený na systému kvót a státem stanovených cen sledující 

postupnou adaptaci tohoto odvětví, resp. jeho přípravu na vstup ČR do EU. Stanovení kvót 

výroby cukru (475 tis. t pro rok 2000/01, 504 tis. t pro roky 2001–2003 a 454,8 tis. t počínaje 

rokem 2003/04) vedlo při paralelně zavedených ochranných opatřeních k růstu produkčních 
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ploch na 77,5 tis. ha v roce 2002/03 a produkce cukru (558 tis. t). Vývoz cukru z ČR včetně 

cukru ve výrobcích byl ve srovnání s dovozem v průměru o třetinu vyšší. 

Vstupem do EU byl v ČR implementován „cukerní reţim“, který byl v EU zaveden jiţ 

v roce 1967. ČR se tak stala součástí jednotného trhu EU zaloţeného na systému kvót 

institucionálních cen cukrové řepy na vysoké úrovni a vysoké míře ochrany proti dovozu 

cukru ze třetích zemí. Trvale rostoucí zásoby cukru a klesající ceny vedly ke zpracování 

variant reformních kroků směřujících k liberalizaci trhu v EU. 

Reforma Společné organizace trhu v odvětví cukru 

Návrh reformy SOT v odvětví cukru byl schválen EK 22. 6. 2005. Návrh zohlednil 

hlavní připomínky členských států k předchozí verzi reformy: 

- nedošlo ke krácení kvót paušálně o 16 % bez ohledu na konkurenceschopnost 

producentů, 

- bylo vyhověno poţadavku, aby cukerní reforma začala od 1. 7. 2006, nikoliv jiţ od 

1. 7. 2005, 

- není moţný transfer kvót mezi členskými státy, který by znevýhodnil zejména pěstitele 

v nových členských státech, kteří nemají majetkový podíl v cukrovarech, a tím ztrácejí 

moţnost rozhodovat o své budoucnosti. Ve svém důsledku by převod kvót mezi 

jednotlivými státy znesnadnil i omezení produkce cukru v EU jako celku. 

Přiznání podílu na kompenzacích i pro producenty cukrové řepy, kteří ukončili 

pěstování cukrové řepy, zmírnění poklesu cen cukrovky a prodlouţení přechodného období 

pomohly v závěrečné fázi jednání dosáhnout dohody, takţe reformovaná SOT v odvětví cukru 

na období let 2006/07-2014/15 byla dne 24. 11. 2005 schválena na jednání Rady ministrů ES 

v Bruselu a její definitivní znění bylo schváleno dne 20. 2. 2006. 

Původní základní filosofií reformy SOT v odvětví cukru byla restrukturalizace 

cukrovarnického průmyslu a pěstování cukrové řepy na bázi konkurenceschopnosti, tj. mělo 

dojít k uzavírání nekonkurenčních cukrovarnických podniků a ukončení pěstování cukrové 

řepy v oblastech, kde tato činnost je neefektivní. Konečná podoba přijaté reformy („reforma 

reformy“) SOT v odvětví cukru je jednoznačným ústupem od této filosofie, kdy jediným 

cílem je sníţení mnoţství vyráběného cukru v EU bez ohledu na aspekt konkurenceschopnosti 

a ekonomické efektivnosti ukončování výroby cukru a pěstování cukrové řepy. 

Do budoucna EU předpokládá, ţe současná kvóta pro výrobu cukru 17,5 mil. t se bude 

sniţovat na předpokládaných 13,2 mil. t, coţ signalizuje další ústup u této komodity ve 

srovnání s jinými světově významnými producenty. 

Působení reformy SOT v odvětví cukru 

Během prvních dvou let průběhu reformy SOT v odvětví cukru se producenti 

dobrovolně vzdali mnohem menšího objemu kvót, neţ se očekávalo, a proto bylo nezbytné 

reformní kroky změnit, aby se restrukturalizační proces stal efektivnějším a atraktivnějším, 

jak pro pěstitele cukrové řepy, tak pro cukrovary. 

Producenti cukru na základě nastavených podmínek restrukturalizace cukrovarnického 

reţimu v EU, který vstoupil v platnost od 3. března 2006 nařízením Rady č. 318/2006, 

neměli pro svá ekonomická hodnocení důsledků moţné restrukturalizace jistotu, zda je pro ně 

ţádost o podporu z restrukturalizačního fondu pouţitelná, neboť v té době platná ustanovení 

nařízení Rady č. 320/2006 umoţňovala členským státům individuálně stanovit procentní 
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podíl, který z vyplácené restrukturalizační podpory náleţí pěstitelům cukrovky 

a poskytovatelům strojního zařízení. Výše tohoto podílu byla stanovena pouze dolní hranicí 

10 %, coţ v praxi znamenalo, ţe cukrovarnické podniky vlastně rozhodovaly o ukončení 

produkce cukru, aniţ přesně věděly, jaká bude konečná výše podpory, kterou získají. 

Rada ministrů (AGRI, ECOFIN) EU schválila změny reţimu restrukturalizace 

cukrovarnického průmyslu, které měly tento reţim zefektivnit moţností vstupu pěstitelů do 

restrukturalizace odvětví, aby bylo dosaţeno původně vytýčeného cíle, tj. sníţení produkce 

cukru v Evropské unii na poţadovanou úroveň. Reforma reformy vstoupila v platnost dne 

30. 10. 2007. 

Cílem reformy („reforma reformy“) SOT v odvětví cukru je silněji motivovat 

cukrovarnické podniky a pěstitele cukrové řepy výplatou restrukturalizačních podpor 

a umoţnit pěstitelům cukrové řepy vzdát se 10 % své kvóty za finanční náhradu ve výši 10 % 

z restrukturalizační částky, která je vyplacena cukrovarnickému podniku a také částku 

dodatečné podpory ve výši 237,5 €/t cukru. Restrukturalizační podpora za hospodářský 

rok 2008/09 bude vyplacena ve výši 40 % v červnu 2009 a zbývající část (60 %) v únoru 

2010. Členské státy jsou motivovány také diversifikačními podporami. 

Zásadní změnou SOT v odvětví cukru po „reformě reformy“ je stanovení pevné 

jednotné výše podílu pěstitelů cukrovky a poskytovatelů strojního zařízení z částky 

restrukturalizační podpory vyplacené cukrovarnickým podnikům, a to ve výši 10 % a moţnost 

jejich přímého zapojení do procesu podávání ţádostí o restrukturalizační podporu. 

Novým prvkem také je, ţe pěstitelé cukrové řepy mohou sami přímo poţádat o podporu 

z restrukturalizačního fondu, a to maximálně do 10 % kvóty příslušného cukrovarnického 

podniku. Pěstitelé, kteří se vzdají kvóty (z vlastní iniciativy či v důsledku ţádostí podaných 

cukrovarnickými podniky), obdrţí ještě dodatečnou platbu, která bude vyplácena se zpětnou 

účinností, aby pěstitelé, kteří se jiţ vzdali kvót v předchozím období, nebyli znevýhodněni. 

Pro hospodářský rok 2008/09 obdrţí pěstitelé dodatečnou platbu ve výši 237,5 €/t kvóty 

cukru, které se podnik vzdal. 

Dopady vstupu ČR do EU, reformy SOT v odvětví cukru 

V letech po vstupu ČR do EU bylo v odvětví cukrové řepy a cukru dosaţeno velmi 

dobrých výsledků u základních parametrů produkce cukrové řepy a cukru a v kvalitě řepy. 

Podle předběţných výsledků průměrný hektarový výnos cukrovky v ČR 

v letech 2004/05-2007/08 dosáhl 53,30 t, tj. ve srovnání s lety 2000/01-2003/04 se zvýšil 

o 12,8 %. 

Za stejné období bylo dosaţeno také vysoké průměrné cukernatosti řepy (18,03 %, 

zatímco v letech 2000/01-2004/05 cukernatost činila jen 16,91 %). Výnos polarizačního cukru 

v ČR v průměru let 2004/05-2007/08 dosáhl 9,58 t/ha, tj. o 16,3 % více neţ v průměru 

předchozích čtyř let. Výtěţek cukru z řepy dosáhl podle předběţných výsledků v průměru 

hodnocených let 15,75 %, zatímco v průměru předchozích čtyř let jen 14,01 %. 

Z uvedených dat je zřejmé, ţe intenzita produkce cukrové řepy a cukru a kvalita 

cukrové řepy (měřená její cukernatostí) se po vstupu ČR do EU podstatně zvýšily a výsledky 

byly jiţ na dobré evropské úrovni. Ve výnosech polarizačního i bílého cukru z jednoho 

hektaru dosahuje ČR nejvyšší úrovně z EU 10. 
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Po vstupu ČR do EU došlo v letech 2004/05-2006/07 k podstatnému zvýšení vývozu 

cukru ve srovnání s obdobím před vstupem do EU, a to jak u vývozu cukru (KN 1701), tak 

u vývozu cukru ve výrobcích (včetně obchodní výměny v rámci EU), zejména v rámci 

obchodní výměny s EU. 

Bilance zahraničního obchodu s cukrem (včetně cukru ve výrobcích) byla v letech 

2004/05-2005/06 aktivní; v roce 2006/07 vzhledem ke zvýšení dovozů cukru včetně cukru ve 

výrobcích byla tato bilance pasivní, přestoţe vývozy cukru byly i v tomto roce vysoké. 

Vývozy cukru do třetích zemí byly po reformě SOT v odvětví cukru zanedbatelné. 

Vysoké zásoby cukru, které byly způsobeny zejména sníţením spotřeby cukru 

v roce 2004/05, se vzhledem k zvýšenému vývozu cukru a jeho vyšší domácí spotřebě 

v následujících letech sníţily. 

Podstatnou kvantitativní změnou bylo odřeknutí kvóty společnosti Eastern Sugar a. s., 

(provozovatel tří cukrovarů v ČR - Němčice nad Hanou, Hrochův Týnec a Kojetín), která 

bude čerpat náhrady poskytované z restrukturalizačního fondu EU, coţ sníţilo kvótu cukru 

v ČR od hospodářského roku 2007/08 o 102 473 t, tj. 22,5 % z celkové národní kvóty ČR. 

Kvóta cukru společnosti Eastern Sugar, při odhadovaném výnosu 8,5 t bílého cukru 

(v roce 2006/07), představuje více neţ 12 tis. ha řepy. 
 

Tab. 4.3/01 - Bilanční tabulka komodity cukrovka - cukr

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Produkční plocha cukrové řepy 

pro výrobu cukru
2)

tis. ha 77,7 77,5 74,0 69,0 63,2 55,8 44,1

Hektarový výnos
3)

t/ha 45,41 49,45 46,88 50,57 54,31 53,64 54,71

Zpracovaná řepa
2)

tis. t 3 529 3 832 3 470 3 488 3 431 2 993 2 415

Počáteční zásoba tis. t 110,7 96,6 12,8 103,1 232,2 105,0 119,8

Výnos bílého cukru t/ha 6,31 7,19 6,96 8,10 8,84 8,43 8,02

Výroba cukru ze sklizené řepy tis. t 491,2 557,6 515,4 558,4 558,9 470,5 353,9

Dovoz  celkem tis. t 152,8 130,7 160,7 231,8 257,6 367,7 285,0

Celková nabídka tis. t 754,7 784,9 688,9 893,3 1 048,7 943,2 758,7

Domácí spotřeba tis. t 436,2 642,7 401,5 389,1 475,5 510,7 413,7

Vývoz  celkem tis. t 221,9 129,4 237,1 272,0 468,2 312,7 235,0

Celková poptávka tis. t 658,1 772,1 638,6 661,1 943,7 823,4 648,7

Konečná zásoba tis. t 96,6 12,8 50,3 232,2 105,0 119,8 110,0

1) Hospodářské roky: v roce 2003/04 od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku;  v letech 2004/05 - 2005/06 od 1. 7.  do 30. 6. následujícího roku;      

    v roce 2006/07 od 1.7. 2006 do 30. 9. 2007; proto se konečná zásoba roku 2003/04 nerovná 

   počáteční zásobě 2004/05.

2) Údaj SZIF.

3) Údaj vypočtený z údajů SZIF (jako podíl  zpracované cukrovky a plochy cukrové řepy).

Pramen: ČSÚ - Index cen zemědělských  výrobců, Statistika zahraničního obchodu ČSÚ; MZe; SZIF; ČMCS

Ukazatel MJ

Bilance cukru

Marketingový rok
1)

 
 

4.4 Brambory - brambory konzumní pozdní 

Brambory patří vedle pšenice, rýţe a kukuřice k základním potravinovým komoditám 

jak v celosvětovém měřítku, tak ve struktuře potřeby potravin obyvatel evropských zemí 

i České republiky. Určitou specifikou této komodity proti jiným základním potravinám je 

výraznější podíl naturální spotřeby. 

Produkční plochy a produkce brambor v EU na začátku období 2001-2007 činila cca 

1,3 mil. ha při produkci cca 45 mil. t a rozšiřováním EU o další členy se produkční plocha 

a produkce zvýšily na 2,1 mil. ha a 65 mil. t. Předpokladem dalšího vývoje je při růstu ha 

výnosů a poklesu produkčních ploch je i mírný pokles celkové produkce. Komodita brambory 

je z hlediska výroby a uţití dělena na brambory konzumní pozdní (v rámci této poloţky jsou 

však brambory rané v některých zemích bilancovány jako zelenina), brambory pro výrobu 
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škrobu a okrajovou poloţkou je uţití brambor na krmení hospodářských zvířat zejména méně 

kvalitní partie produkce. 

V rámci EU jsou brambory konzumní pozdní komoditou, která není předmětem 

regulace trhu a tudíţ ani subvencování. SOT včetně mimocenové podpory však podléhají 

brambory pro výrobu škrobu, kde byla stanovena Komisí EU výrobní kvóta 1,86 mil. t 

nativního bramborového škrobu, která se zvýšila v souvislosti s rozšiřováním EU na 

1,95 mil. t. Vývoj referenčních cen konzumních brambor v EU podléhá s ohledem na častý 

nesoulad mezi nabídkou a poptávkou značným výkyvům, coţ ovlivňuje i ekonomiku jejich 

pěstování. 

Výroba brambor v ČR v období 2001-2003 je charakterizována celkovou produkční 

plochou 54,1 tis. ha (v roce 2001) s poklesem na 43,5 tis. ha (v roce 2003), coţ při výnosu 

20,9 t/ha, resp. 19,4 t/ha odpovídá produkci 1 130,5 tis. t, resp. 841,5 tis. t. Hektarové výnosy 

v ČR dosahují 50-60 % průměru EU 15. To sniţuje konkurenceschopnost českého 

bramborářství. Produkční plocha raných brambor se pohybovala v rozmezí 8-11 tis. ha, coţ 

při výnosu 16-20 t/ha vedlo ke značné nadprodukci (nabídka byla navíc zvyšována dovozem) 

v porovnání s úrovní poptávky. Brambory pro výrobu škrobu se pěstovaly na ploše 5-7 tis. ha 

a výroba nativního škrobu dosahovala 25-35 tis. t. Rozsah výroby škrobu byl však jiţ 

ovlivněn nařízením vlády č. 175/2001 Sb., které bylo vedeno snahou o přiblíţení se pravidlům 

SZP EU. Tuzemský trh byl u konzumních brambor chráněn aţ do vstupu do EU všeobecnou 

celní sazbou ve výši 166 %. Přes realizovanou ochranu trhu v podobě cla, dovozy zejména 

brambor raných a bramborových výrobků s vysokým stupněm finalizace převyšovaly vývoz, 

avšak objem dovozu se pohyboval pouze v rozsahu 3-5 % celkové domácí spotřeby. 

V období členství ČR v EU (2004-2007) byla u komodity brambory zrušena celní 

ochrana a stanovena kvóta na výrobu bramborového škrobu ve výši 33,6 tis. t, která odpovídá 

hodnotě stanovené vládním nařízením z předešlých let. V kaţdém případě lze konstatovat, ţe 

tuzemský trh byl vystaven vyššímu konkurenčnímu tlaku z EU proti předešlému období. 

Sledované období je charakterizováno sniţováním výměry raných brambor, stabilizací 

produkčních ploch brambor celkem a mírným růstem výnosů, které však stále zaostávají za 

průměrem EU 15. Dochází rovněţ k výraznému oţivení dovozu i vývozu (nárůst vývozu má 

cca dvouleté zpoţdění proti nárůstu dovozu, ke kterému došlo jiţ v roce 2004) jak brambor, 

tak zejména výrobků z brambor, který je na straně dovozu dvou aţ třínásobný ve srovnání 

s vývozem. Tím dochází i k poklesu úrovně soběstačnosti na cca 90 %. 

Mimořádná pozornost byla a je věnována procesu šlechtění – rozšiřování škály odrůd, 

zlepšování zdravotního stavu a hygienické kvalitě brambor, coţ je jedním ze základních 

předpokladů konkurenceschopnosti českého bramborářství. 

Vedle poskytování mimocenových podpor výrobcům a zpracovatelům brambor na 

výrobu škrobu ze zdrojů EU je navíc realizována podpora pěstitelů brambor na výrobu škrobu 

v podobě národní doplňkové platby (vyjednána v rámci přístupové smlouvy ČR do EU), jejíţ 

úroveň umoţňuje dorovnání do 100% výše přímé platby poskytované v rámci EU 15. 
 



37 

Tab. 4.4/01 - Bilanční tabulka komodity brambory celkem 

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Produkční plocha tis. ha 54,1 46,9 43,5 42,1 41,2 38,5 40,2

Výnos t/ha 20,88 23,57 19,35 23,57 28,05 21,72 24,79

Výroba tis. t 1 130,5 1 106,0 841,5 993,2 1 156,0 836,6 997,7

Počáteční zásoby tis. t

Dovoz celkem tis. t 160,6 156,3 238,6 217,3 211,2 282,5 245,0

Celková nabídka tis. t 1 291,1 1 262,2 1 080,1 1 210,5 1 367,2 1 119,1 1 242,7

Domácí spotřeba celkem tis. t 1 267,5 1 238,8 1 049,8 1 148,7 1 195,1 966,0 1 067,7

z toho - potraviny tis. t 778,0 778,0 760,0 750,0 745,0 635,0 645,0

 - sadba tis. t 170,0 145,0 135,0 135,0 134,0 120,0 125,0

 - krmiva a ztráty tis. t 188,7 140,6 55,6 119,3 149,7 100,4 148,1

 - škrob tis. t 130,8 175,2 99,2 144,4 166,4 110,6 149,6

Vývoz celkem tis. t 23,5 23,4 30,3 61,8 172,1 153,1 175,0

Celkové užití tis. t 1 291,1 1 262,2 1 080,1 1 210,5 1 367,2 1 119,1 1 242,7
Konečné zásoby tis. t

1) Marketingový rok u brambor začíná 1. 7. bežného roku a končí 30. 6. následujícího roku.

Pramen: ČSÚ - Definitivní údaje o sklizni, Statistika zahraničního obchodu; MZe - Situační a výhledové zprávy Brambory

nesledují se 

Ukazatel MJ
Marketingový rok

1)

nesledují se 

 
 

4.5 Dojnice - mléko 

Mléko 2001-2003 

Hlavní rysy vývoje světového trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky v období 

2001-2003 lze charakterizovat zpomalením dynamiky růstu objemu světové produkce 

kravského mléka a kolísáním cen mlékárenských výrobků. Výrazný pokles CZV mléka se stal 

v roce 2002 celosvětovým problémem. 

V kvótovém roce 2000/013 nebyla poprvé od vzniku EU mléčná kvóta plně vyčerpána. 

Na začátku kvótového roku 2001/02 dodávky mléka do mlékáren klesaly v důsledku výskytu 

slintavky a kulhavky. Příznivý vývoj poptávky a dobré odbytové podmínky na mezinárodním 

trhu umoţnily zvýšení cen zemědělských výrobců mléka v průměru o 6 % ve srovnání 

s rokem 2000 (EU 10,94 Kč/kg, tj. 32,1 €/100 kg). 

Trh s mlékem a mlékárenskými výrobky byl v EU v 1. polovině roku 2002 silně 

nevyrovnaný. Zvyšovaly se intervenční zásoby zejména másla a sušených mlék ve veřejných 

skladech EU. Sníţila se domácí spotřeba mléčných výrobků. Důsledkem toho bylo výrazné 

sniţování CZV mléka na úroveň roku 1999/2000 (29,18 €/100 kg mléka při průměrné tučnosti 

3,7 % a obsahu bílkovin 3,4 %). V druhé polovině roku 2002 se objem prodeje mléka vrátil 

do obvyklého sezónního vývoje. Plné vyuţití regulačních zásahů (intervence na máslo 

a sušené mléko) se pozitivně projevilo sníţením intervenčních zásob a oţivením CZV. 

Rovněţ v roce 2003 byl trh s mlékem a mlékárenskými výrobky v Evropské unii značně 

nevyrovnaný. Nákup mléka překročil dodávky v předchozím roce o 345 tis. t a zvýšený objem 

nákupu se projevil v jarních i podzimních měsících. Po odeznění mimořádně vysoké poptávky 

po sýrech a dalších výrobcích s vyšší přidanou hodnotou v předchozích letech bylo nutno 

přebytek mléka zpracovávat na vysoké objemy sušeného odstředěného mléka a másla. 

Intervenční zásoby obou komodit se zvýšily na celkovou úroveň téměř 400 tis. t a zabránily 

výraznějšímu nárůstu CZV mléka i cen mlékárenských výrobků. 

V ČR se na vývoji trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky významně podílela nová 

opatření agrární politiky státu. Organizace trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky byla 

zabezpečována v souladu se zákonem č. 256/2000 Sb. (zákon o Státním zemědělském 

                                                
3 Kvótový rok u mléka začíná 1. 4. běžného roku a končí 31. 3. následujícího roku. 
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intervenčním fondu - SZIF) a zajištěna nařízeními vlády č. 486/2000 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 295/2002 Sb., nařízení vlády č. 445/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb., 

č. 94/2002 Sb., č. 86/2003 Sb. a č. 91/2001 Sb. Uvedená nařízení se týkají podmínek a zásad 

podpory vývozu výrobků z kravského mléka (másla, SOM a dalších mlékárenských výrobků), 

stanovení produkčních kvót mléka v letech 2001-2005 včetně poměrné části rezervy, kterou 

lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit, a zásad pro poskytování podpory spotřeby 

školního mléka, podpory chovu dojných krav a kompenzačních plateb. Důleţitým nástrojem 

regulace trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky byla stanovená minimální cena syrového 

kravského mléka, která byla v letech 2001-2003 ve výši 7,60 Kč/lt při splnění předepsaných 

jakostních parametrů. 

Pro kvótový rok 2001/02 přidělil SZIF individuální produkční kvóty mléka 

3 602 producentům mléka v celkovém objemu 2 798,1 mil. lt. Přidělená kvóta podle údajů 

SZIF byla čerpána na 91,3 %. Výše přidělených individuálních produkčních kvót mléka byla 

pro rok 2002/03 celkem 2 797,1 mil. lt mléka. Celkové čerpání kvóty dosáhlo hodnoty 

90,9 %. Pro kvótový rok 2003/04 po provedeném krácení v důsledku neplnění podle § 6 

nařízení vlády č. 445/2000 Sb. byla celková výše přidělených kvót 2 771,2 mil. lt. 

V letech 2001- 2003 pokračoval program podpory spotřeby školního mléka a vybraných 

mléčných výrobků s cílem sníţit deficit vápníku u dětské populace a zlepšit stravovací 

návyky. V roce 2002 a 2003 bylo do programu prostřednictvím SZIF vyplaceno 62 mil. Kč 

a 63,3 mil. Kč (více neţ trojnásobné zvýšení ve srovnání s rokem 2001). 

Domácí spotřeba mléka a mléčných výrobků v přepočtu na syrové kravské mléko se 

v analyzovaném období zvýšila. Nicméně nárůst spotřeby byl v roce 2003 niţší neţ 

v předchozích letech. 

Dovoz mlékárenských výrobků lze charakterizovat rostoucím trendem, zejména 

u tekutého mléka, jogurtů a sýrů, a rovněţ i másla. V rámci přijatého systému regulace této 

komodity bylo nařízením vlády č. 332/2002 Sb. stanoveno dodatečné clo. I přes toto opatření 

pokračoval rostoucí trend dovozu mlékárenských výrobků. Nárůst se projevil především 

u konzumních mlék a smetan, zakysaných výrobků a sýrů. Dovoz másla byl následně 

regulován nařízením vlády č. 307/2003 Sb., jímţ bylo stanoveno dodatečné dovozní clo. 

Uvedené nařízení přispělo ke stabilizaci trhu s máslem v závěrečné části roku 2003. 

Vývoz mléka a mléčných výrobků se v přepočtu na mléko zvýšil ve srovnání s rokem 

2000 o 33,1 mil. lt, tj. o 4,95 %. Z celkového objemu vývozu 701,6 mil. lt byl vývoz 

658 mil. lt (93,8 %) podpořen subvencí. Vývoz mléka a mléčných výrobků se v přepočtu na 

mléko v roce 2002 sníţil ve srovnání s rokem 2001 o 8,4 %. Z celkového objemu vývozu bylo 

620 mil. lt podpořeno subvencemi v celkové výši 2 035,5 mil. Kč. Při pouţití všech 

uvedených opatření se v závěru roku 2002 zvýšila zásoba sušených mlék na trojnásobek 

obvyklého stavu, coţ významnou měrou ovlivnilo trh s mlékem zejména v 1. pololetí roku 

2003. Vývoz mléka a mlékárenských výrobků v roce 2003 byl o 20,2 % vyšší neţ 

v předchozím roce. Z celkového vyvezeného mnoţství bylo v přepočtu 700 mil. lt podpořeno 

státními subvencemi, které dosáhly celkové hodnoty 2 510 mil. Kč. Meziroční nárůst 

prostředků poskytnutých na podporu vývozu mlékárenských výrobků (o 23,3 %) byl ovlivněn 

vyšším reálným přebytkem mléka v roce 2003 a vývozem zásob sušeného odstředěného 

mléka z roku 2002. 

V průběhu prvních osmi měsíců roku 2001 se CZV mléka pohybovaly mírně nad úrovní 

vyhlášené minimální ceny 7,60 Kč/lt mléka tř. I a Q při obsahu tuku 3,6 %. Od září do konce 
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roku 2001 docházelo k rovnoměrnému zvyšování cen. Příčinou bylo sniţování nabídky mléka 

k dalšímu zpracování při poměrně vyrovnané poptávce po mléčné surovině. Od ledna 2002 se 

CZV mléka pohybovaly výrazně nad úrovní vyhlášené minimální ceny mléka. Ve srovnání 

s vývojem měsíčních cen mléka v roce 2001 docházelo v roce 2002 od června do prosince 

k postupnému sbliţování CZV v obou letech (přičemţ v prosinci 2001 byla CZV o 0,05 Kč/lt 

vyšší neţ v roce 2002). Hlavní příčinou byly nízké ceny mlékárenských výrobků na 

mezinárodních trzích a vyšší směnitelnost koruny k dolaru, resp. k euru. CZV mléka od 

počátku roku 2003 výrazně klesaly a v srpnu se pohybovaly těsně nad stanovenou minimální 

cenou. Jejich vývoj byl ovlivněn poklesem cen proteinových výrobků a másla na zahraničních 

trzích. Ztíţené podmínky realizace tuzemských výrobků a vysoké zásoby zejména sušených 

mlék vedly ke sníţení CZV mléka v první polovině roku. Nárůst cen hlavních mlékárenských 

výrobků na světových trzích v druhé polovině roku 2003, částečné sníţení zásob 

v ČR a sníţený nákup mléka v závěru roku umoţnily mírné zotavení tuzemských CZV mléka 

v tomto období. Hodnota CZV na konci roku 2003 přesto zůstala o 3,2 % pod úrovní 

předchozího roku. 
 

     zeTab. 4.5/01 - Bilanční tabulka komodity mléko

Ukazatel MJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Průměrný stav dojných krav tis. ks 483,4 477,0 459,6 433,3 437,9 422,9 409,8

Průměrná roční užitkovost l/ks 5 589,0 5 718,0 5 756,2 6 006,2 6 253,7 6 370,4 6 548,3

Počáteční zásoba mil. l 62,8 64,6 132,6 92,1 69,4 66,3 55,7

Výroba mil. l 2 701,8 2 727,6 2 645,7 2 602,4 2 738,8 2 694,4 2 683,5

Nákup mléka mil. l 2 532,2 2 536,2 2 530,9 2 495,8 2 476,3 2 329,7 2 381,2

Dovoz mil. l 202,9 241,3 281,4 329,6 535,4 701,3 836,0

Celková nabídka mil. l 2 797,9 2 842,1 2 944,9 2 917,5 3 081,1 3 097,3 3 272,9

Domácí spotřeba mil. l 2 031,7 2 067,0 2 080,5 2 110,1 2 182,2 2 190,7 2 244,0

Vývoz mil. l 701,6 642,5 772,3 738,0 832,6 850,9 957,8

Celková poptávka mil. l 2 733,3 2 709,5 2 852,8 2 848,1 3 014,8 3 041,6 3 201,8

Konečná zásoba mil. l 64,6 132,6 92,1 69,4 66,3 55,7 71,1

Pramen: ČSÚ - Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže, Statistika zahraničního obchodu;  výpočty VÚZE a MZe   
 

Mléko 2004-2007 

Světová produkce mléka vykazovala rostoucí trend s nevyváţeným tempem růstu. 

Rychlý růst výroby mléka byl zaznamenán v Latinské Americe a Asii, zde především v Číně 

a Indii, a také v USA. Nezanedbatelný růst byl dosaţen téţ v Evropě, nicméně moţnost 

zvýšení produkce v EU byla omezena především z důvodu kvótového systému. 

Trh s mlékem a mlékárenskými výrobky v EU byl ovlivněn rozšířením unie a zahájením 

reformy SZP. V EU 25 bylo v roce 2004 dodáno do mlékáren celkem 130,4 mil. t mléka, coţ 

je ve srovnání s rokem 2003 pokles o 1,2 mil. t. Pokles výroby v EU 15 činil 1,4 mil. t, deficit 

byl sníţen nárůstem dodávek v nových členských státech o 0,2 mil. t. Vysoké ceny 

průmyslových výrobců na světových trzích a následný nárůst vývozů do třetích zemí přispěly 

k odlehčení trhu v EU. Poklesly zásoby másla i sušeného odstředěného mléka, intervenční 

nákupy zůstaly pod hranicí limitu. Vývoj CZV směřoval ke sbliţování cenových úrovní 

v tradičních a přistoupivších zemích EU. Sniţování intervenčních cen másla a sušeného 

odstředěného mléka od 1. 7. 2004, vyplývající z reformy SZP, se v průběhu roku 2004 

promítlo do poklesu CZV mléka v tradičních zemích EU. V nových členských zemích se 

projevil zájem zpracovatelů o syrové kravské mléko v souvislosti s moţností realizace 

výrobků na trhu EU za příznivé ceny. V průběhu roku 2004 došlo k výraznému růstu CZV 

mléka v řadě nových členských zemí. 
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V EU v roce 2005 dosáhl nákup mléka podle odhadu 131,6 mil. t, coţ představuje 

21,0 % světové produkce. V denním průměru byl nákup v EU o 1,2 % vyšší neţ v roce 2004. 

Z toho v EU 15 bylo nakoupeno 114,9 mil. t a v EU 10 celkem 16,7 mil. t. Větší progresi měl 

vývoj nákupu v nových členských státech, kde vzrostl průměrný denní nákup o 6,4 % a část 

zemí dosáhla nebo se velmi přiblíţila hranicím vnitrostátního referenčního mnoţství. 

Přírůstky byly nejmarkantnější v Polsku a pobaltských státech. V původních členských 

zemích činil meziroční růst nákupu 0,5 % a největšího přírůstku bylo dosaţeno ve Francii 

a Německu. Zvýšení celkového nákupu mléka v EU podnítilo meziroční růst produkce 

většiny mlékárenských výrobků, největší přírůstek byl zaznamenán u sýrů a zakysaných 

výrobků. 

V červenci 2005 byl zahájen druhý rok reformy SZP. V sektoru mléka byly sníţeny 

intervenční ceny másla na 282,25 €/100 kg a sušeného odstředěného mléka na 

184,97 €/100 kg. Přímé platby kompenzující sníţení intervenčních cen byly stanoveny ve výši 

2,37 €/100 kg referenčního mnoţství mléka. Nákupy másla do intervenčních skladů byly 

omezeny na celkovou výši 60 tis. t v termínu od 1. 3. do 31. 8. Nákupy sušeného 

odstředěného mléka byly stanoveny v základní výši 109 tis. t. Sníţení částky, vyčleněné 

Evropskou komisí na podporu vývozu mlékárenských výrobků do třetích zemí, bylo vyvoláno 

růstem cen na světových trzích a zároveň snahou o posun produkce směrem k výrobkům 

konkurenceschopným na mezinárodním trhu. Opatření mělo za následek meziroční sníţení 

objemu exportu subvencovaných výrobků do třetích zemí, zejména sušeného odstředěného 

mléka, kde došlo meziročnímu poklesu vývozu o 32 %. 

V červenci roku 2006 byl zahájen třetí rok reformy SZP. V sektoru mléka byly sníţeny 

intervenční ceny másla na 259,52 €/100 kg a sušeného odstředěného mléka na 

174,69 €/100 kg. Kompenzační platby za sníţení intervenčních cen byly stanoveny ve výši 

35,28 €/t referenčního mnoţství mléka. Moţnost nákupu másla do intervenčních skladů byla 

omezena na celkovou výši 50 tis. t v termínu od 1. 3. do 31. 8. V referenčním období 2006/07 

bylo zahájeno postupné zvyšování vnitrostátních referenčních mnoţství v rámci EU 15 a pro 

vybrané země EU 10 byly uvolněny restrukturalizační rezervy. Vývoj výroby a nákupu mléka 

v EU však trendu zvyšování vnitrostátních referenčních mnoţství neodpovídal. V EU 25 bylo 

v roce 2006 dodáno ke zpracování celkem 130,4 mil. t mléka, coţ je meziroční pokles 

o 0,9 %. Mírné sníţení objemu nakoupeného mléka do jisté míry stabilizovalo mléčný trh 

v EU. 

V EU vstoupila v červenci 2007 v platnost opatření čtvrtého roku reformy SZP. 

Sniţování sazeb intervenčních cen másla vstoupilo do poslední fáze a sazby byly stanoveny 

ve výši 246,15 €/100 kg. Moţnost nákupu másla do intervenčních skladů byla omezena na 

celkovou výši 40 tis. t v termínu od 1. 3. do 31. 8. Další opatření reformy z roku 2003 byla 

ukončena v roce 2006, sazby intervenčních cen sušeného odstředěného mléka zůstaly v roce 

2007 na úrovni předchozího roku ve výši 174,69 €/100 kg) a rovněţ kompenzační platby za 

sníţení intervenčních cen zůstaly ve výši 35,28 €/t referenčního mnoţství mléka. Nárůst cen 

na světových trzích zajistil dočasnou konkurenceschopnost evropské produkce mléka natolik, 

ţe nařízením Komise (ES) č. 660/2007 ze dne 14. června 2007 byly sazby vývozních náhrad 

pro mléko a mléčné výrobky pro vývoz do třetích zemí od 15. června 2007 stanoveny 

v nulové výši. V referenčním období 2007/08 byl proveden druhý krok postupného zvyšování 

vnitrostátních referenčních mnoţství v jedenácti zemích EU 15. Navýšení o 0,5 % v těchto 

zemích se však neodrazilo v celkové produkci mléka v EU. Podle odhadu ZMP dosáhne 

nákup mléka v EU 27 v roce 2007 výše 132,6 mil. lt, coţ je včetně Rumunska a Bulharska 
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úroveň předchozího roku. Stagnace celkového nákupu mléka v EU však byla výsledkem 

rozdílného vývoje v jednotlivých členských zemích, neboť v řadě zemí došlo k výraznějšímu 

růstu produkce a v řadě zemí naopak produkce zjevně klesla. Výrazný podíl na vývoji 

produkce mléka v EU měl proces oddělování přímých plateb od produkce. 

V ČR v roce 2004 byl vývoj trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky ovlivněn vstupem 

ČR do EU. Otevření hranice pro bezcelní obchod a přechod na nové podmínky regulace trhu 

se promítly do podmínek výroby i zpracování mléka. Do 30. 4. 2004 byla regulována CZV 

mléka, jejíţ minimální výše byla stanovena v hodnotě 7,60 Kč/lt při splnění předepsaných 

parametrů. Platnost nařízení zabezpečujících organizaci trhu s mlékem a mlékárenskými 

výrobky v ČR byla ukončena dnem vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2004 začaly platit předpisy 

vydané Radou nebo Komisí ES a národní předpisy. Základním právním předpisem ES pro 

organizaci trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky je nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, 

o společné organizaci trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky v platném znění, které bylo 

zásadně změněno zejména nařízením Rady (ES) č. 1787/2003. 

K předpisům ES byla vydána tři základní prováděcí nařízení vlády ČR: nařízení vlády 

č. 244/2004 Sb., o stanovení bliţších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka 

a mléčných výrobků v rámci SOT s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády 

č. 517/2004 Sb. a nařízení vlády č. 258/2005 Sb.; nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých 

podrobnostech provádění vybraných trţních opatření SOT s mlékem a mléčnými výrobky, ve 

znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.; a nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci 

SOT s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bliţší podmínky poskytování podpory a národní 

spotřeby mléka a mléčných výrobků ţáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách 

zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb. a nařízení vlády 

č. 371/2005 Sb. 

Uplatnění systému produkčních kvót mléka v ČR jiţ v předchozích letech umoţnilo 

plynulý přechod na systém EU. V kvótovém roce 2003/04 bylo v systému evidováno celkem 

3 762 producentů, kteří disponovali kvótou ve výši 2 771,2 mil. lt mléka, tj. v přepočtu na 

kilogramy 2 846,0 tis. t, poměrná část rezervy byla stanovena ve výši „0“ litrů. Rozdělená 

kvóta byla naplněna ve výši 91,2 %. Vnitrostátní referenční mnoţství mléka závazné pro ČR 

po vstupu do EU bylo vyjednáno ve výši 2 682,1 tis. t o obsahu tuku 4,21 %, z toho 

2 613,2 tis. t referenční mnoţství mléka pro dodávky (dříve dodávková kvóta) a 68,9 tis. t 

referenční mnoţství mléka pro přímý prodej (dříve kvóta přímého prodeje). Vzhledem 

k tomu, ţe souhrn individuálních dodávkových kvót, rozdělených v kvótovém roce 2003/04, 

přesáhl výši vnitrostátního referenčního mnoţství pro dodávky stanovenou EU, bylo 

provedeno plošné krácení individuálních referenčních mnoţství pro dodávky o 8,95 % 

v souladu s nařízením vlády č. 244/2004 Sb. Krácením došlo současně k vytvoření rezervy 

pro dodávky. 

Systém produkčních kvót se stal opatřením SOT, které významně ovlivnilo trţní 

produkci mléka v ČR v roce 2005. Vnitrostátní referenční mnoţství mléka stanovené pro ČR 

ve výši 2 682,1 tis. t o obsahu tuku 4,21 % bylo nařízením Komise (ES) č. 490/2005 

rozděleno na dodávky a přímé prodeje na období 2004/05 následně: referenční mnoţství 

mléka pro dodávky bylo stanoveno ve výši 2 614,4 tis. t a referenční mnoţství mléka pro 

přímý prodej bylo stanoveno ve výši 67,7 tis. t. Referenční mnoţství pro dodávky bylo 

rozděleno ve výši 2 610,6 tis. t a naplněno v objemu 2 607,2 tis. t, coţ představuje 99,72 % 

vnitrostátního referenčního mnoţství pro dodávky. V rámci referenčního mnoţství přímého 
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prodeje výrobci prodali celkem 2,8 tis. t mléka, coţ je 4,13 % vnitrostátního referenčního 

mnoţství přímého prodeje. 

V přístupové smlouvě bylo stanoveno vnitrostátní referenční mnoţství mléka pro ČR 

s moţností uvolnění restrukturalizační rezervy od roku 2006/07. Na základě oznámených 

změn k 1. únoru 2006 upravila EK nařízením Komise (ES) č. 832/2006 České republice 

rozdělení vnitrostátního referenčního mnoţství mléka, stanoveného pro období 2005/06, na 

vnitrostátní referenční mnoţství pro dodávky ve výši 2 678,9 tis. t a vnitrostátní referenční 

mnoţství pro přímý prodej ve výši 3,2 tis. t. Referenční mnoţství pro dodávky bylo plněno 

v objemu 2 695,5 tis. t, coţ představuje překročení o 0,62 %. Penalizace za překročení 

vnitrostátního referenčního mnoţství pro dodávky činila celkem 146,7 mil. Kč. V rámci 

přímého prodeje výrobci prodali 2,6 tis. t mléka nebo mléčných výrobků, coţ je 81,3 % 

vnitrostátního referenčního mnoţství přímého prodeje 

Po přechodném růstu produkce mléka po vstupu ČR do EU došlo v roce 2006 

k meziročnímu sníţení objemu vyrobeného mléka. Celková roční produkce 2 694,4 mil. lt 

představuje meziroční pokles o 1,6 %. Na poklesu výroby se podílelo především sníţení stavů 

dojených krav. Meziroční úbytek průměrných stavů o 15 tis. ks představoval pokles o 3,4 %. 

Růst průměrné roční uţitkovosti o 1,9 % ve srovnání s předchozím rokem nekompenzoval 

úbytek stavů. Sníţení produkce bylo reakcí zejména na pokles CZV a překročení referenčního 

mnoţství v období 2005/06. 

V referenčním období 2006/07 (od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007) činilo v souladu 

s nařízením Komise (ES) č. 607/2007 ze dne 1. června 2007 vnitrostátní referenční mnoţství 

mléka pro ČR celkem 2 737,9 tis. t v členění 2 735,3 tis. t pro dodávky k dalšímu zpracování 

a 2,6 tis. t pro přímý prodej. V uvedeném období činil součet rozdělených individuálních 

referenčních mnoţství (IRM) mléka pro dodávky celkem 2 716,9 tis. t, z toho bylo 

odběratelům dodáno 2 681,8 tis. t, tj. 98,0 % vnitrostátního referenčního mnoţství pro 

dodávky. V rámci přímého prodeje bylo prodáno 2,2 tis. t mléka a mléčných výrobků. 

Kompenzační podpora na vyrovnání újmy způsobené zavedením systému produkčních 

kvót mléka byla pro kvótový rok 2003/04 schválena prezidiem SZIF ve výši 0,30 Kč/lt 

dodaného mléka pro producenty, u kterých podíl výměry jimi obhospodařovaných 

zemědělských pozemků nacházejících se v LFA dosahuje alespoň 50 % celkové výměry nebo 

kteří jsou ekologickými výrobci. Pro ostatní producenty byla schválena podpora 0,25 Kč/lt. 

Podpora výrobců mléka byla pro rok 2004 zahrnuta do národních doplňkových plateb na chov 

přeţvýkavců. Sazba národní doplňkové platby na chov skotu pro rok 2004 byla stanovena ve 

výši 850 Kč/VDJ, pro rok 2005 na chov přeţvýkavců ve výši 2 006,6 Kč/VDJ. V roce 2005 

bylo podáno 10 755 ţádostí s celkovým nárokem plateb na 1 027 874 VDJ. Podpory nebyly 

v roce 2005 vyplaceny. Další podpora probíhala v rámci SAPS na plochu obhospodařované 

půdy. Sazba národní doplňkové platby na chov přeţvýkavců byla pro rok 2006 stanovena ve 

výši 2 581,60 Kč/VDJ. V roce 2006 bylo podáno celkem 10 676 ţádostí, s celkovým nárokem 

1 025 335 VDJ. Podpory nebyly do konce roku 2006 vyplaceny, neboť termín pro výplatu 

probíhal v období od 1. 12. 2006 do 30. 6. 2007. Sazba národní doplňkové platby na chov 

přeţvýkavců pro rok 2007 činila 2 548,9 Kč/VDJ. V roce 2007 bylo podáno celkem 

10 848 ţádostí, s celkovým nárokem 1 021 602 VDJ, tj. 2 603,9 mil. Kč. Do konce roku 2007 

bylo z uvedeného nároku vyplaceno 1 479,6 mil. Kč. 

Z dalších trţních opatření se na vývoji trhu s mlékem v ČR podílely zejména subvence 

na podporu vývozu mlékárenských výrobků a intervenční nákupy. Výrazná podpora státu ve 
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formě vývozních subvencí napomohla sníţení stavu zásob a zlepšení výchozí pozice 

zpracovatelů mléka před vstupem do EU. V roce 2005 byla na podporu vývozu 

mlékárenských výrobků do třetích zemí vyplacena z rozpočtu EU částka 698,3 mil. Kč. 

Meziroční sníţení celkové částky vyplacené v ČR (o 32,1 %) se v souvislosti se sníţením 

tuzemské výroby subvencovaných výrobků na vývoji tuzemských zásob neprojevilo v plné 

míře. Ačkoliv průměrná roční výše zásob hlavních mlékárenských výrobků se pohybovala 

nad úrovní roku 2004, v závěru roku se podařilo sníţit zásoby sušených mlék a másla pod 

hladinu konce roku 2004. Zásoby sýrů převýšily koncem roku konečnou zásobu roku 2004 

o 12,3 %. V roce 2005 byl podpořen intervenční nákup másla v celkovém mnoţství 795,1 t 

a intervenční nákup sušeného odstředěného mléka v celkovém mnoţství 820,0 t. Hodnota 

skladovaného másla je 69,3 mil. Kč, vč. DPH, hodnota skladovaného SOM k 30. 9. 2005 

činila 50,5 mil. Kč, vč. DPH. Náklady na skladování másla od dubna 2005 do prosince 2005 

a náklady na skladování sušeného odstředěného mléka od března 2005 do října 2005 

představovaly celkem 2,9 mil. Kč a tato částka byla vyplacena čtyřem skladovatelům. 

V rámci podpory výroby kaseinu a kaseinátů byla vyplacena částka 38,3 mil. Kč. V rámci 

podpor na ostatní uţití mléka bylo vyplaceno celkem 2 8 mil. Kč. Na podporu vývozu 

mlékárenských výrobků do třetích zemí bylo v roce 2006 vyplaceno z rozpočtu EU celkem 

389,1 mil. Kč. Do meziročního sníţení vyplacené částky se promítlo především sníţení 

jednotkových sazeb subvencí a výrazný pokles subvencovaného mnoţství sušeného 

odstředěného mléka. V roce 2007 objem vyplacených subvencí na podporu vývozu 

mlékárenských výrobků do třetích zemí významně klesl v důsledku růstu cen mlékárenských 

výrobků na světových trzích. Celková podpora dosáhla v roce 2007 částky 180,9 mil. Kč, coţ 

je 46,5 % hodnoty předchozího roku. Téměř polovina uvedené částky byla věnována na 

podporu vývozu másla a necelá třetina byla určena k podpoře vývozu sýrů. Od poloviny 

června byly vývozy realizovány bez vývozních subvencí. V rámci systému intervencí bylo 

podpořeno skladování másla částkou 2,6 mil. Kč. 

V roce 2004 bylo na financování programu podpory spotřeby mléka a vybraných 

mléčných výrobků ţáky vyplaceno celkem 57,6 mil. Kč. ČR se na celkové podpoře podílela 

95,5 % (národní podpora), zbylá část byla hrazena z prostředků EU. V roce 2005 byla v rámci 

programu vyplacena částka 50,9 mil. Kč, z toho národní podpora činila 30,3 mil. Kč, 

prostředky z EU 20,6 mil. Kč. 

Ve struktuře stáda dojených krav pokračoval proces zvyšování podílu holštýnského 

plemene, jeţ od roku 2005 představuje v ČR majoritní populaci. 

Sniţování průměrných stavů dojených krav pokračovalo i v letech 2004-2007. Výjimku 

tvořil rok 2005, kdy se stavy zvýšily o 1,1 %. 

Rostoucí trend domácí spotřeby mléka a mléčných výrobků byl zachován. V roce 2007 

průměrná roční spotřeba byla 244,5 kg mléka na osobu. V důsledku růstu dovozu výrobků 

a vývozu mléčné suroviny se však v tuzemské spotřebě zvýšil podíl přidané hodnoty 

vytvořené v zahraničí. 

Vstup ČR do EU se projevil ve výrazných změnách objemu a struktury zahraničního 

obchodu s mlékem a mlékárenskými výrobky a jejich tuzemské výrobě. Nákup mléka v ČR 

od tuzemských producentů má trvale klesající tendenci po celé období od vstupu ČR do EU. 

Objem a struktura produkce mlékárenských výrobků byla ovlivněna poklesem nabídky mléka 

ke zpracování, růstem zahraniční výměny a poklesem subvencí vývozu. Progrese vývozu 

syrového mléka byla větší neţ dynamika vývozu mlékárenských výrobků. Obecným trendem 
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byl vývoz výrobků s nízkou přidanou hodnotou (sušená mléka, máslo), jeţ byl sníţen 

částečně v důsledku sníţení částky vyčleněné na podporu vývozu mlékárenských výrobků 

a z části zapracováním tuku do jiných výrobků. Méně příznivým vývojem byl růst vývozu 

především u poloţek, které mají rovněţ spíše niţší míru přidané hodnoty, tj. u konzumních 

mlék a smetan, zatímco vývozy výrobků s vyšší přidanou hodnotou, tj. přírodních sýrů, spíše 

stagnovaly. V zahraniční výměně s mlékem a mlékárenskými výrobky pokračovalo rychlejší 

tempo růstu dovozu neţ vývozu. 

Průměrná CZV mléka neměla charakter sezónního vývoje s poklesem v jarních a letních 

měsících. Pozvolný nárůst, započatý v září roku 2003, pokračoval v průběhu celého roku 

2004. Vývoj CZV mléka byl poznamenán souborem faktorů, souvisejících se vstupem ČR do 

EU, a vývojem cen proteinových výrobků a másla na zahraničních trzích. Vysoké ceny 

mlékárenských výrobků na světových trzích, sníţení tuzemských zásob sušených mlék 

a másla na minimální úroveň na konci dubna a jejich udrţení na přijatelné úrovni do konce 

roku se promítlo do zvýšení cen průmyslových výrobců v ČR. K meziročnímu zvýšení 

tuzemské úrovně CPV stěţejních mlékárenských produktů přispěl zároveň pokles objemu 

nákupu mléka v ČR, moţnost uplatnění výrobků s vyšší přidanou hodnotou na trzích EU 

a sníţení tuzemské produkce výrobků s nízkou mírou přidané hodnoty. Zájem zpracovatelů 

o surovinu z důvodu příznivých CPV a pokles nabídky mléka na tuzemském trhu podnítily 

vzestup CZV mléka. Růst CZV mléka v ČR byl podpořen rovněţ poptávkou po českém 

syrovém mléce v zemích EU s vyšší úrovní CZV. Průměrná CZV mléka celkem za rok 2004 

přesáhla srovnatelnou cenu předchozího roku o 3,5 % a v prosinci se dostala na úroveň 

8,34 Kč/lt, coţ je ve srovnání s cenou v prosinci předchozího roku zvýšení o 6,6 %. U CZV 

mléka došlo počátkem roku k obratu vývojového trendu. Prudký růst kulminoval 

v únoru 2005, sezónní pokles v jarních a letních měsících byl následován stagnací v druhé 

polovině roku. Průměrná hodnota CZV mléka dosáhla 8,28 Kč/lt, coţ je srovnání s průměrnou 

cenou 8,06 Kč/lt, dosaţenou v roce 2004, meziroční zvýšení o 2,7 %. Na rozdíl od 

předchozího roku měl však vývoj CZV klesající charakter, který odpovídal vývojovým 

trendům EU 15. Vývozy suroviny spojené s regionální nevyváţeností nabídky mléka tlumily 

případné větší sníţení ceny syrového mléka v ČR. Do poklesu CZV se promítl vývoj nabídky 

mlékárenských výrobků na tuzemském trhu, odbytové moţnosti domácích zpracovatelů 

a vývoj CPV stěţejních mlékárenských výrobků. 

Uvolněním restrukturalizační rezervy bylo zvýšeno vnitrostátní referenční mnoţství 

mléka o téměř 2,1 %, avšak produkce mléka v roce 2006 klesla. Úbytek produkce byl 

ovlivněn vývojem průměrné CZV mléka. Po trvalém poklesu CZV mléka v roce 2005 se 

v roce 2006 sice jiţ projevil sezónní průběh s mírným růstem v druhé polovině roku, 

průměrná úroveň CZV v roce 2006 ve výši 7,81 Kč/lt však byla o 5,6 % niţší neţ v roce 

předchozím. Pokles CZV je v souladu se záměry reformy SZP z roku 2003 a odpovídá 

celoevropskému trendu. Ke zvýšení příjmu za mléko přispívá systém přímých plateb. Trh 

s mlékem v ČR byl ovlivněn zejména růstem cen mlékárenských výrobků na světových 

trzích, růstem cen krmiv a zvyšující se zahraniční obchodní výměnou. V souvislosti 

s vývojem na světových trzích v ČR výrazně vzrostly zejména ceny sušených mlék. Průměrná 

CPV sušeného odstředěného mléka v ČR v roce 2007 se meziročně zvýšila o 38 % a dosáhla 

78,3 Kč/kg, CPV sušeného plnotučného mléka vzrostla o 33 % a dosáhla 85,7 Kč/kg. 

Průměrná roční CPV másla činila v roce 2007 celkem 92,7 Kč/kg a Eidamu 45 % celkem 

98,6 Kč/kg, coţ je meziroční zvýšení o 17 %, resp. 13 %. Návazně na růst cen mlékárenských 

výrobků a růst cen krmiv došlo zhruba od poloviny roku 2007 k prudkému vzestupu CZV 
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mléka v ČR. Průměrná CZV mléka v roce 2007 se meziročně zvýšila o 7 % a v prosinci 2007 

byla průměrná CZV mléka celkem o 28,7 % vyšší neţ ve stejném měsíci předchozího roku. 

Ve struktuře výroby mlékárenských výrobků došlo k výraznému růstu produkce sušeného 

odstředěného mléka v souvislosti s růstem poptávky na zahraničních trzích, kde byl přírůstek 

produkce uplatněn. Významně se zvýšila rovněţ produkce jogurtů a zakysaných výrobků, 

jejichţ přírůstek byl rovněţ umístěn v zahraničí. Naopak trend poklesu produkce přírodních 

sýrů pokračoval i v roce 2007, ačkoliv úbytek byl mírnější neţ v předchozích letech. 

4.6 Skot - hovězí maso 

Hovězí maso 2001-2003 

Produkci hovězího masa a cenový vývoj ve světě lze v tomto období charakterizovat 

kolísajícím trendem. Zejména v roce 2002 podle OFIVAL4 poklesla cena hovězího masa 

téměř u všech významných světových producentů (kromě EU). 

Pro producenty hovězího masa v Evropské unii byl rok 2001 velmi obtíţný. Výskyt 

BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) a SLAK (slintavka a kulhavka) v některých 

členských státech způsobil počátkem roku sníţení stavů skotu, prudký pokles poptávky po 

hovězím mase (aţ o 25 %) a pokles CZV. Cena jatečného skotu v EU se sníţila v roce 2001 

proti předchozímu roku o 14,3 % na 75,96 Kč/kg j. hm. (222,9 €/100kg). Nejvýraznější 

meziroční pokles ceny zaznamenalo Nizozemsko (-32,5 %) a Německo (–24,9 %). 

Trh s hovězím masem v EU zaznamenal v roce 2002 naopak oţivení. Oţivení poptávky 

a spotřeby mělo vliv na růst producentských cen jatečného skotu téměř ve všech státech EU. 

Průměrná CZV jatečného skotu na reprezentativních trzích EU se podle OFIVAL v roce 2002 

zvýšila o 7,4 % na 239,5 €/100 kg j. hm. (38 740 Kč/t ţ. hm.). 

EU v roce 2003, podle odhadu OFIVAL, omezila výrobu hovězího masa včetně telecího 

o 2 % na 7 344 tis. t. Stavy skotu se sníţily o 1,8 %. EU omezila v roce 2003 vývoz hovězího 

masa a ţivých zvířat ve srovnání s předchozím rokem o 11,5 % na 467 tis. t. EU se stala 

čistým dovozcem hovězího masa. Spotřeba hovězího masa se téměř ve všech zemích EU 

vrátila na úroveň před výskytem BSE (7 632 tis. t). Průměrná roční spotřeba na obyvatele EU 

v roce 2003 dosáhla 20 kg. Pokračující oţivení spotřeby se promítlo příznivě do růstu 

producentských cen jatečného skotu téměř ve většině zemí EU. Cena producentů jatečného 

skotu celkem na reprezentativních trzích EU v roce 2003 vzrostla v průměru o 0,9 %, 

jatečných býků o 1,7 %. 

V ČR má výroba hovězího masa má dlouhodobě klesající tendenci, která byla do 

značné míry ovlivněna sniţující se domácí spotřebou a následně poklesem stavů zvířat. 

Situace na trhu s hovězím masem v ČR byla značně ovlivněna výskytem BSE a SLAK 

v Evropě. Čeští producenti jatečného skotu se v roce 2001 potýkali s problémy poklesu 

poptávky a CZV. V letech 2001-2003 se sníţila produkce hovězího masa z 208,5 tis. t ţ. hm. 

na197,7 tis. t ţ. hm. ČR byla ve výrobě hovězího masa plně soběstačná a vyrobená domácí 

produkce byla spotřebována většinou na domácím trhu. 

V období 2001- 2003 byly vyhlášeny podpory směřující k omezení poklesu stavů krav, 

omezení poklesu produkce telat a ke stimulaci chovu skotu v méně příznivých oblastech. Dále 

                                                
4 Národní úřad pro maso, chov domácích zvířat a drůbeže ve Francii. 
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byla stanovena podpora chovu krav bez trţní produkce mléka a podpora zaměřená na 

udrţování a zlepšování genetického potenciálu zvířat, podpora na vývoz hovězího masa 

formou subvencovaných vývozů. 

V ČR byla pro rok 2001 za účelem omezení poklesu stavů krav, omezení poklesu 

produkce telat a stimulace chovu skotu v méně příznivých oblastech stanovena podpora chovu 

krav bez trţní produkce mléka (podpůrný program 1.L.a). Podpora byla vyplacena na 

64,1 tis. ks odchovaných telat od těchto krav. V roce 2002 a 2003 bylo na tento podpůrný 

program vyplaceno celkem 532 mil. Kč, resp. 520,3 mil. Kč, přičemţ podpora byla 

poskytnuta na 80,1 tis. ks telat, resp. na 90,9 tis. ks telat odchovaných v systému bez trţní 

produkce mléka. Další podpory v chovu skotu byly směrovány na udrţování a zlepšování 

genetického potenciálu zvířat (dotační titul 2.A.). V roce 2001 podpořil SZIF na základě 

nařízení vlády č. 81/2001 Sb. vývoz hovězího masa. Toto opatření mělo za úkol sníţit 

přebytek hovězího masa na domácím trhu a utlumit pokles CZV jatečného skotu. 

Za účelem zajištění rovnováţného stavu býčků určených na výkrm byla stanovena 

podpora ve prospěch odbytu skotu (podpůrný program 1.Q.). V roce 2002 a 2003 byla 

vyplacena podpora na 17,4 tis. ks býčků a 16,1 tis. ks býků, resp. na 30,9 tis. ks býčků 

v celkové hodnotě 46,4 mil. Kč. Další podpory v chovu skotu byly směrovány na zlepšování 

a udrţování genetického potenciálu zvířat (podpůrný program 2.A.). Na základě nařízení 

vlády č. 81/2001 Sb. podpořil SZIF v roce 2002 vývoz hovězího masa za účelem sníţení 

přebytku této komodity na domácím trhu formou subvencovaných vývozů jatečných býků 

a masa z nich a masa z jatečných krav a jalovic. Celkem byl v roce 2002 podpořen vývoz 

12 445 t přepočtené ţivé hmotnosti jatečných býků a 3 059 t přepočtené ţivé hmotnosti 

jatečných krav a jalovic. V průběhu roku 2003 bylo po přepočtu na ţivou hmotnost vyvezeno 

4,6 tis. t jatečných býků. 

Podpůrné programy měly významný vliv na vývoj stavů krav bez trţní produkce mléka 

a na export ţivých zvířat. Podle Soupisu hospodářských zvířat došlo ke sníţení téměř u všech 

kategorií skotu, výjimkou byly pouze chovy krav BTPM. Vývoz hovězího masa v roce 2001 

zaznamenal meziročně nárůst o 23,7 tis. t ţ. hm. (tj. o 196 %). Export ţivých zvířat byl 

realizován především v zástavovém skotu (25,7 tis. ks) a telatech (7,7 tis. ks). Téměř 68 % 

ţivého skotu bylo exportováno do Německa, Itálie a Řecka. 

V roce 2002 a 2003 vývoz ţivých zvířat a hovězího masa v porovnání s rokem 2001 

výrazně poklesl na 23,1 tis. t, resp. 17,5 tis. t po přepočtu na ţivou hmotnost. Niţší export byl 

ovlivněn zejména poklesem vývozních subvencí, neboť situace na trhu se během roku 2002 

stabilizovala. Zatímco v roce 2001 podpořil SZIF vývoz 29,1 tis. t ţ. hm. hovězího masa, 

v roce 2002 a 2003 to bylo jen 15,5 tis. t ţ. hm, resp. 4,6 tis. t ţ. hm. hovězího masa. 

Vývoj cen jatečného skotu v ČR byl ovlivněn vývojem světových cen, ale určující vliv 

měla úroveň cen v EU. V roce 2001 měla CZV všech kategorií jatečného skotu od počátku 

roku sestupnou tendenci vlivem poklesu poptávky po hovězím mase jako odrazu výskytu 

onemocnění v EU. K výraznějšímu oţivení ceny došlo aţ v listopadu a následně prosinci 

2001, kdy se trh s hovězím masem začal oţivovat a poptávka se začala zvyšovat. Průměrná 

CZV za jatečné býky tř. A podle ČSÚ meziročně poklesla ze 40,31 Kč v roce 2000 na 

33,81 Kč/kg ţ. hm., tj. o 16,1 %. Pokles cen zemědělských výrobců se odrazil obdobně také 

v poklesu cen průmyslových výrobců hovězího masa. 

V roce 2002 se situace na trhu s hovězím masem začala stabilizovat, poptávka 

a spotřeba postupně rostly. Daný vývoj se projevil ve zvýšení CZV a rovněţ cen 
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průmyslových výrobců. U všech kategorií jatečného skotu, mimo krav, zaznamenaly CZV ve 

srovnání s rokem 2001 růst. CZV jatečných býků tř. A vzrostla v roce 2002 podle ČSÚ 

o 10,3 % na 37,29 Kč/kg ţ. hm., u jatečných jalovic došlo ke zvýšení o 4,7 % na 

27,48 Kč/kg ţ. hm. CZV jatečných krav byla v roce 2002 byla o 1,7 % niţší neţ průměr 

předchozího roku. Nízká cena jatečných krav byla ovlivněna mj. povinností jatek vyšetřovat 

veškerý skot starší 30 měsíců na BSE, přičemţ náklady na tato vyšetření promítaly 

zpracovatelské podniky do nákupních cen. Na základě vyhlášky MZe č. 354/2001 Sb., 

o způsobu provádění klasifikace jatečně upravovaných těl jatečného skotu a jatečných ovcí 

(norma SEUROP5) jsou jatky povinny od 1. 1. 2002 zatřiďovat jatečný skot podle podílu 

svaloviny. Ceny průmyslových výrobců v roce 2002 většinou kopírovaly CZV jatečného 

skotu. Jejich růst byl však niţší a proti CZV vykazovaly menší výkyvy. 

Vývoj CZV jatečného skotu byl v průběhu roku 2003 ovlivňován relativně vyrovnanou 

nabídkou, poměrně stabilní poptávkou a vývojem cen na zahraničních trzích. Průměrná CZV 

jatečného skotu celkem podle TIS
ČR 

SZIF dosáhla 28,43 Kč/kg ţ. hm. a byla ve srovnání 

s rokem 2002 niţší o 5,6 %. Tento pokles byl ovlivněn meziročním sníţením CZV jatečných 

krav a jatečných jalovic. Průměrná CZV jatečných býků tř. SEUR poklesla v roce 2003 

o 0,6 % na 37,32 Kč/kg ţ. hm., jatečných jalovic o 6 % na 26,25 Kč/kg ţ. hm. a jatečných 

krav o 6,6 % na 20,50 Kč/kg ţ. hm. V srpnu a září 2003 docházelo ke sniţování CZV zejména 

jatečných býků, proto SZIF za účelem oţivení ceny podpořil vývoz hovězího masa 

subvencemi. To se projevilo koncem roku sníţením rozdílu mezi nabídkou a poptávkou 

a následně zmírněním poklesu CZV. Ceny průmyslových výrobců hovězího masa s určitým 

zpoţděním kopírovaly CZV. Průměrná CPV hovězího výsekového masa poklesla v roce 2003 

o 1,8 % na 93,50 Kč/kg. 
 

Tab. 4.6/01 - Bilanční tabulka komodity hovězí maso 

Ukazatel MJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Stavy skotu celkem tis. ks 1 582,3 1 520,1 1 473,8 1 428,3 1 397,3 1 373,6 1 391,4

Průměrný přírůstek býci výkrm kg/ks/den 0,870 0,860 0,866 0,865 0,867 0,874 0,880

Počáteční zásoba tis. t ž. hm. 5,0 9,0 8,9 9,0 7,7 11,9 12,0

Výroba tis. t ž. hm. 208,5 201,7 198,4 177,0 166,9 170,6 170,3

Dovoz
1)

tis. t ž. hm. 0,4 5,7 6,9 19,2 35,8 31,6 34,1

Celková nabídka tis. t ž. hm. 213,9 216,5 214,2 205,2 210,4 214,1 216,4

Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 169,1 184,4 187,7 151,0 158,0 159,7 159,5

Vývoz
1)

tis. t ž. hm. 35,8 23,1 17,5 46,5 40,5 42,4 49,8

Celková poptávka tis. t ž. hm. 204,9 207,6 205,2 197,5 198,5 202,1 209,3

Konečná zásoba tis. t ž. hm. 9,0 8,9 9,0 7,7 11,9 12,0 7,1

1) Dovoz a vývoz včetně živých zvířat.

Pramen: ČSÚ - Výsledky chovu skotu, Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.,Statistika zahraničního obchodu; výpočty VÚZE a MZe  
 

Hovězí maso 2004-2007 

Světová produkce i spotřeba hovězího masa v letech 2004 aţ 2007 rostla. V roce 2004 

a 2005 se podle údajů OFIVAL meziročně zvýšily ceny jatečného skotu u všech významných 

světových producentů hovězího masa. K nejvýraznějšímu růstu v roce 2005 došlo v Argentině 

o 12,6 % na 1 399 USD/t, v Austrálii o 10,2 % na 2 792 USD/t a v USA o 7,9 % na 

3 427 USD/t. Nejniţší nárůst zaznamenaly (o 2 %) ceny v EU. Tři největší světoví producenti 

- USA, Brazílie a EU - se na celkové světové výrobě podíleli více neţ 50 %, a samotná EU 

produkovala 15 % světové produkce. 

                                                
5 Klasifikace jatečného skotu podle normy SEUROP na základě vyhlášky MZe č. 354/2001 Sb. 
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V EU 25 došlo v letech 2004 a 2005 podle OFIVAL ke sníţení produkce, spotřeby 

a vývozu při současném zvýšení dovozu a cen hovězího masa. 

V EU 25 se hrubá produkce hovězího masa včetně telecího v roce 2004 sníţila o 0,6 % 

(odhad OFIVAL) a dosáhla 8 093 tis. t. Z toho produkce EU 15 poklesla o 0,6 % na 

7 400 tis. t. Přistupující země střední a východní Evropy omezily v roce 2004 výrobu o 1,4 %, 

tj. o 52 tis. t na 693 tis. t. K jejímu poklesu došlo ve všech významných producentských 

státech, kromě Maďarska. V roce 2005 pokračovalo omezení produkce hovězího masa 

v EU 25. Současně došlo k poklesu stavů skotu o 1,4 % a krav o 0,9 %. Celkem bylo v EU 25 

chováno 87,3 mil. ks skotu, z toho 35,2 mil. ks krav. S výjimkou Nizozemska a Polska 

poklesly stavy skotu ve všech zemích EU. Především v Německu, Itálii, Dánsku a Irsku došlo 

na základě oddělení prémií na skot od produkce k výraznému sníţení stavů skotu a následně 

i výroby hovězího masa. V EU 15 dosáhl v roce 2005 pokles produkce 3 %, tj. 150 tis. t. Také 

v nových členských zemích výroba hovězího masa meziročně poklesla o 3,5 % na 669 tis. t. 

K nejvýraznějšímu omezení produkce došlo v roce 2005 v ČR (o 16,1 %) a Německu 

(o 9,5 %). ČR se na celkové produkci hovězího masa EU podílela necelým 1 %. 

Podle odhadu EK dosáhla v EU 25 v roce 2004 spotřeba na 1 obyvatele 17,7 kg/rok, 

z toho v nových členských zemích 7,9 kg (7,3 kg v roce 2005), zatímco v EU 15 19,6 kg 

(19,5 kg v roce 2005). 

I přes pokles domácí spotřeby se zvýšily v roce 2004 producentské ceny jatečného skotu 

téměř ve všech zemích EU 15, mimo Belgii a Španělsko. Cena producentů jatečného skotu 

celkem na reprezentativních trzích EU 15 v roce 2004 podle OFIVAL vzrostla v průměru 

o 5,2 % na 253,70 €/100 kg j. hm. I přes pokles domácí spotřeby v roce 2005 došlo ke zvýšení 

producentských cen jatečného skotu téměř ve většině zemí EU 25, vyjma Velké Británie. 

Podle OFIVAL vzrostla cena producentů jatečného skotu celkem na reprezentativních trzích 

EU v roce 2005 v průměru o 7,9 % na 266 €/100 kg j. hm., cena jatečných býků dosáhla 

291,37 €/100 kg j. hm. a jatečných krav 228,05 €/100 kg j. hm. 

V EU 27 v letech 2006 a 2007 došlo podle Office de l´Elevage a OFIVAL 

k meziročnímu nárůstu produkce, spotřeby a cen hovězího masa při současném sníţení 

dovozu i vývozu. Výroba hovězího masa včetně telecího se v roce 2007 zvýšila o 1,0 % na 

8 126,9 tis. t. 

Stavy skotu celkem se v EU 27 se ve sledovaném období sníţily. V roce 2007 bylo 

v EU 27 chováno 90,5 mil. ks skotu, z toho 36,3 mil. ks krav. K jejich redukci došlo 

především v zemích EU 15. 

Spotřeba hovězího masa včetně telecího v roce 2007 v EU 27 podle odhadu Office 

de l´Elevage byla 8 421 tis. t. Zatímco v EU 15 dosáhla v roce 2007 spotřeba na obyvatele 

19,5 kg hovězího masa, v EU 10 to bylo jen 7,4 kg. Stupeň soběstačnosti v roce 2007 v EU 27 

byl 96,3 % (96,6 % v roce 2006, 97,1 % v roce 2005). 

EU má jiţ několik let zápornou bilanci zahraničního obchodu a je tak od roku 2002 

čistým dovozcem hovězího masa. 

Ceny jatečného skotu na reprezentativních trzích EU se zvýšily v roce 2006 ve většině 

zemí Společenství, vyjma Maďarska. Podle OFIVAL vzrostla cena jatečného skotu v průměru 

na 285,5 €/100 kg j. hm. Nicméně v roce 2007 se ceny sníţily ve většině zemí Společenství, 

vyjma Maďarska a Polska. Podle Office de l´Elevage klesla cena jatečného skotu v průměru 

na 275,30 €/100 kg j. hm. 
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Po vstupu ČR do EU byl chov skotu podpořen jednak formou národní doplňkové platby 

pro přeţvýkavce (skot, ovce a kozy) na 1 VDJ a dále pokračoval záměr vyuţívání 

specializovaných masných plemen a jejich kříţenců ke zvýšení produkce kvalitního hovězího 

masa a k lepšímu vyuţívání pastevních porostů a tím k udrţení rázu krajiny – stimulace chovu 

skotu v méně příznivých oblastech. Záměr zvýšení kvality hovězího masa nebyl v plné míře 

realizován z důvodu zvýšení vývozu telat a zástavového skotu zejména zvířat českého 

strakatého plemene, masných plemen a jejich kříţenců. Rovněţ pokračovala podpora na 

vývoz hovězího masa formou subvencovaných vývozů, podpora kontroly uţitkovosti skotu 

a podpora zaměřená na udrţování a zlepšování genetického potenciálu zvířat. Při kvótovém 

systému prodeje mléka jsou stavy skotu, resp. stavy krav s trţní produkcí mléka regulovány 

podle nárůstu jejich průměrné uţitkovosti. Zvýšení průměrného prodeje mléka o 100 lt na 

dojnici/rok znamená pro ČR při současné kvótě prodeje mléka redukci stavu krav 

o 5 - 6 tis. ks (v rozmezí 6 500 - 7 500 lt mléka/dojnici/rok). To se projevuje i v počtu 

odchovaných telat jako základny pro produkci hovězího masa. 

V ČR byly v roce 2004 vyplaceny národní doplňkové platby. Pro skot dosáhly výše 

850 Kč/VDJ. U krav chovaných v systému bez trţní produkce mléka bylo na 1 přidělené 

prémiové právo vyplaceno 4 225 Kč. Tato výplata byla provedena ještě před vstupem ČR do 

EU. V ČR byl chov skotu v roce 2005 a 2006 podpořen formou národní doplňkové platby pro 

přeţvýkavce (skot, ovce a kozy) podle nařízení vlády č. 145/2005 Sb. Platba byla stanovena 

na 1 VDJ v částce 2 006,60 Kč, resp. 2 581,60 Kč. 

V ČR v roce 2007 pokračovala podpora chovu skotu formou národní doplňkové platby 

pro přeţvýkavce (tj. skot, ovce a kozy) podle nařízení vlády č. 155/2007 Sb. Platba byla 

stanovena na 1 VDJ v částce 2 548,90 Kč. V roce 2007 podpořil SZIF export 541 t ţivého 

skotu formou subvencovaného vývozu z fondu EU částkou 4,3 mil. Kč. 

Stavy skotu celkem v analyzovaném období klesaly aţ do roku 2007. Výjimku tvořily 

pouze stavy krav BTPM. Výroba hovězího masa v ČR je jiţ několik let ovlivněna klesající 

domácí spotřebou, rostoucími vývozy zástavového a jatečného skotu a klesajícími stavy 

dojených krav. Podle zpřesnění údajů ČSÚ došlo za rok 2004 k prohloubení poklesu výroby 

hovězího masa z původních 184,5 tis. t ţ. hm. na 177 tis. t ţ. hm., tj. o 4,1 %. V roce 2005 

došlo k dalšímu razantnímu sníţení produkce o 16,1 % na 148,5 tis. t ţ. hm., coţ představuje 

v přepočtu na maso 83,9 tis. t. V roce 2005 došlo podle zpřesnění údajů ČSÚ ke zvýšení 

výroby z původních 148,5 tis. t ţ. hm. na 166,9 tis. t ţ. hm., tj. o 12 %. V roce 2006 se, i přes 

klesající počty skotu, meziročně zvýšila výroba hovězího masa včetně telecího o 2,2 % na 

92,1 tis. t j. hm. (170,6 tis. t ţ. hm.). V roce 2007 stagnovala výroba hovězího masa včetně 

telecího na úrovni 92,0 tis. t j. hm. Jateční býci se na celkové výrobě podíleli téměř stejným 

procentem (47,9 %) jako jatečné krávy (41,0 %), coţ je důsledek intenzivního vývozu 

zástavových býčků a jatečných býků a vysokého procenta vyřazování krav z chovu. Produkce 

jatečného skotu na krávu průměrného stavu se v roce 2007 proti roku 2006 zvýšila o 1,36 % 

(tj. o 4,1 kg) na 304,5 kg ţ. hm. 

Podle Soupisu hospodářských zvířat k 1. 4. 2007 se stavy skotu v ČR meziročně zvýšily 

o 17,7 tis. ks (tj. o 1,3 %) na 1 391,4 tis. ks. K nárůstu došlo téměř ve všech kategoriích zvířat. 

Stavy krav BTPM se zvýšily o 10,5 % (14,6 tis. ks) na 154,3 tis. ks. Pouze stavy dojných krav 

se meziročně sníţily o 3,2 % (o 13,7 tis. ks) na 410,3 tis. ks. 

Vzhledem k omezení domácí spotřeby byla ČR ve výrobě hovězího masa 

v analyzovaném období plně soběstačná a vyrobená domácí produkce byla spotřebována 
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zejména na domácím trhu. Spotřeba hovězího masa na obyvatele za rok se sníţila z 10,4 kg 

v roce 2004 na 10,2 kg v roce 2007. 

Objemové saldo zahraničního obchodu s ţivým skotem a hovězím masem zůstalo 

kladné vzhledem k intenzivním vývozům zástavového skotu, telat a jatečných býků. 

Vývoj CZV jatečného skotu byl v průběhu roku 2004 ovlivňován relativně vyrovnanou 

nabídkou, poměrně stabilní poptávkou a příznivým vývojem cen na zahraničních trzích. Po 

vstupu ČR do EU došlo k postupnému zvyšování CZV všech kategorií jatečného skotu. 

Průměrná CZV jatečného skotu celkem, podle TIS
ČR 

SZIF, dosáhla 30,63 Kč/kg ţ. hm. a byla 

ve srovnání s rokem 2003 vyšší o 7,7 %. Průměrná CZV jatečných býků tř. SEUR se zvýšila 

v roce 2004 o 3,5 % na 38,64 Kč/kg ţ. hm., jatečných jalovic o 8 % na 28,36 Kč/kg ţ. hm. 

K nejvýraznějšímu meziročnímu růstu CZV došlo u jatečných krav o 19,6 % na 24,52 Kč/kg 

ţ. hm. Ceny průmyslových výrobců hovězího masa s určitým zpoţděním kopírovaly CZV, 

jejich nárůst měl však uţší rozpětí. Průměrná CPV hovězího výsekového masa se v roce 2004 

zvýšila o 6 % na 98,63 Kč/kg. 

Vývoj CZV jatečného skotu byl v průběhu roku 2005 ovlivňován niţší nabídkou, 

poměrně stabilní poptávkou a poměrně příznivým vývojem cen na zahraničních trzích. 

Průměrná CZV jatečného skotu celkem podle TIS
ČR

 SZIF dosáhla 34,27 Kč/kg ţ. hm., coţ 

bylo o 11,9 % (o 3,64 Kč) více neţ v roce 2004. Průměrná CZV jatečných býků tř. SEUR se 

meziročně zvýšila o 6,8 % na 41,26 Kč/kg ţ. hm., jatečných jalovic tř. SEUR o 13,3 % na 

32,14 Kč/kg ţ. hm. K nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu CZV (o 20,6 %) došlo v roce 

2005 u jatečných krav tř. EUR na 29,58 Kč/kg ţ. hm. 

Ceny průmyslových výrobců hovězího masa reagovaly na zvýšení CZV se zpoţděním 

v rozmezí 14 aţ 21 dní. Průměrná CPV hovězího výsekového masa se v roce 2005 zvýšila 

o 8,9 % na 105,39 Kč/kg. 

Vývoj CZV jatečného skotu byl v průběhu roku 2006 poměrně vyrovnaný a udrţoval se 

na úrovni předchozího roku. Stabilita cen byla podmíněna poměrně vyrovnanou poptávkou 

v ČR i na evropských trzích. Průměrná cena jatečného skotu podle TIS
ČR 

SZIF u tř. SEUR 

dosáhla 37,07 Kč/kg ţ. hm. (tj. 68,65 Kč/kg j. hm.) a v meziročním srovnání se zvýšila o 2 %. 

Ke zvýšení CZV však došlo pouze u jatečných býků tř. SEUR o 1,7 % na 41,95 Kč/kg ţ. hm., 

zatímco CZV jatečných jalovic tř. SEUR se sníţila o 0,7 % (31,91 Kč/kg ţ. hm.) a jatečných 

krav tř. EUR o 0,8 % na 29,34 Kč/kg ţ. hm. Ceny průmyslových výrobců hovězího masa ve 

srovnání s rokem 2005 byly ovlivněny mj. růstem cen energií. Průměrná CPV hovězího 

výsekového masa dosáhla 108,36 Kč/kg a byla proti roku 2005 vyšší o 2,1 %. 

CZV jatečného skotu v průběhu roku 2007 klesla, a to z důvodu převaţující nabídky 

především jatečných býků a jalovic. Průměrná cena jatečného skotu podle TIS
ČR 

SZIF 

tř. SEUR dosáhla 36,07 Kč/kg ţ. hm. a v meziročním srovnání se sníţila o 2,7 %. Ke sníţení 

CZV došlo u jatečných býků tř. SEUR o 5,9 % na 39,48 Kč/kg ţ. hm., CZV jatečných jalovic 

tř. SEUR se sníţila o 1,3 % (31,51 Kč/kg ţ. hm.), naopak CZV jatečných krav tř. EUR se 

v důsledku vyšší poptávky zvýšila o 2,0 % na 29,94 Kč/kg ţ. hm. CPV výsekového masa se 

ale na rozdíl od CZV meziročně zvýšila o 1,5 % na 110,08 Kč/kg. 



51 

4.7 Prasata - vepřové maso 

Jatečná prasata 2001-2003 

Celosvětově se zvyšující poptávka a spotřeba vepřového masa se projevila dalším 

nárůstem produkce, exportu a importu. Hlavním důvodem byla stále se zvyšující výroba 

a spotřeba vepřového masa v Číně a Rusku a niţší poptávka po hovězím mase. 

Trh s vepřovým masem v EU byl v roce 2001 charakterizován poklesem produkce, 

stavů prasat, mírným zvýšením spotřeby a výrazným poklesem exportu jako následek 

omezení vyvolaných výskytem slintavky a kulhavky. Niţší produkce a vyšší poptávka 

způsobily v EU růst cen jatečných prasat zejména v 1. čtvrtletí roku 2001. Do konce roku pak 

cena pozvolna klesala. Ve srovnání s rokem 2000 se však průměrná CZV jatečných prasat 

zvýšila o celých 18 % na 56,91 Kč/kg j. hm. (167 €/100 kg j. hm.). 

Evropský trh s vepřovým masem se v roce 2002 potýkal s problémy zvýšené produkce, 

poklesu poptávky, spotřeby a cen. Vzestup stavů prasnic a domácí produkce vyvolal v zemích 

EU pokles CZV vepřového masa. Oţivení poptávky po hovězím mase, po předchozí krizi 

v roce 2001, mělo za důsledek sníţení domácí spotřeby vepřového masa (o 1,7 %). Tímto 

došlo k převisu nabídky nad poptávkou, který země EU řešily výrazným nárůstem exportu 

zejména do třetích zemí (o 43,3 %) a sníţením importu o 6,2 %. I přes snahu zbavit se 

nadprodukce došlo v roce 2002 v EU k poklesu CZV jatečných prasat v průměru o 18,8 %. 

CZV jatečných prasat tř. E poklesla ze 167 €/100 kg j. hm. v roce 2001 na 

135,6 €/100 kg j. hm. v roce 2002. 

V roce 2003 trh s vepřovým masem v EU i nadále řešil s problémy, které přetrvávaly 

z roku 2002. Vysoké stavy prasat ve výkrmu se promítaly do zvýšeného počtu poráţek 

a následně do rostoucí produkce vepřového masa. V roce 2003 došlo k nárůstu výroby 

a domácí spotřeby. Většina států EU se snaţila umístit přebytečnou produkci na zahraničních 

trzích, jejich konkurenty se však staly zejména Brazílie a Polsko nabízející maso za 

příznivější ceny. Export se nepodařilo udrţet na úrovni roku 2002. Zvýšená nabídka 

vepřového masa na trzích EU stlačovala producentské ceny pod úroveň roku 2002. Cena 

jatečných prasat tř. E na reprezentativních trzích EU poklesla v roce 2003 v průměru o 6,3 % 

a dosáhla 127,1 €/100 kg. j. hm. (32,91 Kč/kg ţ. hm.). K nejvýraznějšímu meziročnímu 

sníţení došlo v Dánsku a v Belgii, poměrně stabilní cena byla vykázána ve Velké Británii. 

V ČR v roce 2001 byla schválena vyhláška MZe č. 112/2001 Sb., o způsobu provádění 

klasifikace jatečně opracovaných těl jatečných prasat (norma SEUROP6). Na základě této 

vyhlášky jsou jatky povinny zatřiďovat jatečná prasata podle podílu svaloviny, čímţ dochází 

k efektivnějšímu vyuţití hybridizačního programu. 

Přetrvávající nepříznivou situaci na domácím trhu řešil SZIF na základě nařízení vlády 

č. 550/2002 Sb. poskytováním subvencí pro vývoz selat a jatečných prasat a dále nařízením 

vlády č. 231/2003 Sb., o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace k podpoře 

soukromého skladování vepřového masa. 

V roce 2003 byl subvencovaný vývoz realizován v mnoţství 4,7 tis. t ţ. hm. při celkové 

podpoře 40,8 mil. Kč. V období od 2. ledna do 31. července 2003 podpořil SZIF export 

celkem 4 tis. t přepočtené ţivé hmotnosti jatečných prasat a 28,5 tis. ks selat do hmotnosti 

                                                
6 Klasifikace jatečných prasat podle normy SEUROP na základě vyhlášky MZe č. 112/2001 Sb. 
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25 kg/kus (tj. 678 t). Vývoz jatečných prasat byl uskutečněn v ţivých prasatech (567 t) 

a vepřových půlkách chlazených (1 724 t). 

Ve II. pololetí 2003 vyhlásilo prezidium SZIF podporu soukromého skladování 

vepřového masa ve dvou obdobích. První období bylo vyhlášeno počátkem srpna s termínem 

naskladnění vepřového masa do 31. 8. 2003 s tím, ţe dotace měly být poskytnuty na maso 

skladované nejdéle do 31. 12. 2003. Podpora byla určena na skladování 4 tis. t vepřového 

masa ve výši 15 Kč/t/den. Ve druhém termínu vyhlášeném koncem listopadu 2003 měla být 

poskytnuta podpora soukromého skladování 5 tis. t vepřového masa do výše 15 Kč/t/den. 

Vzhledem k tomu, ţe ţádný subjekt o podporu ani v jednom z období nepoţádal, podpora 

nebyla vyplacena. 

V roce 2001 byla situace na trhu s vepřovým masem pro producenty velice příznivá, 

přesto však výroba vepřového masa v roce 2001 stagnovala a zůstala na stejné úrovni jako 

v předchozím roce (584 tis. t ţ. hm.). Z toho trţní produkce představovala 511 tis. t ţ. hm. 

a na domácí poráţky připadlo 73 tis. t ţ. hm. Domácí spotřeba mírně poklesla o 1,2 % na 

589,2 tis. t ţ. hm. 

Producenti jatečných prasat v ČR se v roce 2002 potýkali s obdobnými problémy jako 

v zemích EU, tj. s nárůstem stavů, produkce, poklesem poptávky a výrazným poklesem cen. 

V roce 2002 dosáhla produkce vepřového masa 585,4 tis. t ţ. hm., z toho trţní produkce 

představovala 515,4 tis. t ţ. hm. a na domácí poráţky připadalo 70 tis. t ţ. hm. Domácí 

spotřeba se sníţila z 589,2 tis. t ţ. hm. v roce 2001 na 586 tis. t ţ. hm. v roce 2002. Průměrná 

poráţková hmotnost jatečných prasat dosáhla 109,5 kg/ks ţ. hm. a byla téměř shodná 

s průměrnou poráţkovou hmotností v roce 2001 (109,8 kg/ks ţ. hm.). 

Příčiny této nepříznivé situace nutno hledat v situaci na trhu s hovězím masem v roce 

2001, kdy vlivem onemocnění BSE a SLAKU výrazně poklesla poptávka, spotřeba i ceny této 

komodity. V důsledku toho se zvýšila poptávka po vepřovém mase, a následně i výrazně 

CZV. Chovatelé prasat reagovali na tuto pro ně příznivou ekonomickou situaci zvýšeným 

počtem zapouštěných prasnic, a tím i narozených selat. V prvním pololetí 2002 se ještě 

nadbytek jatečných prasat výrazněji neprojevil, nabídka jatečných prasat byla mírně niţší neţ 

ve stejném období roku 2001 (o 1 %). Výrazný přetlak nabídky se projevil v posledním 

čtvrtletí roku 2002, zejména v prosinci, kdy se výrazně zvýšily i konečné zásoby. 

V roce 2003 poklesla produkce vepřového masa o 1,6 % na 576,3 tis. t ţ. hm. Z toho 

trţní produkce se sníţila o 0,2 % na 511,3 tis. t ţ. hm. a na domácí poráţky připadalo 65 tis. t 

ţ. hm. Zatímco trţní produkce byla v prvních sedmi měsících roku ve srovnání se stejnými 

měsíci roku 2002 mírně vyšší (o 0,6 %), v srpnu aţ prosinci jiţ vykázala pokles o 2,7 %. Na 

její sníţení měl mimo jiné vliv subvencovaný vývoz selat realizovaný v prvním pololetí roku 

2003. 

Počet poraţených jatečných prasat v roce 2003 dosáhl 4 414,4 tis. ks, coţ představovalo 

meziroční růst o 0,2 % (tj. o 7,6 tis. ks). Současně se však mírně sníţila jejich průměrná 

poráţková hmotnost ze 109,5 kg/ks ţ. hm. v roce 2002 na 108,9 kg/ks ţ. hm. v roce 2003, 

tj. o 0,5 %. 

Domácí spotřeba ve srovnání s rokem 2002 vzrostla o 2,2 % a vrátila se na úroveň roku 

2000. V porovnání s domácí produkcí byla vyšší o 22,6 tis. t. Její růst byl příznivě ovlivněn 

zejména nízkými cenami vepřového masa a výrobků z něj. 

V analyzovaném období klesly stavy prasat celkem, průměrné stavy prasnic i počet 

narozených selat. 
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Dovoz vepřového masa v roce 2001 (v přepočtu na ţ. hm.) vzrostl proti roku 2000 

o 16,2 % na 22,3 tis. t. Hlavním dovozním artiklem bylo vepřové maso. V rámci bezcelního 

a nesubvencovaného dovozu a vývozu mezi ČR a EU bylo v roce 2001 do ČR dovezeno 

10 750 t vepřového masa. Objem kvóty byl ze strany EU pro 1. pololetí vyčerpán 

k 26. 4. 2001 a pro 2. pololetí dokonce jiţ 11. 7. 2001. 

Rovněţ i v roce 2002 se na zvýšeném převisu nabídky nad poptávkou podílel vyšší 

dovoz ţivých prasat a vepřového masa, který vzrostl proti předchozímu roku o 53,8 % 

a dosáhl v přepočtu na ţivou hmotnost 34,3 tis. t. Dominoval dovoz vepřového masa (99 % 

z celkového objemu). V rámci tzv. dvounulové varianty (bezcelní a nesubvencovaný dovoz 

a vývoz mezi ČR a EU) bylo v roce 2002 dovezeno 12,3 tis. t vepřového masa. Objem 

bezcelní kvóty pro I. pololetí (5,8 tis. t) byl ze strany EU vyčerpán k 22. 1. 2002 a pro 

II. pololetí (6,5 tis. t) naplněn jiţ k 20. 7. 2002. 

Vzhledem k napjaté situaci na trhu s vepřovým masem přistoupila vláda ČR k zavedení 

dodatečného cla ve výši 12,8 %, kterým se po zahrnutí k smluvní sazbě cla zvýšilo celní 

zatíţení na dovoz vepřového masa na 51,3 %. Toto clo platilo od 4. 11. do 31. 12. 2002. 

V roce 2003 vzrostl import proti předchozímu roku o 17,2 % a dosáhl v přepočtu na 

ţivou hmotnost 40,2 tis. t. Dováţeno bylo téměř výhradně vepřové maso, a to zejména 

z Německa, Maďarska, Dánska a Francie. Zvýšené dovozy levnějších dílů vepřového masa 

ovlivňovaly vývoj CZV na domácím trhu. Téměř polovina dovozů vepřového masa (48 %) 

byla realizována v rámci bezcelního a nesubvencovaného obchodu mezi ČR a EU (tzv. double 

profit). Objem kvóty pro I. pololetí (6,5 tis. t) byl ze strany EU vyčerpán jiţ 11. 1. 2003 a pro 

II. pololetí (7,3 tis. t) naplněn 14. 7. 2003. 

V důsledku vysokých importů vláda ČR vyhlásila po naplnění spouštěcí úrovně objemu 

dovozu (22,2 tis. t) dodatečné clo na vepřové maso ve výši 12,8 %. Toto clo bylo uplatňováno 

od 17. 11. do 31. 12. 2003. 

Vývoz ţivých prasat a vepřového masa v roce 2001 a 2002 zaznamenal výrazné 

zvýšení. Rozhodujícím vývozním artiklem bylo vepřové maso. V roce 2003 vysoká nabídka 

vepřového masa a jeho nízké ceny na evropských trzích znesnadňovaly českým exportérům 

uplatnit přebytečnou domácí produkci v zahraničí. To se promítlo do poklesu vývozu 

vepřového masa ve srovnání s předchozím rokem. Více neţ čtvrtina vyvezeného objemu byla 

subvencována státem. Hlavním vývozním artiklem bylo vepřové maso. 

Pokles poptávky po hovězím mase a nárůst ceny vepřového masa v EU se odrazil 

v nárůstu CZV jatečných prasat. Ceny se po celý rok drţely na vysoké úrovni a přesahovaly 

i průměr cen dosahovaných na reprezentativních trzích v EU. V meziročním srovnání se CZV 

jatečných prasat tř. I podle ČSÚ zvýšila v roce 2001 téměř o 24 % a dosáhla 

44,06 Kč/kg ţ. hm. U prasat zařazovaných podle normy SEUROP byla cena za nejvyšší 

jakost v průměru jakostních tříd S, E, U ještě o 2 % vyšší. Růst cen jatečných prasat se také 

promítl do zvýšení CPV vepřového výsekového masa o 11 %. 

Pokles poptávky a vysoká nabídka vepřového masa spolu s obdobnou situací ve většině 

zemí Evropy ovlivnily CZV jatečných prasat v ČR. V meziročním srovnání se CZV jatečných 

prasat tř. I podle ČSÚ sníţila v roce 2002 o 25,4 % na 32,89 Kč/kg ţ. hm. Ceny 

průmyslových výrobců kopírovaly v roce 2002 CZV jatečných prasat. Jejich pokles byl však 

proti CZV méně výrazný. Průměrná CPV vepřového výsekového masa podle SZIF-BIC se 

sníţila proti roku 2001 o 19,5 %. 
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Zvýšené stavy a poráţky jatečných prasat, přetlak produkce ve většině zemí Evropy 

spolu s levnými dovozy vytvářely tlak na ceny zemědělských výrobců v ČR a udrţovaly je na 

poměrně nízké úrovni i přes pokles domácí produkce. V roce 2003 se v meziročním srovnání 

CZV jatečných prasat tř. SEU,podle TIS
ČR 

SZIF sníţila o 7,8 % a dosáhla 30,52 Kč/kg ţ. hm. 

Ceny průmyslových výrobců kopírovaly CZV jatečných prasat. Průměrná CPV vepřového 

výsekového masa, podle TIS
ČR 

SZIF, poklesla v roce 2003 o 8,2 % na 54,46 Kč/kg. 
 

Tab. 4.7/01 - Bilanční tabulka komodity vepřové maso 

Ukazatel MJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Stavy prasat celkem tis. ks 3 469,8 3 440,9 3 362,8 3 126,5 2 876,8 2 840,4 2 830,4

Průměrný přírůstek prasata výkrm kg/ks/den 0,650 0,672 0,651 0,668 0,682 0,700 0,710

Počáteční zásoba tis. t ž. hm. 12,0 15,0 18,9 19,2 15,3 19,7 17,4

Výroba tis. t ž. hm. 584,0 585,4 579,9 547,0 472,0 449,3 463,7

Dovoz
1)

tis. t ž. hm. 22,3 34,3 40,2 89,3 147,0 154,6 183,5

Celková nabídka tis. t ž. hm. 618,3 634,7 639,0 655,5 634,2 623,5 664,5

Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 589,2 586,0 602,5 564,6 569,8 563,9 588,8

Vývoz
1)

tis. t ž. hm. 14,1 29,8 17,3 75,6 44,7 42,3 57,2

Celková poptávka tis. t ž. hm. 603,3 615,8 619,8 640,2 614,5 606,1 646,0

Konečná zásoba tis. t ž. hm. 15,0 18,9 19,2 15,3 19,7 17,4 18,5

1) Dovoz a vývoz včetně živých zvířat.

Pramen: ČSÚ - Výsledky chovu skotu, Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.,Statistika zahraničního obchodu; výpočty VÚZE a MZe  
 

Jatečná prasata 2004-2007 

V letech 2004-2007 došlo podle odhadu USDA u světového obchodu s vepřovým 

masem k meziročnímu nárůstu produkce, spotřeby, exportu a importu. Více neţ polovina 

vepřového masa byla vyrobena v Číně. Nejvýznamnějším exportérem byla EU. 

Od 1. 5. 2004 se trh s vepřovým masem v EU rozšířil o deset nových členských zemí. 

Produkce EU 25 dosáhla podle OFIVAL 20 279 tis. t, z toho v EU 15 bylo vyprodukováno 

86 % (tj. 17 453 tis. t). Pokles stavů prasat a sníţení domácí spotřeby včetně nárůstu exportu 

ovlivnily příznivě vývoj cen jatečných prasat v celé EU 25. Cena jatečných prasat tř. E na 

reprezentativních trzích EU 15 se v roce 2004 zvýšila v průměru o 9,1 % a dosáhla 

138,7 €/100kg j. hm. (tj. 35,94 Kč/kg ţ. hm.) K nejvýraznějšímu meziročnímu růstu došlo 

v Nizozemsku, Německu a Belgii, pokles byl zaznamenán pouze v Itálii. Po rozšíření EU 

(tj. od května 2004) se postupně zvýšily v nových členských zemích ceny jatečných prasat 

přibliţně aţ na úroveň EU 15. V Polsku se cena jatečných prasat tř. E na reprezentativních 

trzích zvýšila ze 120,61 €/100 kg j. hm v květnu 2004 na 146,70 €/100 kg j. hm. v prosinci 

2004, tj. o 21,6 %. V Maďarsku za stejné období vzrostla o 19,2 %, na Slovensku o 27,1 % 

a v ČR dokonce o 24,3 %. 

Produkce vepřového masa v EU 25 v roce 2005 podle údajů OFIVAL ve srovnání 

s rokem 2004 mírně poklesla o 0,2 % na 21,35 mil. t. Nové členské země se na výrobě 

podílely jen 16 %, tj. 3,35 mil. t (ČR pouze 1,6 %). Ke sníţení výroby došlo především ve 

většině nových členských zemí, ale rovněţ v některých zemích v EU 15. Nejvýrazněji sníţila 

produkci ČR (-14 %). Spotřeba na osobu za rok zaznamenala meziroční sníţení o 1,8 % na 

42,5 kg. Soběstačnost v roce 2005 u této komodity dosáhla 108,3 %. 

V roce 2005 zvýšila EU meziročně vývoz vepřového masa o 9,5 % na 1,62 mil. t 

Objemové saldo zahraničního obchodu s vepřovým masem v roce 2005 dosáhlo 1,61 tis. t. 

Největší nárůst vývozu byl zaznamenán v Polsku (118,2 %) a Maďarsku (79,7 %). Polsko se 

tak stalo v rozšířené EU třetím největším exportérem. Nárůst produkce zbrzdil během roku 

2005 růst producentských cen v EU. Cena jatečných prasat tř. E na reprezentativních trzích 

téměř stagnovala (0,1 %) na úrovni předchozího roku a dosáhla 139,1 €/100 kg j. hm. 



55 

K nejvýraznějšímu růstu ceny došlo v Maďarsku (3,7 %), Španělsku (2,8 %) a Francii 

(+2,2 %), zatímco výraznější pokles byl zaznamenán v Itálii (-8,3 %) a Polsku (-6,0 %). 

Produkce vepřového masa v roce 2006 se meziročně v EU zvýšila o 0,5 % na 

21,25 mil. t, z toho v EU 15 došlo k meziročnímu nárůstu jen o 0,1 %, zatímco v EU 10 

o 1,7 %. EU 10 se na výrobě podílely 23,8 %, tj. 5,53 mil. t (ČR pouze 1,5 %). Nejvýrazněji 

zvýšilo produkci Polsko (4,4 %), Německo (2,6 %), Itálie a Irsko (2,2 %). Naopak k poklesu 

výroby v roce 2006 došlo zejména v ČR (-4,8 %) a v Nizozemsku (-4,4 %). Spotřeba 

vepřového masa na obyv./rok v EU 25 zaznamenala meziroční sníţení o 0,2 % na 43,2 kg. 

Soběstačnost v roce 2006 dosáhla v rámci celé EU 25 cca 107,6 %. 

Růst exportu během roku 2006 příznivě ovlivnil vývoj producentských cen v EU. 

Průměrná cena jatečných prasat tř. E na reprezentativních trzích se meziročně zvýšila o 5,0 % 

a dosáhla úrovně 146,0 €/100 kg j. hm. K jejímu zvýšení došlo ve většině zemí EU, z toho 

nejvýrazněji vzrostly ceny v Itálii (11,2 %) a Španělsku (8,1 %). 

Rok 2007 nebyl pro chovatele prasat v EU vůbec příznivý. Zvýšená produkce, pokles 

exportu a cen jatečných prasat při současném růstu nákladů na krmiva způsobily problémy 

mnoha evropským chovatelům prasat. Produkce vepřového masa se v EU 27 podle odhadu 

meziročně zvýšila o 1,9 % na 22,35 mil. t, z toho v EU 15 došlo k jejímu nárůstu o 1,8 % 

a v EU 10 se zvýšila o 1,2 %. EU 10 spolu s Rumunskem a Bulharskem se na výrobě 

vepřového masa podílela 18,0 %, (tj. 4,03 mil. t), ČR pouze 1,5 %. Roční spotřeba vepřového 

masa na obyvatele zaznamenala v EU 27 meziroční zvýšení o 1,4 % na 42,9 kg. Soběstačnost 

v EU 27 v roce 2007 dosáhla, podle odhadu, 107,8 % a meziročně klesla o 0,5 p. b. V ČR 

dosáhl tento ukazatel v roce 2007 úrovně 78,7 %. 

EU 27 omezila v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 vývoz vepřového masa o 9,4 % 

na 1,5 tis. t. Stala se tak aţ druhým nejvýznamnějším světovým exportérem, kdy ji díky 

výhodnějšímu kurzu dolaru vytlačily z prvního místa USA. Sníţení exportu a růst produkce 

vepřového masa ovlivnily v průběhu roku 2007 nepříznivě vývoj cen jatečných prasat téměř 

ve všech zemích Společenství. Průměrná cena jatečných prasat tř. E na reprezentativních 

trzích EU meziročně klesla o 6,9 % na 135,4 €/100 kg j. hm. K jejímu nejvýraznějšímu 

poklesu došlo ve Španělsku (-9,3 %), v Itálii (-8,9 %), Nizozemsku (-8,9 %) a Německu 

(-8,7 %). Naopak meziroční zvýšení ceny bylo zaznamenáno ve Velké Británii (o 2,3 %) 

a dále v Řecku a Finsku. EK v souvislosti s nepříznivou situací na trhu s vepřovým masem 

vyhlásila nařízením Komise (ES) č. 1267/2007 dne 26. 10. 2007 podporu soukromého 

skladování. Účelem tohoto opatření SOT je sníţit na určitou dobu přetlak nabídky vepřového 

masa na trhu Společenství formou zamraţení a skladování masa. 

Chov jatečných prasat byl regulován subvencemi pro vývoz selat a jatečných prasat 

a z nich vyrobeného vepřového masa a výrobků z vepřového masa a současně dotacemi 

soukromého skladování vepřového masa. 

Před vstupem do EU, tj. v období od 27. 1. do 20. 4. 2004, byly poskytnuty SZIF 

subvence na vývoz selat a jatečných prasat na základě nařízení vlády č. 550/2002 Sb., kterým 

se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat 

a z nich vyrobeného vepřového masa. S podporou SZIF bylo v uvedeném období vyvezeno 

7 169 t ţ. hm. jatečných prasat a 112,6 t ţ. hm. (tj. 4 834 ks) selat při celkové subvenci 

68,5 mil. Kč. 
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Na základě nařízení vlády č. 231/2003 Sb., o stanovení podmínek a zásad pro 

poskytnutí dotace soukromého skladování vepřového masa, bylo do 30. 4. 2004 naskladněno 

a uloţeno 200 t masa. Podpora byla SZIF vyplacena ve výši 1 141,5 tis. Kč. 

V roce 2004 byl český trh s vepřovým masem charakterizován dalším poklesem domácí 

produkce, výrazně se zvyšujícími dovozy vepřového masa, rostoucími vývozy a jen pomalým 

růstem CZV za jatečná prasata. 

Na základě nařízení Rady (ES) č. 2759/1975, o SOT s vepřovým masem a nařízení 

vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bliţších podmínek provádění SOT, pokud jde 

o poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské 

výrobky, byly z prostředků EU vyplaceny subvence na vývoz 29 t výrobků z vepřového masa 

v hodnotě 148 tis. Kč. 

V letech 2005 a 2006 lze trh s vepřovým masem v ČR charakterizovat dalším 

meziročním poklesem stavů a domácí produkce, rostoucími dovozy, omezením vývozů, 

sníţením CZV za jatečná prasata, dále poklesem spotřeby vepřového masa a sníţením 

procenta soběstačnosti. Proti roku 2005 došlo v chovu prasat však ke zlepšení reprodukčních 

ukazatelů. 

V ČR byla v roce 2007 situace v sektoru vepřového masa negativně ovlivněna vývojem 

této komodity v celé EU. Trh s vepřovým masem v ČR byl v roce 2007 charakterizován 

meziročním nárůstem produkce, klesajícími stavy prasat, prohloubením pasivního salda 

zahraničního obchodu, sníţením CZV jatečných prasat a výrazným zvýšením cen krmiv. 

Rychlý růst nákladů a sníţení CZV výrazně zhoršilo jiţ tak špatnou ekonomiku chovu. 

V důsledku nepříznivé situace na tuzemském i evropském trhu s vepřovým masem docházelo 

v ČR k redukci stavů zvířat, a tím k meziročnímu navýšení poráţek a poráţkové hmotnosti 

jatečných prasat, coţ se projevilo nárůstem produkce vepřového masa. Za účelem sníţení 

nabídky vepřového masa na domácím trhu vyhlásil SZIF koncem října 2007 na základě 

nařízení EK podporu soukromého skladování vepřového masa. Do 31. 12. 2007 bylo na 

základě tohoto opatření v ČR naskladněno 585 t vepřového masa. Stupeň soběstačnosti ve 

výrobě vepřového masa klesl z 99,9 % v roce 2002 na 78,7 % v roce 2007. 

Výrazný nárůst importů byl zaznamenán v květnu 2004, tj. v době vstupu do EU. 

V tomto měsíci bylo nakoupeno 18 % ročního objemu vepřového masa, v dalších měsících 

byl pak objem nákupu vepřového masa jiţ vyrovnaný. Zvýšené dovozy levnějších dílů 

vepřového masa měly určitý vliv na vývoj CZV na domácím trhu. 

Importy ţivých prasat a vepřového masa dosáhly v roce 2005 rekordní úrovně 

164,9 tis. t po přepočtu na ţivou hmotnost, coţ představuje 28,2 % z domácí spotřeby (v roce 

2004 to bylo 15,8 %). Zvýšené dovozy levnějších dílů vepřového masa měly určitý vliv na 

vývoj CZV na domácím trhu. V roce 2006 se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily jak 

dovozy ţivých zvířat, tak dovozy vepřového masa. V roce 2007 se ve srovnání s předchozím 

rokem zvýšily dovozy ţivých zvířat, ale i dovozy vepřového masa. Současně došlo 

k meziročnímu nárůstu vývozů ţivých zvířat a vepřového masa. Objemové saldo zahraničního 

obchodu v ţivých prasatech bylo kladné a dosáhlo 2 947 t ţ. hm. Ve finančním vyjádření 

představovalo aktivní bilanci v hodnotě 138,1 mil. Kč. Naopak objemové i finanční saldo 

zahraničního obchodu s vepřovým masem vykázalo v roce 2007 pasivní bilanci (-100,5 tis. t 

a -5 080,3 mil. Kč). 
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Rok vstupu ČR do EU se rovněţ významně promítl do vývozu ţivých prasat 

a vepřového masa, kdy ve srovnání s rokem 2003 došlo k jeho nárůstu o 160,1 % na 45 tis. t 

po přepočtu na ţ. hm. Byl realizován jak v ţivých prasatech, tak v mase. 

Export ţivých prasat včetně vepřového masa klesl v roce 2005 a stagnoval v roce 2006. 

Saldo zahraničního obchodu v ţivých prasatech dosáhlo kladných hodnot, kdy dováţena byla 

především selata a vyváţena jatečná prasata. Saldo zahraničního obchodu s vepřovým masem 

v roce 2006 bylo záporné. 

Vývoz vepřového masa a ţivých prasat se v roce 2007 meziročně zvýšily. Hlavním 

vývozním artiklem byla jatečná prasata, která se na celkovém vyvezeném počtu podílela 

téměř 62 %, méně pak plemenná prasata a selata. V roce 2007 se počet vyvezených prasnic 

proti roku 2006 více neţ zdvojnásobil a dosáhl 4,3 tis. ks. 

CZV jatečných prasat se v porovnání s rokem 2003 zvýšily, jejich úroveň byla 

ovlivněna výší ceny této komodity na evropských trzích, zejména v zemích EU a rovněţ 

rostoucími dovozy levných druhů vepřového masa. Na vývoj CZV jatečných prasat měl 

výrazný vliv vstup ČR do EU. Zatímco od ledna do května 2004 se pohybovaly ceny 

jatečných prasat pod úrovní 32 Kč/kg ţ. hm., od června se začaly výrazně zvyšovat. 

V roce 2004 se v meziročním srovnání CZV jatečných prasat tř. SEU podle TIS
ČR 

SZIF 

zvýšila o 9,1 % a dosáhla 33,30 Kč/kg ţ. hm (40,96 Kč/kg j. hm.). Ceny průmyslových 

výrobců kopírovaly CZV jatečných prasat, jejich nárůst byl však niţší. Průměrná CPV 

vepřového výsekového masa se, podle TIS
ČR 

SZIF, zvýšila v roce 2004 o 8,6 % na 

59,14 Kč/kg. 

CZV jatečných prasat v roce 2005 meziročně poklesly, jejich úroveň byla ovlivněna 

vývojem cen v ostatních zemích EU, ale zejména rostoucími dovozy levných partií vepřového 

masa do ČR. Během roku však byl jejich průběh na rozdíl od předchozích let poměrně 

vyrovnaný. Nejniţší cena byla dosahována v květnu (29,88 Kč/kg ţ. hm.), nejvyšší v červenci 

(34,54 Kč/kg ţ. hm.). 

V roce 2005 se ve srovnání s předchozím rokem CZV jatečných prasat tř. SEU podle 

TIS
ČR 

SZIF sníţila o 1,5 % a dosáhla 32,79 Kč/kg ţ. hm. (42,14 Kč/kg j. hm.). CPV u většiny 

sledovaných druhů vepřového masa kopírovaly CZV jatečných prasat. Průměrná CPV 

vepřového výsekového masa podle TIS
ČR 

SZIF poklesla v roce 2005 o 1,2 % na 57,70 Kč/kg. 

CZV jatečných prasat v roce 2006 meziročně klesly. Jejich úroveň byla nepříznivě 

ovlivněna niţší poptávkou především v důsledku rostoucích dovozů vepřového masa za nízké 

ceny. Ve srovnání s předchozím rokem se v roce 2006 sníţila CZV jatečných prasat tř. SEU 

podle TIS
ČR

 SZIF o 2,7 % na 31,89 Kč/kg ţ. hm. (40,98 Kč/kg j. hm.). CZV jatečných prasat 

celkem v roce 2006 klesla o 2,5 % na 30,95 Kč/kg ţ. hm. (39,77 Kč/kg j. hm.). 

Během roku 2006 byl vývoj CZV poměrně vyrovnaný; k poklesu cen začalo docházet 

aţ v posledním čtvrtletí. U většiny sledovaných druhů vepřového výsekového masa došlo 

ke sníţení CPV v návaznosti na sniţující se CZV jatečných prasat. Průměrná CPV vepřového 

výsekového masa, podle TIS
ČR 

SZIF, klesla v roce 2006 o 2,2 % na 57,46 Kč/kg. 

CZV jatečných prasat byly v průběhu celého roku 2007 niţší neţ v roce 2006 a nejniţší 

od roku 1993. Jejich úroveň byla negativně ovlivněna vysokou nabídkou jatečných prasat na 

domácím a evropském trhu, rostoucími dovozy a nízkými cenami vepřového masa na trhu 

EU. Ve srovnání s předchozím rokem se v roce 2007 sníţila CZV jatečných prasat tř. SEU 
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podle údajů TIS
ČR

 SZIF o 8,4 % na 29,21 Kč/kg ţ. hm. (37,53 Kč/kg j. hm.). Rovněţ CZV 

jatečných prasat celkem klesla o 8,9 % na 28,20 Kč/kg ţ. hm. (36,24 Kč/kg j. hm.). 

V průběhu roku 2007 vývoj CZV výrazně kolísal. Do května cena jatečných prasat 

nepřekročila hranici 29 Kč/kg ţ. hm., v letních měsících roku docházelo k jejímu oţivení 

v důsledku sezónního růstu poptávky. Od září 2007 došlo opět ke sniţování ceny v důsledku 

růstu poráţek prasat. U většiny sledovaných druhů vepřového výsekového masa došlo v roce 

2007 ke sníţení CPV v návaznosti na sniţující se CZV jatečných prasat. Průměrná CPV 

vepřového výsekového masa, podle TIS
ČR

 SZIF, v roce 2007 dosáhla 54,75 Kč/kg, coţ 

představovalo meziroční sníţení ceny o 4,7 % (o 2,71 Kč/kg). 

4.8 Výkrm brojlerů - drůbeží maso 

Drůbeží maso 2001-2003 

Světová produkce drůbeţího masa rostla, přičemţ byla ze dvou třetin zajištěna pouze 

čtyřmi zeměmi (USA, Čína, EU, Brazílie). Obchodní cena kuřat v USA (12 City) v roce 2001 

dosáhla 1,31 USD/kg (49,83 Kč/kg), cena krůt 1,47 USD/kg (55,92 Kč/kg). 

V EU počátkem roku 2001 výrazně vzrostla poptávka po drůbeţím mase a výrobci 

i zpracovatelé na ni rychle zareagovali. Ve druhé polovině roku poptávka po hovězím mase 

oţivila a nabídka vepřového masa v EU vzrostla. Koncem roku proto ceny drůbeţe 

v některých zemích poklesly a zvyšovaly se zásoby. Průměrná CZV kuřat v EU se v roce 

2001 pohybovala kolem 86 €/ 100 kg ţ. hm. (29,30 Kč/kg ţ. hm.). 

Průměrné obchodní ceny celých kuřat v EU se v roce 2001 o 6,3 % zvýšily na 

153,8 €/100 kg (52,42 Kč/kg). K cenovému vzestupu nad 10 % došlo ve většině zemí EU 

s výjimkou Itálie (–7,2 %) a Velké Británie (–5,2 %). 

Růst cen kuřat v EU (podle OFIVAL) související s růstem poptávky měl dopad na 

spotřebitelské ceny kuřecího masa, které se ve Francii zvýšily o 5,8 % na 162,60 Kč/kg, 

v Německu o 14,4 % na 159 Kč/kg a v Itálii o 12,3 % na 173 Kč/kg. Spotřeba drůbeţího masa 

v EU vzrostla meziročně z 21,8 kg/obyv./rok na 23,4 kg/obyv./rok. 

Průměrná roční spotřeba drůbeţího masa na obyvatele se podle ZMP sníţila v roce 2002 

na 23 kg. Průměrná CZV jatečných kuřat v osmi významných producentských zemích EU se 

sníţila a pohybovala se kolem 80 €/100 kg ţ. hm. Průměrná obchodní cena celých kuřat v EU 

se v roce 2002 sníţila v porovnání s rokem 2001 o 10,1 % na 139 €/100 kg. Při hodnocení 

uvedeného poklesu je třeba vzít v úvahu nejen růst nabídky v 1. pololetí roku 2002, ale 

i mimořádně vysokou cenovou úroveň 1. poloviny roku 2001. Ve 2. polovině roku 2002 

pokles produkce v některých zemích (Francie, Itálie) podpořil cenový růst. Průměrná 

spotřebitelská cena se zvýšila např. ve Francii na 488 €/100 kg a sníţila v Německu a Itálii na 

418 €/100 kg, resp. 490 €/100 kg. 

Produkce kuřecího masa v zemích EU se v roce 2003 ve srovnání s rokem 2002 sníţila 

o 3,5 % na 6,22 mil. t. Důvodem byly zejména sanitární poráţky během výskytu ptačí chřipky 

v Nizozemsku (11 mil. ks jatečných kuřat), ale poklesla i výroba ve Francii, Itálii, Belgii 

a Dánsku. Podle odhadu OFIVAL vzrostla průměrná obchodní cena jatečných kuřat v EU 

o 6,8 % na 148 €/100 kg (47,12 Kč/kg). Na zvýšení ceny měla vliv niţší nabídka EU zesílená 

od dubna deficitem Nizozemska, které je nejvýznamnějším dodavatelem kuřat na vnitřní trh 
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EU. Z tohoto důvodu se zvýšení ceny projevilo nejvíce v Německu a Belgii, které jsou 

velkými odběrateli kuřat z Nizozemska. 

V ČR byla jediným zásahem státu, který reguloval trh drůbeţího masa, celní opatření, tj. 

stanovení dovozní celní smluvní kvóty drůbeţího masa a zavedení dodatečného cla na dovoz 

kuřecího masa. Byl schválen i návrh nařízení o podpoře vývozu kuřecího a krůtího masa, 

který se však nerealizoval. 

V rámci tzv. dvounulové varianty byla kvóta na bezcelní dovoz drůbeţího masa z EU 

do ČR vyčerpána (2 tis. t k 7. 4. 2001 a 2 tis. t k 7. 9. 2001). Ze strany ČR do konce roku 

kvóta naplněna nebyla. Důvodem byla zvýšená domácí poptávka a zejména pak ztíţený 

přístup českých exportérů do obchodních řetězců s dodávkami kuřat a balených kuřecích dílů. 

Bezcelní dovozní kvóta z EU v rámci tzv. dvounulové varianty (2 600 t) byla v prvním 

pololetí vyčerpána k 11. 4. 2002, ve druhém pololetí k 22. 11. 2002. Počátkem roku byla 

vyčerpána i dovozní smluvní celní kvóta (3,5 tis. t kuřecího masa s 24% celní sazbou). 

Zvýšení vývozu bylo dáno poklesem CZV drůbeţe a bezcelními vývozy v rámci dvounulové 

varianty. 

Na zastavení poklesu cen kuřat v posledním čtvrtletí roku 2002 se podílelo nařízení 

vlády č. 332/2002 Sb. z července 2002, kterým se stanovilo dodatečné clo na dovoz některých 

zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002. Nařízení vstoupilo v platnost po dovozu 

10,5 tis. t kuřecího masa. Na jeho základě se vysoké dovozy v srpnu omezily. Na převis 

nabídky nad poptávkou a propad cen kuřat reagovala vláda schválením návrhu nařízení 

o podpoře vývozu kuřecího a krůtího masa. Nařízení vlády č. 440/2002 Sb. nabylo účinnosti 

11. října 2002. Podpora se měla v případě potřeby realizovat prostřednictvím SZIF. Prezidium 

SZIF vzhledem k rozpočtovým omezením v roce 2002 subvencovaný vývoz nevyhlásilo. 

Jediným zásahem státu, který poněkud reguloval trh drůbeţího masa, byla celní 

opatření. Dovozní celní smluvní kvóta se vztahuje pouze na maso z kohoutů a slepic včetně 

kuřat (3 471 t při 24% celní sazbě) a byla vyčerpána jiţ v únoru. V 1. pololetí byla kvóta na 

dovoz 2,6 tis. t veškerého drůbeţího masa z EU v rámci tzv. dvounulové varianty vyčerpána 

k 28. 2., ve 2. pololetí kvóta na dovoz 2,9 tis. t k 22. 8. 2003. Vyčerpány byly i celní 

preferenční kvóty s Maďarskem, Bulharskem, Slovinskem a Izraelem. 

Spouštěcí úroveň pro zavedení dodatečného cla na dovoz kuřecího masa v roce 2003 

byla stanovena na 12,3 tis. t. Dosaţena byla v červenci. Dovoz v srpnu kulminoval na 

4,2 tis. t, a proto počátkem září vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 307/2003 Sb., 

o stanovení dodatečného cla na dovoz kuřecího masa, kterým se zvýšila dovozní celní sazba 

o 14,3 %. Dovozy kuřecího masa se poté do konce roku postupně sniţovaly, coţ patrně 

přispělo k pozvolnému, nepříliš výraznému oţivení tuzemských CZV. 

CZV jatečných kuřat I. tř. jak. se v roce 2001 zvýšily v meziročním srovnání v průměru 

o 19,5 % na 25,96 Kč/kg ţ. hm. a obdobný výrazný vzestup byl zaznamenán u cen 

průmyslových výrobců a cen spotřebitelských. CPV kuřat kuchaných I. tř. jak. vzrostly 

o 18 % na 51,60 Kč/kg, SC celých kuřat vzrostly o 18,5 % na 63,53 Kč/kg. Ceny 

zemědělských výrobců krůt a kachen rostly podstatně pomaleji (o 6,4 %, resp. 3,7 %). 

Průměrná CZV kuřat v roce 2002 se v porovnání s rokem 2001 o 15,4 % sníţila na 

21 947 Kč/t ţ. hm. a dostala se tak pod úroveň roku 2000, kdy byly CZV kuřat nejniţší od 

roku 1993. CZV kuřat v roce 2002 klesaly od počátku roku do září, v posledním čtvrtletí 

stagnovaly. Průměrná CZV brojlerových krůt se sníţila v roce 2002 proti roku 2001 o 13,4 % 

na 31 156 Kč/t ţ. hm. Nízká cenová hladina byla ovlivněna dostatečnou domácí nabídkou, 
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vyššími dovozy drůbeţího masa v prvním pololetí roku 2002 a do značné míry i tlakem 

obchodních řetězců na zpracovatele. 

Ceny průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny kopírovaly v roce 2002 pokles CZV. 

Průměrná CPV celých kuchaných kuřat I. tř. jak. se sníţila proti roku 2001 o 20,5 % na 

41,00 Kč/kg, spotřebitelská cena o 19,1 % na 51,42 Kč/kg. Na nízké cenové hladiny měl vliv 

i prudký pokles cen vepřového masa a oţivení poptávky po hovězím mase. 

Nízká úroveň CZV jatečných kuřat přetrvávala podle ČSÚ od srpna 2002 do září 2003, 

kdy ceny mírně oţivily vlivem očekávaného růstu cen krmiv. Přestoţe CZV od září úroveň 

shodného období roku 2002 převýšily, průměrná roční cena (21,03 Kč/kg ţ. hm.) byla druhá 

nejniţší od roku 1991. Pokles zaznamenala i průměrná CZV jatečných kachen (-10,8 %; 

28,43 Kč/kg ţ. hm.), naopak CZV brojlerových krůt se nevýrazně zvýšila na 31,62 Kč/kg 

ţ. hm. Na minimum poklesly ceny jatečných slepic, o které není ze strany zpracovatelů zájem. 

Průměrná CZV slepic se postupně sniţovala z 5,68 Kč/kg v roce 1999 na 3,91 Kč/kg v roce 

2002 a 1,06 Kč/kg v roce 2003. Tlak na ceny tuzemských výrobců drůbeţe byl vytvářen 

jednak ze strany obchodních řetězců, jednak poměrně vysokými dovozy kuřecího masa za 

nízké ceny. 

Zatímco CZV jatečných kuřat I. tř. v průběhu roku 2003 téměř stagnovaly (rozpětí 

20,35 - 21,98 Kč/kg), ceny průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny kuchaných kuřat 

kopírovaly vývoj CZV pouze v prvním pololetí, ve druhém pololetí rostly rychleji. Přesto 

průměrná CPV kuřat (38,27 Kč/kg) byla na nejniţší a SC (48,50 Kč/kg) na druhé nejniţší 

úrovni od roku 1993. 
 

Tab. 4.8/01 - Bilanční tabulka komodity drůbeží maso 

Ukazatel MJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Stavy drůbeže celkem
1)

tis. ks 28 864,6 29 946,9 26 873,4 25 493,6 25 372,3 25 736,0 24 592,1

Počáteční zásoba tis. t ž. hm. 10,6 14,4 6,4 6,8 7,7 12,4 10,5

Výroba tis. t ž. hm. 312,5 317,1 304,0 310,3 322,3 304,8 300,1

Dovoz
2)

tis. t ž. hm. 21,2 26,9 45,1 76,9 96,1 89,1 71,9

Celková nabídka tis. t ž. hm. 344,3 358,4 355,5 394,0 426,1 406,3 382,5

Domácí spotřeba tis. t ž. hm. 312,8 330,5 328,1 326,4 360,1 337,1 333,6

Vývoz
2)

tis. t ž. hm. 17,1 21,5 20,5 59,9 53,6 58,7 41,6

Celková poptávka tis. t ž. hm. 329,9 352,0 348,7 386,3 413,7 395,7 375,2

Konečná zásoba tis. t ž. hm. 14,4 6,4 6,8 7,7 12,4 10,5 7,3

1) Bez "hobby aktivit" obyvatelstva (nová metodika ČSÚ).

2) Dovoz a vývoz včetně živých zvířat.

Pramen: ČSÚ - Výsledky chovu skotu, Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.,Statistika zahraničního obchodu; výpočty VÚZE a MZe  
 

Drůbeží maso 2004-2007 

Světová produkce a export drůbeţího masa rostly. Významnými producenty drůbeţího 

masa nadále zůstaly Brazílie, USA, Rusko a Čína. Thajsko a ostatní producenti 

z jihovýchodní Asie, jejichţ chovy byly postiţeny ptačí chřipkou, se začali orientovat více na 

zpracovatelský průmysl (kvůli uvalení embarga na dovoz ţivé drůbeţe do EU). 

Produkce drůbeţího masa v zemích EU 15 se v roce 2004 ve srovnání s rokem 2003 

zvýšila o 1,7 % na 9,12 mil. t, přesto však zůstává niţší neţ v letech 2002 a 2001. V rozšířené 

EU byl zaznamenán také nárůst produkce proti roku 2003 o 1,6 % na 11,03 mil. t. Produkce 

se zvýšila v Německu, Nizozemsku, Španělsku, Polsku a Maďarsku, k poklesu došlo 

ve Francii, Itálii a Velké Británii. Podle odhadu OFIVAL byla v EU 15 průměrná obchodní 

cena jatečných kuřat 148 €/100 kg (47,22 Kč/kg). Konec roku 2005 byl v EU 25 ovlivněn 

výskytem ptačí chřipky, která způsobila jak pokles poptávky spotřebitelů po drůbeţím mase, 

tak pokles cen. Přesto podle odhadu EK byla v EU 25 průměrná obchodní cena jatečných 
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kuřat 152 €/100 kg (45,27 Kč/kg) tj. o 2,4 % vyšší neţ v roce 2004. ČR se podílí na produkci 

drůbeţího masa v Evropské Unii 3 % a na světové produkci 0,4 %. 

Po sníţení produkce drůbeţího masa v EU 25 v roce 2006 způsobené výskytem 

a medializací ptačí chřipky došlo v roce 2007 v EU 27 k opětovnému zvýšení produkce 

o 3,5 % na 11,6 mil. t. Výroba se tak pohybovala na obdobné výši jako před krizí. Spotřeba 

drůbeţího masa v EU 27 v roce 2007 vzrostla o 5,9 % na 23,7 kg/obyv./rok a byla tak o 

necelý 1 kg niţší neţ v ČR. Podle odhadu EK průměrná cena jatečných kuřat v EU 27 posílila 

na 174,40 €/100 kg. 

V ČR se podle Soupisu hospodářských zvířat stavy drůbeţe celkem pohybovaly na 

úrovni 25 mil. ks. U jatečné drůbeţe výrazně poklesy počty kuřat na chov, ale se vstupem do 

EU vzrostly stavy kuřat na výkrm na stabilní úroveň 14,2 mil. ks. 

V roce 2007 mohli také drůbeţáři nově zaţádat o dotaci v rámci Osy I. z podopatření 

1.1. Modernizace zemědělských podniků a v rámci Společné organizace trhu (z toho 50 % 

z prostředků EU) obdrţeli celkem 1,7 mil. Kč jako finanční dotaci na podporu odstranění 

následků ptačí chřipky. 

V roce 2004 vzrostla produkce drůbeţího masa o 2 % na 310,2 tis. t ţ. hm. Prodej 

jatečné drůbeţe se zvýšil v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 o 2,2 % na 290,2 tis. t ţ. hm. 

a začal se pomalu přibliţovat úrovni dosaţené v letech 2001 a 2002. Samozásobení a drobný 

prodej se odhaduje na 20 tis. t ţ. hm. 

V roce 2005 vzrostla produkce drůbeţího masa o 3,9 % na 322,3 tis. t ţ. hm. Trţní 

produkce jatečné drůbeţe se zvýšila v roce 2005 v porovnání s rokem 2004 o 4,2 % na 

302,3 tis. t ţ. hm. a překročila tak úroveň dosahovanou v posledních čtyřech letech. 

Samozásobení a drobný prodej je odhadován na 20 tis. t ţ. hm. 

V roce 2006 došlo ke sníţení celkové produkce drůbeţího masa o 5,4 % na 228,6 tis. t 

j. hm. (tj. 304,8 tis. t ţ. hm.) Trţní produkce jatečné drůbeţe se sníţila v roce 2006 

v porovnání s rokem 2005 o 4,5 % na 216,6 tis. t j. hm. (tj. 288,8 tis. t ţ. hm.) a přiblíţila se 

tak úrovni dosaţené v roce 2003. Samozásobení a drobný prodej se meziročně sníţil a je 

odhadován v roce 2006 na 12 tis. t j. hm. (tj. 16 tis. t ţ. hm.) 

V roce 2007 došlo ke sníţení celkové produkce drůbeţího masa o 1,6 % na 225,1 tis. t 

j. hm. (tj. 300,1 tis. t ţ. hm.) Trţní produkce jatečné drůbeţe nepatrně poklesla v roce 2007 

v porovnání s rokem 2006 o necelé 1,0 % na 214,6 tis. t j. hm. (tj. 286,1 tis. t ţ. hm.) 

a přiblíţila se tak úrovni dosaţené v roce 2003. Samozásobení a drobný prodej se meziročně 

sníţil a je odhadován na 11 tis. t j. hm. (tj. 14 tis. t ţ. hm.). 

Dovoz drůbeţe a drůbeţího masa se v roce 2004 rekordně zvýšil v porovnání s rokem 

2003 o 70 % na 76,5 tis. t v přepočtu na ţivou hmotnost. Jednou z příčin byl velký dovoz 

drůbeţe a drůbeţího masa v prvních čtyřech měsících roku 2004. V tomto období došlo 

k vyčerpání všech dovozních kvót včetně tzv. dvounulové varianty. Meziroční nárůst 

v měsících roku 2004 po vstupu byl však mnohem méně výrazný neţ před vstupem. 

V roce 2004 pokračoval růst vývozu drůbeţe a drůbeţího masa z ČR vlivem jejich 

nízkých cen na českém trhu. Vývoz drůbeţe a drůbeţího masa se zvýšil o 150 % na 51,2 tis. t 

v přepočtu na ţivou hmotnost. Významnou vývozní destinací pro kuřecí maso zůstalo 

Slovensko (7,9 tis. t za průměrnou cenu 35,74 Kč/kg). Od května 2004 proti stejnému období 

roku 2003 výrazně vzrostly vývozy do Německa a Nizozemska, a to přibliţně 6krát. Ţivá 

drůbeţ byla nejvíce dodávána na Slovensko (10,1 tis. t za 10,32 Kč/kg), do Rakouska 
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(3,4 tis. t za 35 Kč/kg) a Polska (2,3 tis. t za 33,22 Kč/kg). Stupeň krytí dovozu vývozem činil 

67 %. V dalších letech zaznamenal vývoz drůbeţe a drůbeţího masa z ČR klesající tendenci 

CZV jatečných kuřat I. tř. v průběhu roku 2004 téměř stagnovaly (rozpětí mezi 

21,72 aţ 22,55 Kč/kg), ale v celoročním průměru byly o 5,1 % vyšší neţ v roce 2003. 

Průměrná CZV jatečných kachen klesla o 1,4 % na 28,03 Kč/kg ţ. hm., naopak CZV 

brojlerových krůt nevýrazně posílila na 31,68 Kč/kg ţ. hm. CZV jatečných slepic vzrostla 

o 41 % na 1,50 Kč/kg ţ. hm. 

Ceny průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny kuchaných kuřat kopírovaly vývoj 

CZV a byly na vyšší úrovni neţ v roce 2003. Průměrná CPV kuřat byla o 5,7 % a průměrná 

SC o 7,5 % vyšší. Ceny krmných směsí pro brojlery během roku 2004 poklesly, avšak 

průměrná cena za rok 2004 byla o 9 % vyšší neţ v roce 2003. 

V průběhu roku 2005 se CZV jatečných kuřat I. tř. sníţily z 22,26 na 20,55 Kč/kg 

ţ. hm., tj. v celoročním průměru byly téměř o 5 % niţší neţ v roce 2004. Vliv na sníţení cen 

měl mimo jiné pokles cen krmných směsí pro brojlery, které během roku 2005 pokračovaly 

v klesajícím trendu. Průměrná cena krmných směsí pro brojlery poklesla na 6 748 Kč/t 

a v meziročním srovnání pak byla o 14 % niţší. 

Průměrná CZV jatečných kachen se zvýšila o 1,2 % na 28,38 Kč/kg ţ. hm, naopak CZV 

brojlerových krůt oslabila o 5,4 % na 29,97 Kč/kg ţ. hm. CZV jatečných slepic vzrostla 

dvakrát na 3,65 Kč/kg ţ. hm. 

Ceny průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny kuchaných kuřat kopírovaly vývoj 

CZV a dosahovaly niţší úrovně neţ v roce 2004. Průměrná CPV kuřat se sníţila o 5,9 % na 

38,10 Kč/kg a průměrná SC poklesla o 1,1 % na 51,58 Kč/kg. 

V roce 2006 CZV jatečných kuřat tř. I. dosáhly 19,18 Kč/kg ţ. hm. a ve srovnání 

s rokem 2005 poklesly téměř o 9,0 % (tj. o 1,90 Kč/kg ţ. hm.). 

Průměrná CZV jatečných kachen se ve srovnání s rokem 2005 sníţila o 1,8 % 

na 27,88 Kč/kg ţ. hm, CZV brojlerových krůt oslabila o téměř 11 % na 26,68 Kč/kg ţ. hm. 

a CZV jatečných slepic na 3,18 Kč/kg ţ. hm. 

Ceny průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny kuchaných kuřat kopírovaly vývoj 

CZV a dosahovaly niţší úrovně neţ v roce 2005. Průměrná CPV kuchaných kuřat tř. I se 

sníţila o 7,1 % na 35,40 Kč/kg a průměrná SC poklesla o 9,2 % na 46,81 Kč/kg. 

V roce 2007 se CZV jatečných kuřat tř. I. zvedly na 20,98 Kč/kg ţ. hm., tj. ve srovnání 

s rokem 2006 nárůst o 1,80 Kč/kg ţ. hm. 

Průměrná CZV jatečných kachen se ve srovnání s rokem 2006 zvýšila o 2,1 % 

na 28,46 Kč/kg ţ. hm. a CZV brojlerových krůt o 20,4 % na 31,14 Kč/kg ţ. hm. 

Ceny průmyslových výrobců a spotřebitelské ceny kuchaných kuřat kopírovaly vývoj 

CZV a dosahovaly vyšší úrovně neţ v roce 2006. Průměrná CPV kuchaných kuřat tř. I 

vzrostla o 9,9 % na 38,90 Kč/kg a průměrná SC posílila o 14,22 % na 53,47 Kč/kg. 
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5 VÝVOJ RENTABILITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT 
V OBDOBÍ 2002-2006 PODLE VÝROBNÍCH OBLASTÍ A ZA ČR 
CELKEM 

5.1 Pšenice ozimá 
 

Tab. 5/01 - Pšenice ozimá - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 1 537 1 444 1 265 1 444 1 290 1 312 1 185 1 274 88,2

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 243 199 193 216 183 223 201 202 93,9

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 2 430 2 239 1 953 2 258 2 823 2 391 2 157 2 534 112,2

Hnojiva - vlastní Kč/ha 237 218 174 217 165 238 164 195 89,8

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 2 032 2 266 2 032 2 120 2 283 2 290 2 020 2 245 105,9

Náklady na mechanizaci Kč/ha 2 197 2 201 1 970 2 151 2 361 2 568 2 417 2 441 113,5

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 633 1 072 1 070 1 303 1 781 1 412 1 246 1 543 118,5

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 823 2 532 2 219 2 586 3 099 2 562 2 214 2 732 105,7

Fixní náklady Kč/ha 2 626 2 578 2 166 2 512 2 555 2 527 2 322 2 503 99,6

Hektarový výnos t/ha 4,87 4,51 4,29 4,61 5,69 5,36 4,76 5,39 116,8

Náklady celkem Kč/ha 15 760 14 749 13 042 14 806 16 540 15 522 13 926 15 668 105,8

Náklady jednotkové Kč/t 3 250 3 279 3 042 3 218 2 935 2 933 2 988 2 940 91,3

Realizační ceny Kč/t 3 149 3 187 2 990 3 133 2 910 2 770 2 710 2 829 90,3

Přímé podpory Kč/ha 776 776 776 776 4 174 4 174 4 174 4 174 537,8

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Podpory celkem Kč/t 164 178 182 173 748 798 903 791 458,2

Zisk s podporami Kč/t 64 85 131 87 723 635 625 680 780,2

Zisk bez podpor Kč/t -100 -92 -52 -85 -25 -163 -278 -111  -

Rentabilita s podporami % 1,9 2,5 4,2 2,6 25,8 23,7 24,6 24,9 955,2

Rentabilita bez podpor % -3,0 -2,9 -1,7 -2,7 0,6 -3,1 -5,2 -1,6  -

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 4,90 4,59 4,09 4,61 5,85 5,25 4,56 5,39
Hraniční podpora Kč/ha -708 -708 6 645 6 645

Index 

obd. II /obd. I
Ukazatel MJ

Období I Období II

Celkem Celkem

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Hektarové výnosy: v období I bylo dosaţeno výnosu 4,6 t/ha (vliv nepříznivého 

roku 2003), v období II výnos vzrostl o 0,8 t/ha (vliv příznivého roku 2004), tj. růst o 16,8 %. 

Celkové náklady: v období II proti období I vzrostly o cca 5,8 %. 

Jednotkové náklady: v období II proti období I poklesly o téměř 300 Kč/t, tj. o 8,6 %. 

Realizační ceny: v období II proti období I poklesly o 300 Kč, tj. o 9,7 %. 

Celkové podpory: v období I i II byly producentům vypláceny podpory, které 

dosáhly průměrné hodnoty 173 Kč/t, resp. 791 Kč/t. 

Rentabilita: rentabilita bez podpor se při přechodu z období I na II příliš nezměnila 

a zůstala mírně záporná. Do rentability v období I i II se významně promítl vliv podpor. 

V období I se změnila záporná rentabilita díky podporám v kladnou (2,6 %). V období II 

vzrostla rentabilita s podporami aţ na úroveň cca 25 % i přes určitý propad realizačních cen. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Výrobní oblasti vykazují v uvedených ukazatelích podobné vývojové tendence jako 

výsledky za ČR celkem. 

Hypotéza 1 (pro rostlinné komodity): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, 

že v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro 

hektarové výnosy (HAvyn), celkové náklady na hektar (Nha), jednotkové náklady na tunu (Nt), 

realizační ceny (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí 

následující předpoklady? 

a) HAvyn(K+Ř) > HAvyn(Bo+H) 

b) Nha(K+Ř) > Nha(Bo+H) 

c) Nt(K+Ř) < Nt(Bo+H) 

d) RC(K+Ř) > RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř) > R-S(Bo+H) 

R+S(K+Ř) > R+S(Bo+H) 

Předpoklad d) hypotézy 1 o realizačních cenách je zaloţen na očekávání, ţe půdně 

klimatické podmínky v lepších výrobních oblastech pozitivně ovlivňují i výši realizační ceny 

v důsledku vyšší (potravinářské) kvality produkce. 

Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) HAvyn: v obou obdobích platí, ţe výnosy v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

b) Nha: v obou obdobích platí, ţe náklady jsou v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

c) Nt: v období I jsou náklady v K+Ř > Bo+H (!), zatímco v období II jsou náklady 

v K+Ř < Bo+H (předpoklad potvrzen pouze v období II) 
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d) RC: v obou obdobích platí, ţe ceny v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

e) R-S; R+S: v období I je R-S i R+S vyšší v Bo+H neţ K+Ř (!), v období II pak pro R-S 

i R+S nastala očekávaná relace K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen pouze 

v období II). 
 

Vývoj rentability výroby pšenice v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Rentabilita R-S byla v obou obdobích na přibliţně stejné úrovni a dosáhla mírně 

záporných hodnot (s výjimkou K+Ř v období II). 

2. Rentabilita R+S se výrazně změnila mezi obdobím I a II. V období II proti období I 

došlo vlivem zvýšení podpor k výrazné změně rentability z hodnoty mírně nad jejím 

prahem na úroveň přibliţně 25 % ve všech výrobních oblastech. 

3. Významný vliv na změnu rentability R+S v období II měl vysoce příznivý rok 2004, 

kdy bylo dosaţeno nejvyššího výnosu za ČR celkem při standardním růstu nákladů. 

V tomto roce bylo dosaţeno kladné rentability R+S cca 48 % (viz příl. tab. P1) a jako 

v jediném roce sledovaného období bylo dosaţeno kladných hodnot i pro rentabilitu 

R-S. Nicméně i v následujících letech období II (2005 a 2006) bylo dosaţeno kladné 

rentability R+S v rozmezí cca 5-20 % za „průměrných podmínek“ hospodaření v ČR. 

4. Hypotéza 1 o výrobních oblastech v období I pro jednotkové náklady a rentabilitu bez 

podpor nebyla potvrzena. Bylo sice dosaţeno vyššího výnosu v K+Ř neţ v Bo+H, 

avšak jednotkové náklady v oblasti K+Ř byly vyšší neţ v Bo+H v důsledku 

neadekvátního růstu celkových nákladů vynaloţených na dosaţený výnos, coţ se i při 

splnění podmínky o realizačních cenách negativně promítlo do výsledků rentability R-

S. Naproti tomu pro období II byla hypotéza 1 potvrzena ve všech předpokladech. 

5. V oblasti K+Ř v období I se projevil trend intenzifikace výroby proti oblasti Bo+H 

nejen z vlastních zdrojů, ale i zvýšeným nákupem hnojiv (o 24,5 %) a osiv (o 21,5 %) 
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a vyššími ostatními přímými náklady a sluţbami o 52,6 %, coţ se nutně muselo 

projevit zvýšením mzdových a osobních nákladů (o 27,2 %) a vzhledem k rozčítání 

reţií pomocí objemu hrubé produkce, rovněţ ve zvýšení fixních nákladů (o 21,3 %). 

Výsledkem bylo rychlejší tempo růstu celkových nákladů neţ výnosu. 

6. V období II rostly v oblasti K+Ř vynaloţené celkové náklady (4,9 %) proti období I 

výrazně pomaleji neţ hektarový výnos (16,8 %). Tato příznivá relace se projevila 

poklesem jednotkových nákladů téměř o 10 %, coţ přispělo k dosaţení kladné 

rentability bez podpor i přes propad realizačních cen o více neţ 7,5 %. 

7. Obdobná relace v období II nastala i v porovnání za ČR celkem, i kdyţ v menším 

měřítku. Nicméně i přes růst výnosu o téměř 17 % a následný pokles jednotkových 

nákladů o 8,7 % nebylo dosaţeno kladné rentability bez podpor (-1,6 %) v důsledku 

poklesu realizační ceny o 9,7 %. 

5.2 Ječmen jarní 
 

Tab. 5/02 - Ječmen jarní - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 1 622 1 497 1 332 1 515 1 507 1 351 1 131 1 373 90,6

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 97 172 192 142 127 178 231 166 116,8

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 898 1 452 1 550 1 220 1 453 1 635 1 577 1 537 126,0

Hnojiva - vlastní Kč/ha 168 112 158 147 138 214 156 167 113,9

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 1 611 1 438 1 169 1 462 1 918 1 573 1 291 1 664 113,9

Náklady na mechanizaci Kč/ha 1 917 1 798 1 799 1 850 1 989 2 082 2 101 2 046 110,6

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 397 897 959 1 139 1 649 1 167 1 075 1 367 120,0

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 560 2 206 2 130 2 347 2 912 2 262 2 134 2 530 107,8

Fixní náklady Kč/ha 2 477 2 382 2 080 2 355 2 336 2 300 2 220 2 297 97,5

Hektarový výnos t/ha 4,44 3,79 3,61 4,05 5,01 4,21 3,89 4,50 111,2

Náklady celkem Kč/ha 12 747 11 953 11 368 12 177 14 029 12 763 11 917 13 147 108,0

Náklady jednotkové Kč/t 2 871 3 162 3 159 3 014 2 831 3 102 3 141 2 971 98,6

Realizační ceny Kč/t 3 771 3 622 3 264 3 634 3 237 2 943 2 953 3 103 85,4

Přímé podpory Kč/ha 752 752 752 752 4 174 4 174 4 174 4 174 555,0

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Podpory celkem Kč/t 169 197 206 185 848 1 033 1 123 955 517,3

Zisk s podporami Kč/t 1 070 657 311 805 1 254 874 935 1 088 135,1

Zisk bez podpor Kč/t 901 460 105 620 406 -159 -188 132 21,3

Rentabilita s podporami % 37,9 22,4 10,7 27,7 47,5 31,5 32,7 39,8 143,6

Rentabilita bez podpor % 31,9 15,9 4,0 21,4 17,9 -1,1 -2,3 8,2 38,1

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 4,61 3,78 3,24 4,05 5,23 4,00 3,70 4,50

Hraniční podpora Kč/ha 29 112 29 112 15 245 15 245

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Hektarové výnosy: v období I bylo dosaţeno výnosu 4,05 t/ha, v období II výnos 

vzrostl o 0,45 t/ha, tj. růst o 11,2 %. 

Celkové náklady: v období II proti období I vzrostly o cca 1 000 Kč/ha, tj. o 8 % 

Jednotkové náklady: v období II proti období I poklesly o cca 40 Kč/t, tj. o 1,4 %. 

Realizační ceny: v období II proti období I poklesly o cca 500 Kč, tj. o 15 %. 

Celkové podpory: v období I byly producentům vypláceny podpory v obdobné výši 

jako u pšenice, tj. 185 Kč/t. V období II dosáhly podpory hodnoty 955 Kč/t. 

Rentabilita: rentabilita ječmene dosahovala daleko vyšších hodnot neţ u pšenice. 

V obou obdobích bylo dosaţeno kladných hodnot rentability bez podpor, v období I dokonce 

výrazně vyšší hodnoty (21,4 %), neţ v období II (8,2 %), kdy se rentabilita sníţila zejména 

vlivem jiţ zmíněného velkého poklesu realizačních cen. V období I dosáhla rentabilita 

s podporami hodnoty přibliţně 28 %, v období II dokonce téměř 40 %. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Výrobní oblasti vykazují v uvedených ukazatelích podobné vývojové tendence jako 

výsledky za ČR celkem. 

Hypotéza 1 (stejná jako pro pšenici): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, 

že v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro 

hektarové výnosy (HAvyn), celkové náklady na hektar (Nha), jednotkové náklady na tunu (Nt), 

realizační ceny (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí 

následující předpoklady? 

a) HAvyn(K+Ř) > HAvyn(Bo+H) 

b) Nha(K+Ř) > Nha(Bo+H) 

c) Nt(K+Ř) < Nt(Bo+H) 

d) RC(K+Ř) > RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř) > R-S(Bo+H) 

R+S(K+Ř) > R+S(Bo+H) 

Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) HAvyn: v obou obdobích platí, ţe K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

b) Nha: v obou obdobích platí, ţe náklady v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

c) Nt: v období I i II jsou náklady v K+Ř < Bo+H (předpoklad potvrzen) 

d) RC: v obou obdobích platí, ţe ceny v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

e) R-S; R+S: v období I i II pro rentabilitu R-S i R+S nastala očekávaná relace K+Ř > Bo+H 

(předpoklad potvrzen). 
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Vývoj rentability výroby ječmene v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Rentabilita bez podpor je sice v obou obdobích kladná, ale přesto se od sebe obě 

období liší. Zatímco v období I je kladná ve všech výrobních oblastech a průměrná 

úroveň činí 21,4 %, v období II klesá téměř o dvě třetiny na úroveň 8,2 % a je 

(s výjimkou roku 2004 a oblasti K+Ř v roce 2005) vţdy záporná. 

2. Hektarový výnos je při adekvátně vynaloţených celkových nákladech limitujícím 

faktorem pro dosaţení rentability bez podpor. Důkazem je jiţ zmíněná K+Ř v roce 

2005, kde bylo dosaţeno kladné rentability 7,5 % při výnosu 5,11 t/ha i přes meziroční 

pokles realizační ceny o téměř 20 %. V průměru ČR celkem za období II i přes pokles 

realizační ceny o 14,6 % bylo dosaţeno kladné rentability 8,2 % při výnosu 4,5 t/ha. 

Nicméně stále klesající cena (v roce 2006 meziroční pokles o 1,5 %) posunuje 

dosaţení prahu rentability z pohledu výnosu na podstatně vyšší úroveň. 

3. Uplatnění přímých podpor v období I a zejména v období II opět výrazně změnilo 

relace mezi obdobími a podstatně zlepšilo rentabilitu R+S v období II na úroveň téměř 

40 %. 
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5.3 Řepka olejná 
 

Tab. 5/03 - Řepka olejná - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 906 751 683 770 1 561 1 028 1 081 1 163 151,1

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 25 28 38 30 25 34 61 39 128,8

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 3 377 3 562 3 091 3 390 3 559 3 503 3 170 3 416 100,8

Hnojiva - vlastní Kč/ha 359 424 288 369 275 409 298 346 93,8

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 4 390 3 968 3 469 3 931 4 598 4 135 3 894 4 176 106,2

Náklady na mechanizaci Kč/ha 1 866 2 057 1 822 1 946 2 151 2 608 2 140 2 365 121,5

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 2 272 1 743 2 125 1 982 2 370 2 105 1 986 2 127 107,3

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 883 2 764 2 426 2 695 3 422 2 982 2 392 2 908 107,9

Fixní náklady Kč/ha 2 736 3 147 2 785 2 947 3 159 3 153 2 888 3 077 104,4

Hektarový výnos t/ha 1,96 2,05 1,92 1,99 3,39 3,22 2,98 3,19 160,4

Náklady celkem Kč/ha 18 815 18 444 16 727 18 060 21 120 19 957 17 911 19 617 108,6

Náklady jednotkové Kč/t 9 904 9 247 8 970 9 327 6 269 6 237 6 049 6 186 66,3

Realizační ceny Kč/t 6 436 6 615 6 482 6 537 6 352 6 203 6 288 6 259 95,7

Přímé podpory Kč/ha 2 018 2 018 2 018 2 018 4 174 4 174 4 174 4 174 206,8

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Podpory celkem Kč/t 1 158 1 093 1 152 1 124 1 253 1 319 1 423 1 329 118,3

Zisk s podporami Kč/t -2 310 -1 538 -1 336 -1 666 1 335 1 286 1 661 1 402  -

Zisk bez podpor Kč/t -3 468 -2 632 -2 488 -2 790 83 -33 238 72  -

Rentabilita s podporami % -23,4 -16,9 -14,8 -18,0 22,1 21,2 28,5 23,4  -

Rentabilita bez podpor % -34,4 -28,1 -27,0 -29,4 2,3 0,3 5,2 2,1  -

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 1,93 2,07 1,90 1,99 3,44 3,20 3,00 3,19

Hraniční podpora Kč/ha -10 618 -10 618 -3 361 -3 361

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Hektarové výnosy: v období I bylo dosaţeno výnosu 1,99 t/ha (vliv nepříznivého 

roku 2003), v období II výnos vzrostl o 1,2 t/ha na 3,19 t/ha (vliv příznivého roku 2004), 

tj. růst o 60 %. 

Celkové náklady: v období II proti období I vzrostly o cca 8,6 %. 

Jednotkové náklady: v období II proti období I poklesly o 3 141 Kč/t, tj. o 33,7 %. 

Realizační ceny: v období II proti období I poklesly o cca 280 Kč, tj. o 4,3 %. 

Celkové podpory: v období I i II byly producentům vypláceny podpory v průměrné 

výši 1 124 Kč/t., resp. 1 329 Kč/t. 

Rentabilita: rentabilita bez podpor dosáhla v období I vysokých záporných hodnot 

cca -30 % nejen vlivem roku 2003 (-26,1 %, resp. -32,8 % v roce 2002, resp. 2003 viz příl. 

tab. P3), zatímco v období II se zvýšila na 2 %, v tomto případě vlivem příznivých let 2004 

a 2006 (14,8 %, resp. -15,8 %, resp. 7,44 % v letech 2004–2006). 

Výrazně záporná rentabilita R-S v období I byla podporami pouze tlumena na úroveň 

-18,0 % (-19,1 %, resp. -16,9 % v roce 2002, resp. 2003). Avšak rentabilita R+S v období II 

dosáhla významných kladných hodnot 23,4 % (31,8 %, resp. 6,7 %, resp. 31,7 % v letech 

2004–2006). 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Výrobní oblasti zhruba kopírují v uvedených ukazatelích vzájemné relace dosaţené za 

ČR celkem. 

Hypotéza 1 (modifikace pro řepku): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, 

že v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro 

hektarové výnosy (HAvyn), celkové náklady na hektar (Nha), jednotkové náklady na tunu (Nt), 

realizační ceny (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí 

následující předpoklady? 

a) HAvyn(K+Ř)  (Bo+H) 

b) Nha(K+Ř)  Nha(Bo+H) 

c) Nt(K+Ř) ≤ Nt(Bo+H) 

d) RC(K+Ř)  RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř)  R-S(Bo+H) 

R+S(K+Ř)  R+S(Bo+H) 

Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) HAvyn: v obou obdobích platí, ţe K+Ř  Bo+H, v období I byl výnos přibliţně stejný 

(předpoklad potvrzen) 

b) Nha: v obou obdobích platí, ţe celkové náklady v K+Ř > Bo+H (předpoklad 

potvrzen) 

c) Nt: v období I i II jsou náklady v K+Ř > Bo+H (!) (předpoklad nepotvrzen) 

d) RC: v období I je cena v K+Ř < Bo+H (!), v období II je cena v K+Ř > Bo+H 

(předpoklad potvrzen pouze v období II) 
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e) R-S; R+S: pro obě období platí, ţe rentabilita bez podpor i s podporami je vyšší v Bo+H 

neţ K+Ř (!) (předpoklad nepotvrzen). 
 

Vývoj rentability výroby řepky v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Předpoklady vyjádřené výchozí hypotézou nebyly s výjimkou výnosu a nákladů na 

hektar potvrzeny. Příčinou byly vysoké náklady na hektar v K+Ř. V období I byly 

o 12,5 % vyšší neţ v Bo+H při přibliţně stejném výnosu. V podstatě tyto náklady 

odpovídají výnosu vyššímu přibliţně o jednu tunu. Navíc v obou obdobích se 

potvrdilo, ţe v Bo+H se účelněji vyuţívají při niţší intenzitě výroby jak variabilní, tak 

i fixní sloţky nákladů. Zejména se to projevilo v období II, kde i při niţším výnosu 

o 11,9 % byly jednotkové náklady niţší o 3,6 % a současně bylo dosaţeno vyšší R-S 

i při niţší realizační ceně o 1,0 % neţ v K+Ř. 

2. V období I za ČR celkem bylo dosaţeno ve všech oblastech značně nepříznivých 

výsledků. Záporné hodnoty rentability R-S se v roce 2003 vlivem nepříznivého roku, 

kdy výnos klesl o téměř 0,8 t/ha, tj. o 32,5 %, ještě prohloubily (viz příl. tab. P2). 

3. Přímé podpory v období II zlepšují průměrnou rentabilitu proti období I z -18,0 % na 

úroveň 23,4 %, tj. nárůst o 41,4 p. b. 

4. Díky podporám se řepka ozimá jeví jako plodina, která nevykazuje výrazné diference 

podle výrobních oblastí. Je tedy ve všech oblastech (mimo kukuřičné) vhodným 

substitutem ekonomicky méně výhodných komodit. 

5. Ukazatel rentability bez podpor kromě jiného vyjadřuje zároveň konkurenční pozici 

mezi komoditami. Z porovnání tohoto ukazatele pro řepku a sledované obiloviny se 

ukazuje, ţe řepka je v období II ve všech výrobních oblastech ekonomicky výhodnější 

neţ pšenice ozimá a ječmen jarní, s výjimkou ječmene v K+Ř a ČR celkem. 
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5.4 Cukrovka 
 

Tab. 5/04 - Cukrovka - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 5 258 4 275 0 5 207 6 881 6 097 0 6 834 131,2

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 29 0 0 28 43 6 0 41 145,1

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 2 668 1 706 0 2 621 3 509 2 688 0 3 461 132,0

Hnojiva - vlastní Kč/ha 533 583 0 537 620 624 0 623 116,0

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 8 623 8 791 0 8 637 7 340 6 887 0 7 313 84,7

Náklady na mechanizaci Kč/ha 4 257 6 804 0 4 391 4 836 6 509 0 4 929 112,3

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 5 142 7 027 0 5 237 8 786 9 680 0 8 839 168,8

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 5 874 5 521 0 5 857 7 022 5 128 0 6 910 118,0

Fixní náklady Kč/ha 6 710 6 197 0 6 681 6 052 6 056 0 6 050 90,6

Hektarový výnos t/ha 45,87 52,60 0 46,24 49,75 45,74 0 49,50 107,1

Náklady celkem Kč/ha 39 095 40 905 0 39 196 45 088 43 674 0 44 999 114,8

Náklady jednotkové Kč/t 853 783 0 848 908 955 0 911 107,4

Realizační ceny Kč/t 916 869 0 914 1 236 1 208 0 1 234 135,1

Přímé podpory Kč/ha 546 546 0 546 2 656 2 656 0 2 656 486,6

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Podpory celkem Kč/t 12 11 0 12 54 58 0 54 449,8

Zisk s podporami Kč/t 76 97 0 77 382 311 0 378 487,8

Zisk bez podpor Kč/t 64 85 0 65 328 253 0 324 494,8

Rentabilita s podporami % 8,9 12,6 0 9,1 41,9 32,7 0 41,4 453,5

Rentabilita bez podpor % 7,5 11,2 0 7,7 36,0 26,6 0 35,4 460,1

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 46,00 50,01 46,24 67,30 60,49 66,88

Hraniční podpora Kč/ha 37 166 37 166 185 002 185 002

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Hektarové výnosy: v období I bylo dosaţeno výnosu 46,2 t/ha, v období II výnos 

vzrostl o 3,3 t/ha, tj. růst o 7 %. 

Celkové náklady: v období II proti období I vzrostly o cca 15 %. 

Jednotkové náklady: v období II proti období I vzrostly o 63 Kč/t, tj. o 7,4 %. 

Realizační ceny: v období II proti období I vzrostly o více neţ 300 Kč, coţ 

představuje prudký nárůst o 35,1 %. 

Celkové podpory: úroveň přímých podpor na jednotku produkce je vzhledem 

k celkovým nákladům a realizačním cenám velmi nízká. V období I a II dosáhly podpory 

pouze 12 Kč/t, resp. 54 Kč/t, jelikoţ cukrovka není v EU přímo podporovanou komoditou. 

V uplatněných podporách dominují převáţně jen plošné platby SAPS. Platby Top-Up se na 

cukrovku vyplácely v období II pouze v roce 2004 v rámci plateb na ornou půdu. 

U cukrovky se na druhé straně nejsilněji ze všech sledovaných komodit uplatňovala jak 

v období I, tak v období II vysoká ochrana domácího trhu celními bariérami (před vstupem 

i po vstupu do EU), které se promítly do výše realizačních cen. 

Rentabilita: Z výše uvedených důvodů se jak rentabilita bez podpor, tak rentabilita 

s podporami pohybovala v období I i II (stejně jako ve všech letech sledovaného období 

2002-2006) pouze v kladných číslech. Vstup do EU způsobil prudký nárůst obou typů 

rentabilit zejména díky zvýšení CZV (bez podpor na 35,4 %, s podporami na 41,4 %). 

Cukrovka představuje ekonomicky nejlukrativnější komoditu pro domácí producenty 

ve sledovaném období, jejíţ produkční expanzi mohly zadrţet a zadrţely pouze 

administrativní bariéry (tvrdé výrobní kvóty a restrikce vývozních podpor). 

Významná ochrana trhu jak v rámci ČR, tak EU generuje vyšší hladinu CZV, jejíţ 

úroveň je na světových trzích nekonkurenceschopná. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Cukrovka se v ČR pěstuje pouze v oblasti K+Ř a B. 

Hypotéza 1 (modifikace pro cukrovku): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené 

očekávání, že v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda 

pro hektarové výnosy (HAvyn), celkové náklady na hektar (Nha), jednotkové náklady na tunu 

(Nt), realizační ceny (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí 

následující předpoklady? 

a) HAvyn(K+Ř) > HAvyn(B) 

b) Nha(K+Ř) > Nha(B) 

c) Nt(K+Ř) < Nt(B) 

d) RC(K+Ř) > RC(B) 

e) R-S(K+Ř) > R-S(B) 

R+S(K+Ř) > R+S(B) 

Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) HAvyn: v období I je výnos v K+Ř < B (!), v období II výnos v K+Ř > B (předpoklad 

potvrzen pouze v období II) 

b) Nha: v období I jsou náklady v K+Ř < B, v období II jsou náklady v K+Ř > B 

(předpoklad potvrzen pouze v období II) 

c) Nt: v období I jsou náklady v K+Ř > B (!), zatímco v období II jsou náklady 

v K+Ř < B (předpoklad potvrzen pouze v období II) 

d) RC: v obou obdobích platí, ţe cena v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 



74 

e) R-S; R+S: v období I je rentabilita bez podpor i s podporami vyšší v B neţ v K+Ř (!). 

V období II nastala pro R-S i R+S očekávaná relace K+Ř > B (předpoklad 

potvrzen pouze v období II). 
 

Vývoj rentability výroby cukrovky v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Předpoklady vyjádřené výchozí hypotézou pro období I nebyly s výjimkou 

realizačních cen ve všech případech potvrzeny. V období II byly původní předpoklady 

potvrzeny bez výjimky. 

2. Hypotéza 1 o výrobních oblastech nebyla potvrzena v období I, jelikoţ při 

neadekvátně vynaloţených vysokých celkových nákladech (zejména na nakupovaná 

osiva a hnojiva) bylo dosaţeno niţšího výnosu v K+Ř neţ v B a tudíţ rostly 

i jednotkové náklady, coţ se i při splnění podmínky o realizačních cenách (K+Ř > B) 

negativně promítlo do zhoršených výsledků rentability v K+Ř. 

3. Rentabilita bez podpor byla v obou obdobích kladná, ale svou výší se výrazně liší. 

Zatímco v období I má průměrnou hodnotu 7,7 %, tak v období II stoupá na téměř 

pětinásobek (35,4 %). 

4. Příčinou byl růst realizační ceny v období II o více neţ 35 %. Pokud by realizační 

cena zůstala na stejné úrovni jako v období I, pak by za ČR celkem bylo dosaţeno při 

výnosu 49,5 t/ha pouze prahu rentability (0,3 %) a v oblasti B by byla R-S dokonce 

záporná (-4,6 %) při shodném výnosu (cca 45,8 t/ha) jako v K+Ř v období I. 

Rentabilita bez podpor byla v K+Ř v období I na úrovni 7,5 %. 

5. Z uvedených skutečností je zřejmé, ţe mezi obdobími I a II došlo z pohledu vývoje 

nákladů vzhledem k dosaţenému výnosu ke zhoršení relací. Přestoţe se výnos zvýšil 

o 7,1 %, celkové náklady rostly rychleji o 14,8 %. Tato negativní relace se promítla do 

zvýšení jednotkových nákladů o 7,4 % zejména v důsledku extrémního zvýšení 



75 

ostatních přímých nákladů a sluţeb o téměř 70 % a současně v důsledku 

nepřiměřeného růstu nákladů na nakupovaná osiva a hnojiva o více neţ 30 %. 

Významný vliv na růst nákladů lze spatřit i v růstu mzdových a osobních nákladů 

přibliţně o 18 %. 

6. Rentabilita s podporami se pohybovala v období I i II rovněţ pouze v kladných 

číslech. Vstup do EU způsobil prudký nárůst obou typů rentabilit, jelikoţ se v roce 

2004 realizační cena skokově zvýšila o 52 %, tj. o 482 Kč/t a v průměru období II se 

zvýšila o více neţ 35 %, tj. o 321 Kč/t. Podpory na cukrovku byly vypláceny v období 

I i II. Cukrovka vzhledem k vysoké úrovni CZV v EU není přímo podporovanou 

komoditou, jsou na ní uplatněny jen plošné platby. Z toho důvodu podpory dosáhly 

hodnoty pouze 12 Kč/t, resp. 54 Kč/t a rentabilita s podporami se zvýšila pouze 

o 1,4 p. b., resp. o 5,9 p. b. 

5.5 Brambory konzumní pozdní 
 

Tab. 5/05 - Brambory konzumnéí pozdní - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 20 671 16 551 14 958 15 887 16 901 19 793 15 398 17 602 110,8

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 36 2 428 2 226 2 257 443 1 225 2 523 1 792 79,4

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 2 235 2 934 2 983 2 936 4 509 3 137 3 046 3 150 107,3

Hnojiva - vlastní Kč/ha 412 543 1 163 832 1 352 815 636 761 91,4

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 4 510 8 089 6 248 7 153 5 504 8 134 6 564 7 387 103,3

Náklady na mechanizaci Kč/ha 7 303 9 139 9 314 9 104 10 935 10 853 11 884 11 257 123,6

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 584 4 263 4 413 4 231 4 458 3 249 4 552 3 907 92,3

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 10 342 14 608 11 852 13 246 14 889 14 054 14 237 14 162 106,9

Fixní náklady Kč/ha 10 919 16 173 11 870 14 095 14 989 13 561 12 118 13 025 92,4

Hektarový výnos t/ha 21,36 22,91 21,37 22,16 26,90 27,10 23,81 25,70 116,0

Náklady celkem Kč/ha 58 012 74 728 65 026 69 740 73 979 74 820 70 958 73 042 104,7

Náklady jednotkové Kč/t 2 746 3 270 3 067 3 164 2 846 2 801 3 002 2 874 90,8

Realizační ceny Kč/t 3 095 3 666 3 156 3 430 2 899 2 860 2 780 2 835 82,6

Přímé podpory Kč/ha 1 418 1 418 1 418 1 418 3 561 3 561 3 561 3 561 251,2

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Podpory celkem Kč/t 68 65 69 67 142 134 151 141 211,2

Zisk s podporami Kč/t 418 460 158 332 196 194 -71 101 30,4

Zisk bez podpor Kč/t 350 396 89 266 53 59 -222 -40  -

Rentabilita s podporami % 16,6 14,1 5,1 10,5 7,6 5,4 -2,4 2,5 23,5

Rentabilita bez podpor % 14,2 12,1 2,9 8,4 2,7 0,6 -7,4 -2,4  -

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 19,27 24,49 22,16 22,74 22,60 21,24

Hraniční podpora Kč/ha -4 034 -4 034 -99 694 -99 694

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Hektarové výnosy: v období I bylo dosaţeno výnosu 22,16 t/ha (vliv roku 2003, kdy 

byl výnos minimální 19,47 t/ha), v období II výnos vzrostl o 3,54 t/ha na úroveň 25,70 t/ha, 

tj. růst o cca 16 %. Největší podíl na zvýšení měl rok 2005 (29,68 t, nejvyšší výnos za období 

2002-2006. 

Celkové náklady: v období II proti období I vzrostly o cca 4,74 %. 

Jednotkové náklady: v období II proti období I poklesly o 290 Kč/t, tj. o cca 9,2 %. 

Realizační ceny: v období II proti období I poklesly o cca 600 Kč, tj. o 17,4 % 

v důsledku odstranění dovozních bariér z EU do ČR po vstupu do EU. 

Celkové podpory: přímé podpory konzumních brambor obsahují kromě 

standardních plošných podpor významnou poloţku – podporu certifikované sadby. V období I 

byly producentům vypláceny podpory v přepočtu na tunu produkce podpory pouze ve výši 

pouze 67 Kč/t. Na druhé straně byla realizována (podobně jako u cukrovky) ochrana vnitřního 

trhu ČR proti dovozům, která způsobila, ţe průměrné trţní ceny konzumních brambor v ČR 

byly vyšší neţ v EU. V období II dosáhly jednotkové podpory hodnot 141 Kč/t vzhledem 
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k tomu, ţe brambory nepatří do selektivně podporovaných komodit. Jednotková podpora 

představuje proto pouze přepočet podpor na sadbu a plošné podpory SAPS bez Top-Up 

(v letech 2005 a 2006), resp. SAPS a Top-Up (v roce 2004). 

Rentabilita: rentabilita bez podpor v období I dosahovala kladných hodnot na 

průměrné úrovni 8,4 %. V období II poklesla tato rentabilita na hodnotu -2,4 %, zejména 

vlivem propadu průměrných realizačních cen v letech 2004 a 2005, který nebyl kompenzován 

ani výrazným oţivením v roce 2006. 

Rentabilita s podporami v období II sice znamenala návrat do kladných hodnot (2,5 %), 

ale v důsledku výše podpor obdobně jako v období I se nijak významně nezlepšila. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Bramborářská výrobní oblast je z pohledu klimatických podmínek nejvhodnější pro 

pěstování brambor. Výrobní oblasti zhruba kopírují v uvedených ukazatelích vzájemné relace 

dosaţené za ČR celkem. 

Hypotéza 1 (modifikace pro brambory): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené 

očekávání, že v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda 

pro hektarové výnosy (HAvyn), celkové náklady na hektar (Nha), jednotkové náklady na tunu 

(Nt), realizační ceny (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí 

následující předpoklady? 

a) HAvyn(B) > HAvyn(K+Ř), HAvyn(Bo+H) 

b) Nha(B) > Nha(K+Ř), Nha(Bo+H) 

c) Nt(B) < Nt(K+Ř), Nt(Bo+H) 

d) RC(B) > RC(K+Ř), RC(Bo+H) 

e) R-S(B) > R-S(K+Ř), R-S (Bo+H) 

R+S(B) > R+S(K+Ř), R+S (Bo+H) 
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Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) HAvyn: v obou obdobích platí, ţe nejvyšší výnos je dosahován v oblasti B (předpoklad 

potvrzen) 

b) Nha: v obou obdobích platí, ţe náklady v oblasti B jsou nejvyšší (předpoklad 

potvrzen). 

c) Nt: v období I jsou jednotkové náklady v oblasti B nejvyšší (!), zatímco v období II 

jsou hodnoty v oblasti B nejniţší (předpoklad potvrzen pouze pro období II) 

d) RC: v období I je nejvyšší realizační cena v oblasti B, v období II cena je v K+Ř > 

B (předpoklad potvrzen pouze v období I) 

e) R-S; R+S: nejvyšší hodnoty obou typů rentability byly dosaţeny v oblasti K+Ř 

(předpoklad nepotvrzen ani v jednom období). 
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34,98

5,32 5,95

41,77

19,55 19,35

12,1
14,1

7,6
5,4

39,56

46,01

14,2

2,7
0,6

16,6

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

K a Ř B K a Ř B

Období I (2002-2003) Období II (2004-2006)

Zisk bez podpor (Kč/100kg) Zisk s podporami (Kč/100kg) Rentabilita bez podpor (%) Rentabilita s podporami (%)

 

 
 

Závěry 

1. V období I ve všech výrobních oblastech byla rentabilita bez podpor vţdy kladná, ale 

v období II po sníţení realizačních cen (meziroční pokles v letech 2003–2004 

o 610 Kč/t) nastal propad rentability bez podpor do ztráty. Teprve meziročním 

zvýšením průměrné realizační ceny v roce 2006 o 1 377 Kč/t se rentabilita bez podpor 

vrátila s výjimkou oblasti Bo+H do kladné polohy (viz příl. tab. P5). Zjištění roku 

2006 odpovídá i rentabilitě bez podpor v jednotlivých oblastech za celé období II. 

Nicméně v období II je celková rentabilita bez podpor po dvouletém propadu ztrátová 

(-2,4 %) i přes pokles jednotkových nákladů o více neţ 9 %. 

2. V období II podpory zvýšily rentabilitu pouze o 4,9 p. b. (v období I jen o 2,1 p. b.) na 

úroveň 2,5 %. Úroveň přímých podpor se sice v roce 2004 dramaticky zvýšila 
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o 2 640 Kč/ha (vzhledem k poskytování platby Top-Up na ornou půdu), nicméně 

v roce 2005 se sníţila o 1 232 Kč/ha a zůstala v podstatě na stejné úrovni i v roce 2006 

(vzhledem k neposkytování platby Top-Up bramborám konzumním v letech 2005 

a 2006). 

3. Rentabilita R+S v období II ve všech oblastech poklesla proti období I v důsledku 

poklesu realizačních cen v průměru ČR o více neţ 17 %. Nicméně v oblastech K+Ř 

a B dosáhla rentabilita s podporami kladných hodnot (7,6 %, resp. 5,4 %), zatímco 

v oblasti Bo+H podpory stačily pouze na sníţení ztráty (-2.4 %). 

4. Výchozí hypotéza představující výhodnost bramborářské oblasti pro pěstování 

brambor (jak by napovídal název této výrobní oblasti) byla potvrzena pouze u výnosu 

a celkových nákladů. V případě jednotkových nákladů byla potvrzena jen v období II 

a u realizačních cen pouze pro období I. V případě obou typů rentabilit nebyla 

potvrzena v ţádném období. 

5. Vzhledem k předchozím zjištěním se ekonomika výroby konzumních brambor jeví 

jako silně nestabilní. 

5.6 Dojnice – mléko 
 

Tab. 5/06 - Mléko kravské - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 7 003 6 695 6 908 6 840 7 895 7 932 7 193 7 687 112,4

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 12 086 10 300 9 299 10 476 13 515 11 232 10 200 11 432 109,1

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 790 547 394 566 866 784 433 691 122,1

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 3 765 2 841 3 127 3 172 4 059 2 784 3 241 3 227 101,7

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 4 893 4 448 4 358 4 540 5 748 5 166 5 043 5 261 115,9

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 9 875 9 380 10 004 9 700 10 202 10 533 10 407 10 422 107,4

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 1 833 1 643 1 486 1 647 2 335 2 103 2 153 2 173 131,9

Odpisy zvířat Kč/365 KD 4 873 4 685 4 625 4 717 5 728 5 565 5 374 5 543 117,5

Fixní náklady Kč/365 KD 7 194 6 224 6 006 6 417 7 011 7 486 6 194 6 974 108,7

Užitkovost lt/365 KD 6 039 5 552 5 320 5 612 6 614 6 089 5 693 6 087 108,5

Náklady celkem Kč/365 KD 52 312 46 763 46 207 48 075 57 359 53 586 50 237 53 411 111,1

Náklady jednotkové Kč/lt 8,15 7,92 8,16 8,05 8,15 8,27 8,29 8,25 102,4

Realizační ceny Kč/lt 7,97 8,05 7,97 8,00 7,96 8,14 8,09 8,08 101,0

Přímé podpory Kč/VDJ 452 452 452 452 1 813 1 813 1 813 1 813 400,6

Nepřímé podpory Kč/VDJ 505 775 870 782 3 018 3 405 3 752 3 474 444,2

Podpory celkem Kč/lt 0,16 0,22 0,25 0,22 0,73 0,85 0,97 0,87 395,3

Zisk s podporami Kč/lt -0,02 0,35 0,06 0,17 0,54 0,72 0,77 0,70 412,9

Zisk bez podpor Kč/lt -0,18 0,13 -0,19 -0,05 -0,19 -0,13 -0,21 -0,16  -

Rentabilita s podporami % -0,2 4,4 0,7 2,1 6,6 8,7 9,2 8,5 403,1

Rentabilita bez podpor % -2,2 1,6 -2,3 -0,6 -2,3 -1,6 -2,5 -2,0  -

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Uţitkovost (dojivost): v období I dosáhla 5 612 lt/ks/rok a zvýšila se v období II na 

6 087 lt/ks/rok (o 8,5 %, tj. 475 lt/ks/rok) v důsledku technicko-biologického pokroku, ale 

i vlivem zvyšováním podílu mléčného uţitkového typu v chovu dojnic v ČR. 

Celkové náklady: v období II vzrostly proti období I o 11,1 %, tj. o 2,6 p. b. 

rychleji neţ dojivost, coţ se negativně promítlo do úrovně jednotkových nákladů. 

Jednotkové náklady: v období II vzrostly proti období I o 0,20 Kč/lt, tj. o 2,4 %. 

Realizační ceny: mezi obdobími se zvýšily pouze o 0,08 Kč/lt (o 1 %), takţe 

prakticky stagnovaly. 

Celkové podpory: v období I byly producentům vypláceny jednak kompenzační 

platby na mléko v důsledku zavádění mléčných kvót v předvstupním období, současně 
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podpora chovu dojených krav (program 1.G.) a nepřímé podpory odvozené z programu 

set-aside a podpory certifikovaných osiv obilovin v celkové výši 0,22 Kč/lt. 

V období II se podpory zvýšily na 0,87 Kč/lt při započtení přímých podpor na VDJ 

skotu a nepřímých podpor odvozených z podpor na výměru krmných plodin určených pro 

vlastní krmiva (kukuřice na zeleno a siláţ, víceleté pícniny, TTP) včetně podpor TTP v LFA 

(oblasti B a Bo+H). 

Rentabilita: v obou obdobích je rentabilita bez podpor mírně záporná. Nicméně 

v období II došlo k prohloubení ekonomické neefektivnosti výroby mléka (zvýšení záporné 

hodnoty rentability) v důsledku neadekvátního růstu nákladů, zejména nákladů na krmiva 

a odpisů dlouhodobého majetku. Do rentability s podporami se promítl vliv podpor, který 

v období I prakticky pouze kompenzoval ztrátu (2,1 %), zatímco v období II se podpory 

významněji promítly do výsledné kladné rentability 8,5 % i přes výše zmíněnou stagnaci 

realizačních cen. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Uvedené provozně ekonomické ukazatele ve výrobních oblastech nekopírují výsledky 

dosaţené za ČR celkem vzhledem k rozdílům chovaných uţitkových typů zvířat v různých 

výrobních oblastech a vzhledem k diferenciaci regionálního zaměření podpor. 

Hypotéza 2 (pro dojnice - mléko): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, že 

v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro užitkovost 

(UZI), celkové náklady na ks a rok (Nks), jednotkové náklady na litr mléka (Nlt), realizační 

cenu (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí následující 

předpoklady? 

a) UZI(K+Ř) > UZI(Bo+H) 

b) Nks(K+Ř) > Nks(Bo+H) 
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c) Nlt(K+Ř) < Nlt(Bo+H) 

d) RC(K+Ř) ≤ RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř) > R-S(Bo+H) 

R+S(K+Ř) > R+S(Bo+H). 

Předpoklad d) hypotézy 2 o realizačních cenách kravského mléka je zaloţen na 

očekávání, ţe vyšší dojivost dosahovaná v příznivějších výrobních oblastech negativně 

ovlivňuje výši realizační ceny v důsledku niţšího obsahu mléčných sloţek v mléce (negativní 

korelace mezi úrovní dojivosti a realizační cenou). 

Předpoklad e) hypotézy 2 o rentabilitě bez podpor se opírá o tezi, ţe intenzivní chov 

dojnic, resp. intenzivnější výroba mléka poklesem jednotkových nákladů překoná horší 

(případně shodnou) realizační cenu mléka. 

Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) UZI: v obou obdobích platí, ţe uţitkovost v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

b) Nks: v obou obdobích platí, ţe náklady v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

c) Nlt: jednotkové náklady splňují předpoklady v obou obdobích (předpoklad 

potvrzen) 

d) RC: v období I a II hypotéza potvrzena, přičemţ v období I nastala rovnost, zatímco 

v období II je potvrzen předpokládaný rozdíl. Vzhledem k tomu, ţe v období I 

byla uţitkovost na niţší úrovni neţ v období II, byly i diference v uţitkovosti 

mezi zkoumanými oblastmi menší a dopad na obsah mléčných sloţek, a tudíţ 

i na diferenci realizačních cen, byl niţší. Zprostředkovaně se jedná i o vliv 

chovaných uţitkových typů krav s vazbou na přírodní oblasti (orientace chovů 

kombinovaného uţitkového typu do méně příznivých oblastí) (předpoklad 

potvrzen) 

e) R-S; R+S: předpoklady hypotézy byly splněny s výjimkou R+S v období II (předpoklad 

potvrzen jen částečně). 
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Vývoj rentability výroby mléka v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Rentabilita bez podpor dosáhla v obou obdobích mírně záporných hodnot (s výjimkou 

roku 2002), zatímco rentabilita s podporami změnila ztrátovou výrobu mléka na 

ziskovou. 

2. Prohloubení ztrátové výroby mléka bez podpor v období II bylo způsobeno při růstu 

dojivosti o 8,5 % rychlejším růstem celkových nákladů o 11,1 % (zejména nákladů na 

krmiva a na odpisy DNHM), coţ mělo za následek růst jednotkových nákladů, 

přičemţ nákupní cena se zvýšila pouze o 1 %. 

3. Průměrná rentabilita bez podpor v období I i II byla ovlivněna spíše stagnací RC, 

s většími výkyvy v některých letech (pokles v letech 2003 a 2006 pod hranici 

7,90 Kč/lt). Vzhledem k mimořádně nízké realizační ceně v těchto letech dosáhla 

rentabilita bez podpor nejniţších hodnot (-1,64 %, resp. -4,66 %) za sledované období 

(viz příl. tab. P6). 

4. Do rentability s podporami se promítl vliv podpor, který v období I prakticky pouze 

kompenzoval ztrátu, zatímco v období II se podpory významněji promítly do výsledné 

kladné rentability 8,5 % i přes výše zmíněnou stagnaci realizačních cen. 
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5.7 Výkrm skotu 
 

Tab. 5/07 - Výkrm skotu - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 978 1 165 1 413 1 167 979 1 399 1 463 1 310 112,3

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 6 271 5 823 5 107 5 788 6 605 5 994 5 586 6 052 104,6

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 8 5 2 5 10 14 4 10 192,4

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 1 466 1 161 1 070 1 237 1 264 1 485 1 140 1 338 108,1

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 499 435 478 466 1 053 595 622 731 156,8

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 2 389 2 220 2 339 2 303 2 910 2 713 2 782 2 790 121,1

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 393 394 251 358 419 418 251 379 106,0

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Fixní náklady Kč/365 KD 1 294 1 183 1 276 1 241 1 270 1 414 1 482 1 398 112,6

Užitkovost kg/KD 0,87 0,88 0,83 0,86 0,89 0,87 0,83 0,86 99,9

Náklady celkem Kč/365 KD 13 298 12 386 11 937 12 566 14 509 14 033 13 330 14 007 111,5

Náklady na přírůstek Kč/kg 41,80 38,60 39,49 39,83 44,90 44,11 44,18 44,43 111,6

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 46,42 42,73 44,08 44,16 49,60 48,46 48,40 48,78 110,5

Realizační ceny Kč/kg 35,62 36,02 35,39 35,74 38,66 40,29 39,25 39,60 110,8

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 1 785 1 785 1 785 1 785 -

Nepřímé podpory Kč/VDJ 997 1 209 1 254 1 186 2 363 2 588 2 793 2 627 221,5

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 1,69 2,05 2,13 2,01 7,03 7,41 7,76 7,48 372,0

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -9,1 -4,7 -6,6 -6,4 -3,9 -0,8 -1,4 -1,7  -

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -10,8 -6,7 -8,7 -8,4 -10,9 -8,2 -9,1 -9,2  -

Rentabilita s podporami % -19,6 -10,9 -14,9 -14,5 -7,9 -1,6 -2,9 -3,6  -

Rentabilita bez podpor % -23,3 -15,7 -19,7 -19,1 -22,1 -16,9 -18,8 -18,8  -

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Uţitkovost (denní přírůstek): průměrný denní přírůstek v obou obdobích je shodný, 

tj. 0,86 kg/KD. To znamená, ţe v tomto odvětví nebyl ve sledovaném období 2002-2006 

dosaţen prakticky ţádný patrný technicko-biologický pokrok. 

Celkové náklady: mezi obdobími vzrostly o 11,5 %. 

Jednotkové náklady: náklady na přírůstek a na ţivou hmotnost vzrostly téměř stejně 

jako celkové náklady (11,6 %, resp. 10,5 %) v důsledku stagnace uţitkovosti. 

Realizační ceny: se zvýšily o 10,8 %, rostly tedy o 0,4 p. b. rychleji neţ náklady 

na ţivou hmotnost. Zvýšení cen v období II bylo způsobeno vyšší ochranou trhu EU pro tuto 

komoditu, neţ byla ochrana trhu ČR před vstupem do EU. 

Celkové podpory: v období I nebyly vypláceny producentům alokovatelné přímé 

podpory na výkrm skotu. Do podpor byly v tomto období alokovány pouze nepřímé podpory 

vlastních krmiv, která představují nejvýznamnější nákladovou poloţku (téměř 50 %), 

prostřednictvím podpor rostlinných komodit. Po vstupu ČR do EU se začaly uplatňovat 

národní doplňkové platby na chov přeţvýkavců a nepřímé podpory na vlastní krmiva 

prostřednictvím plošných plateb SAPS a Top-Up na krmné plodiny a podpory TTP v LFA 

v rámci HRDP. Tyto podpory představovaly v období I a II průměrné hodnoty 2,01 Kč/kg 

ţ. hm., resp. 7,48 Kč/kg ţ. hm. 

Rentabilita: v obou obdobích byla rentabilita bez podpor téměř shodná 

a pohybovala se okolo -19 %. Tyto ekonomicky nepříznivé relace byly zmírněny zejména 

v období II zmíněnými celkovými alokovanými podporami, které zmírnily ztrátu rentability 

R+S na -3,6 %. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Uvedené provozně ekonomické ukazatele ve výrobních oblastech nekopírují výsledky 

dosaţené za ČR celkem vzhledem k rozdílům chovaných uţitkových typů zvířat v různých 

výrobních oblastech a vzhledem k diferenciaci v regionálním zaměření podpor. 

Hypotéza 2 (pro jatečný skot): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, že 

v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro užitkovost 

(UZI), celkové náklady na ks a rok (Nks), jednotkové náklady na kg ž. hm. (Nkg), realizační 

cenu (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí následující 

předpoklady? 

a) UZI(K+Ř) > UZI(Bo+H) 

b) Nks(K+Ř) > Nks(Bo+H) 

c) Nkg(K+Ř) < Nkg(Bo+H) 

d) RC(K+Ř) < RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř) ≥ R-S(Bo+H) 

R+S(K+Ř) < R+S(Bo+H). 

Předpoklad a): v příznivějších oblastech je intenzivnější výkrm v důsledku vyšší 

dostupnosti dostatečného mnoţství vlastních objemných i jadrných krmiv. 

Předpoklad d): v méně příznivých oblastech jsou více zastoupena plemena 

kombinovaného uţitkového typu a skot masných plemen, coţ by se v důsledku vyšší kvality 

prodávané suroviny mělo zohlednit i ve vyšší realizační ceně. 

Předpoklad e): pro R-S platí, ţe intenzívní výkrm poklesem jednotkových nákladů 

překoná horší realizační cenu a pro R+S platí, ţe podpory v Bo+H na TTP v LFA by měly 

převáţit vliv výše uvedených relací (zejména předpoklady a) a c) pro R-S) znevýhodňujících 

oblast Bo+H. 
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Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) UZI: v obou obdobích platí, ţe uţitkovost v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

b) Nks: v obou obdobích platí, ţe náklady v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

c) Nkg: jednotkové náklady nesplňují předpoklady v obou obdobích (předpoklad nepotvrzen) 

d) RC: v období I hypotéza nebyla potvrzena, v období II byl potvrzen předpokládaný 

rozdíl. V období I i II byla dosaţena stejná uţitkovost za ČR celkem. Nicméně 

diference v uţitkovosti mezi oblastmi K+Ř a Bo+H byly v období II větší 

(o 1,9 p. b.) neţ v období I (jako důsledek zvýšení denního přírůstku v oblasti K+Ř 

a stagnace v oblasti Bo+H). Vzhledem k tomu, ţe v méně příznivých oblastech se 

jedná převáţně o extenzivní výkrm skotu se zaměřením na masnou orientaci jak 

u kombinovaných, tak masných plemen, byla pravděpodobně dosahována v oblasti 

Bo+H lepší kvalita dodávané suroviny, promítající se do lepšího zpeněţení jatečného 

skotu (předpoklad potvrzen pouze v období II) 

e) R-S: v obou obdobích předpoklad nepotvrzen 

 R+S: v obou obdobích předpoklad potvrzen. 
 

Vývoj rentability výkrmu skotu v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Rentabilita bez podpor dosáhla v obou obdobích záporných hodnot a pohybovala se 

shodně okolo -19 %. V ziskovou se rentabilita nezměnila ani s podporami v období II. 

2. Špatné výsledky rentability byly způsobeny nízkou uţitkovostí, která se v podstatě 

v celém období nezměnila, coţ při růstu celkových nákladů v období II o 11,5 % 

znamenalo nepříznivé zvyšování jednotkových nákladů, které nekompenzoval ani růst 

realizační ceny o 10,8 %. 
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3. Celkové alokované podpory v období II do tohoto odvětví pouze zmírnily ekonomicky 

nepříznivé relace posunutím rentability R+S blíţe k nule (cca -4 %). 

4. Ekonomicky příznivě se podpory v období II projevily ve všech zkoumaných letech, 

nicméně hranici kladné rentability ve výkrmu skotu hodnoty překročily aţ v roce 2005 

(0,3 %) a 2006 (0,4 %). 

5. Důvodem byl pokles uţitkovosti v roce 2004 na minimální úroveň (viz příl. tab. P7), 

tj. na 0,849 kg/KD (-1,9 %) při růstu celkových nákladů o více neţ 8 %, coţ se 

projevilo při růstu realizační ceny o 5,5 % v záporné hodnotě -22,0 % rentability R-S, 

tj. podpory jiţ nekompenzovaly záporné znaménko míry rentability (cca -12,0 %). 

6. Rentabilita výkrmu skotu bez podpor i s podporami je dlouhodobě ztrátová zejména 

s ohledem na přetrvávající nízkou uţitkovost, která se promítá do vysokých nákladů 

na kg přírůstku a kg ţ. hm. 

7. Výkrm skotu, v období před vstupem do EU výrazně ztrátové odvětví, tak zůstává i po 

vstupu do EU (i se započtením standardních a dalších typů podpor) ekonomicky 

ztrátovým odvětvím. 

5.8 Krávy bez tržní produkce mléka 
 

Tab. 5/08 - Krávy bez tržní produkce mléka - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř
1) B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 257 260 199 226 425 255 248 261 115,6

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 7 539 4 701 3 591 4 358 7 937 4 651 4 415 4 659 106,9

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 136 164 18 80 135 207 40 107 133,5

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 2 384 812 1 061 1 103 1 270 1 493 900 1 148 104,1

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 2 372 1 236 788 1 095 1 363 1 189 1 322 1 278 116,7

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 5 268 3 817 2 628 3 296 4 150 4 359 2 409 3 249 98,6

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 531 102 114 150 638 301 242 290 193,7

Odpisy zvířat Kč/365 KD 4 451 3 481 2 974 3 294 4 351 4 002 3 001 3 425 104,0

Fixní náklady Kč/365 KD 5 925 4 595 2 499 3 561 3 178 3 083 1 943 2 444 68,6

Spotřeba práce hod/365 KD 55,46 40,24 27,70 34,74 37,60 39,08 21,54 29,15 83,9

Norma obsluhy ks/prac. 36,15 49,94 72,47 57,72 56,59 52,80 92,87 69,49 120,4

Natalita na 100 krav ks telat 87,60 87,60 87,60 87,60 82,60 81,47 81,47 81,47 93,0

Náklady celkem Kč/365 KD 28 862 19 168 13 873 17 163 23 445 19 538 14 520 16 862 98,2

Náklady na práci Kč/hod 1 427 1 309 1 377 1 356 1 800 1 404 1 845 1 600 118,0

Náklady na tele Kč/kg ž. hm. 155,24 103,13 74,64 92,33 121,02 101,51 75,52 87,61 94,9

Realizační ceny telete Kč/kg 52,87 52,87 52,87 52,87 63,23 64,59 64,59 64,59 122,2

Přímé podpory Kč/ks 4 532 4 532 4 532 4 532 4 963 4 178 4 178 4 178 92,2

Nepřímé podpory Kč/ks 279 2 030 2 645 2 112 2 442 4 730 6 363 5 256 248,9

Podpora telete Kč/kg ž. hm. 22,68 30,94 33,83 31,32 31,62 37,76 44,66 39,98 127,7

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -79,69 -19,33 12,07 -8,14 -26,16 0,83 33,73 16,97  -

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -102,37 -50,26 -21,77 -39,46 -57,79 -36,92 -10,93 -23,02  -

Rentabilita s podporami % -51,3 -18,8 16,1 -8,8 -21,6 1,1 45,9 19,7  -

Rentabilita bez podpor % -65,9 -48,7 -29,1 -42,7 -47,7 -36,3 -14,3 -26,2  -

1) V roce 2005 nebyly v oblasti K+Ř zastoupeny krávy BTPM, průměr za období II byl vypočten pouze z let 2004 a 2006.

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Uţitkovost (natalita): Natalita v analyzovaném období klesla o 7,0 %. Nicméně 

provozní efektivitu chovu krav BTPM lze ilustrovat jednotkovou spotřebou práce 

(hod/ks/rok) – tedy pracností, která ve sledovaném období poklesla o cca 16 %, coţ znamená 

zvýšení produktivity práce tohoto odvětví. 

Celkové náklady: Náklady poklesly o 1,8 %, coţ lze vysvětlit i vyšší produktivitou 

práce, jelikoţ při růstu stavů krav BTPM mzdové a osobní náklady klesly o 1,4 %. Nicméně 

pokles celkových nákladů byl při růstu všech dalších nákladových poloţek způsoben zejména 

poklesem objemu fixních nákladů o 31,4 %. Vysvětlení růstu produktivity práce, resp. růstu 

stavů krav BTPM při klesajícím počtu pracovníků v zemědělství, můţe spočívat 

i v předpokladu, ţe podpora chovu krav BTPM se výrazně zvýšila v období II v rámci 
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podpůrných programů SZP EU. Argumentem pro toto tvrzení je i zvyšující se norma obsluhy, 

která mezi uvaţovanými obdobími vzrostla o cca 20 %. 

Jednotkové náklady: Efektivitu chovu krav BTPM měříme přenesením nákladů na 

chov krav do nákladů na odchované tele do 7 měsíců, s ohledem na technologii pastevního 

odchovu telat v systému chovu krav BTPM, kde do nákladů na krávy jsou zahrnuty i náklady 

na tele. Náklady na kg ţ. hm. odchovaného telete do 7 měsíců klesly mezi obdobími o 5,1% 

a rovněţ potvrzují růst efektivnosti tohoto chovu. 

Realizační ceny: Ceny zástavových telat významně vzrostly o cca 12 Kč/kg 

ţ. hm., tj. o více neţ 22 %. Kategorie zástavových telat, která nejsou převáděna do výkrmu, je 

předmětem významnějšího podílu exportu, kde je dosahováno i příznivějších CZV (které byly 

k dispozici pouze na úrovni ČR celkem). To je také důvodem příznivějších ekonomických 

výsledků krav BTPM v porovnání s výkrmem skotu. 

Celkové podpory: Podpory chovu krav BTPM v období I se započtením nepřímých 

podpor na vlastní krmiva prostřednictvím podpory TTP v LFA dosáhly hodnoty 31,32 Kč/kg 

ţ. hm. telete v 7 měsících. Tyto podpory se ještě zvýšily v období II, kdy byly zavedeny 

přímé platby na krávy BTPM (v roce 2004) a podpory na VDJ skotu (v letech 2005 a 2006). 

Při započtení nepřímých podpor prostřednictvím podpory krmných plodin (plošné platby na 

z. p. a o. p. a dále regionálně orientované platby na podporu TTP v LFA) dosáhly celkové 

podpory (přímé i nepřímé) v přepočtu na kg ţ. hm. telete v 7 měsících průměrné hodnoty za 

ČR 39,98 Kč/kg ţ. hm. (s regionálními odlišnostmi 31,62, resp. 37,76, resp. 44,66 Kč/kg 

ţ. hm. v oblastech K+Ř, B a Bo+H). 

Rentabilita: Chov krav BTPM bez podpor je obecně ekonomicky ztrátové odvětví. 

Rentabilita bez podpor tohoto odvětví dosahovala v obou obdobích vysoce záporných hodnot 

-42,7 %, resp. -26,2 % pro období I a II) s regionálními odlišnostmi (nejlepší hodnoty 

-29,1 %, resp. -14,3 % pro období I a II byly dosahovány v nejméně příznivé oblasti Bo+H). 

V období I nebylo za ČR celkem dosaţeno kladné míry rentability v chovu krav BTPM 

i se zahrnutím podpor. Ztráta činila v průměru -8,8 % s výraznými regionálními odlišnostmi. 

Záporných výsledků -51,3 %, resp. -18,8 % bylo dosaţeno v oblasti K+Ř, resp. B. Kladné 

rentability 16,1 % bylo dosaţeno v oblasti Bo+H. 

V období II bylo dosaţeno za ČR celkem jiţ kladné rentability se započtením podpor na 

úrovni 19,7 %, opět s výraznými regionálními rozdíly (-21,6 %, resp. 1,1 %, resp. 45,9 % pro 

oblasti K+Ř, B a Bo+H). 

Jelikoţ podpory v období II v oblasti B pouze kompenzovaly ztrátu, jeví se chov krav 

BTPM jako ekonomicky rentabilní pouze v oblasti Bo+H s vyuţitím všech typů podpor, které 

lze pro toto odvětví vyuţít. 

S ohledem na zjištění, ţe nejlepších hodnot rentability bez podpor je dosahováno 

v oblasti Bo+H a ţe efektivnost tohoto chovu měřená průměrnou spotřebou práce na kus a rok 

je nejvyšší také ve výrobní oblasti Bo+H (nejniţší hodnoty 27,70, resp. 21,54 hod/ks/rok pro 

období I a II), je zřejmé, ţe regionálně cílená agrární politika by měla adekvátně podporovat 

toto odvětví právě ve výrobní oblasti Bo+H. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Uvedené provozně ekonomické ukazatele ve výrobních oblastech nekopírují výsledky 

dosaţené za ČR celkem vzhledem k diferenciaci v regionálním zaměření podpor. 

Hypotéza 2 (pro chov krav BTPM): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, že 

v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro spotřebu 

práce (SPP), celkové náklady na ks a rok (Nks), jednotkové náklady na kg ž. hm. (Nkg), 

realizační cenu (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí 

následující předpoklady? 

a) SPP(K+Ř) > SPP(Bo+H) 

b) Nks(K+Ř) > Nks(Bo+H) 

c) Nkg(K+Ř) < Nkg(Bo+H) 

d) RC(K+Ř) = RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř) > R-S(Bo+H) 

R+S(K+Ř) < R+S(Bo+H). 

Předpoklad a) v méně příznivých oblastech převaţuje extenzivní typ chovu KBTPM, 

a tudíţ niţší pracovní náročnost. 

Předpoklad d) nepředpokládáme rozdíly mezi příznivými a méně příznivými oblastmi, 

neboť v obou jsou chována plemena kombinovaného uţitkového typu a skot masných plemen, 

coţ by se mělo projevit v přibliţně stejné realizační ceně. 

Předpoklad e) intenzívní výkrm poklesem jednotkových nákladů zlepší rentabilitu bez 

podpor v příznivějších oblastech, podpory v Bo+H na TTP v LFA a podpory chovu masných 

plemen (krav BTPM) by měly převáţit vliv výše uvedených relací (zejména předpoklad c) 

a e) pro rentabilitu R-S) znevýhodňujících oblast Bo+H. 
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Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) SPP: v obou obdobích bylo potvrzeno, ţe hodnoty v K+Ř > Bo+H (předpoklad potvrzen) 

b) Nks: v obou obdobích se potvrdilo, ţe náklady v K+Ř jsou vyšší neţ v Bo+H (předpoklad 

potvrzen) 

c) Nkg: jednotkové náklady nesplňují předpoklady v obou obdobích (předpoklad nepotvrzen) 

d) RC: v období I i II byly RC shodné z důvodu dostupnosti údajů pouze pro průměr ČR, 

proto hypotézu nelze potvrdit ani vyvrátit 

e) R-S: předpoklad hypotézy nebyl potvrzen v obou obdobích 

 R+S: předpoklad hypotézy byl potvrzen v obou obdobích. 
 

Vývoj rentability chovu krav BTPM v období I a II podle výrobních 

oblastí
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Závěry 

1. Rentabilita bez podpor v průměru za ČR celkem dosáhla v obou obdobích záporných 

hodnot (-42,7, resp. -26,2 %). Rentabilita s podporami dosáhla kladných čísel aţ 

v období II (-8,8, resp. 19,7 %). 

2. Z regionálního hlediska změnily podpory ztrátový chov krav BTPM v období I i II na 

ziskový pouze v oblasti Bo+H (z -29,1 na 16,1 % v období I a z -14,3 na 45,9 % 

v období II), v ostatních oblastech zůstává nadále ztrátový. Výjimku tvoří oblast B 

v období II, kde podpory v podstatě pouze kompenzovaly ztrátu. 

3. Špatné výsledky rentability bez podpor byly způsobeny v období I zejména vysokými 

fixními náklady a vysokou spotřebou práce, která se v období II sníţila o 16,1 %. 

Fixní náklady v období II klesly o 31,4 %, zároveň klesla i natalita o 7,0 %. Přesto 

výsledky rentability R-S byly v období II příznivější, jelikoţ pokles celkových 

nákladů (-1,8 %) byl při růstu všech dalších nákladových poloţek, mimo mzdových 
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a osobních nákladů (-1,4 %) způsoben zejména poklesem jiţ zmíněných fixních 

nákladů. Rovněţ se příznivě projevilo i zvýšení produktivity práce tohoto odvětví. 

4. Přestoţe se prohloubily problémy v oblasti reprodukce krav BTPM v období II (pokles 

natality o 7 %), klesly jednotkové náklady na tele o 5,1 % v důsledku poklesu 

celkových nákladů. Současně se zvýšila realizační cena zástavového skotu o 22,2 % 

vzhledem ke zvýšené poptávce v zahraničí, zejména v Německu a v Itálii. Nicméně 

kladné rentability R+S v období II za ČR celkem bylo dosaţeno aţ při započtení 

podpor vzhledem k vysoce kladné rentabilitě v Bo+H. 

5. Celkové alokované podpory v období I i II směřující do systému chovu krav BTPM se 

příznivě projevily ve všech oblastech a sledovaných letech (viz příl. tab. P8). Nicméně 

ekonomicky nepříznivé relace se výrazně změnily jen v oblasti Bo+H (viz bod 2). 

Výjimkou byla oblast B v roce 2004 a 2005, kde bylo dosaţeno kladné rentability 

8,3 %, resp. 1,4 %. 

6. V období II byly důvodem nerentabilního chovu krav BTPM v oblastech K+Ř a B 

vzhledem k oblasti Bo+H vyšší celkové náklady (o 61,5 %, resp. o 34,6 %), 

v důsledku vyšší spotřeby práce (o 74,5 %, resp. o 81,4 %) a následném 

zvýšení jednotkových nákladů na tele (o 60,2 %, resp. 34,4 %) při přibliţně stejné 

natalitě a realizačních cenách ve všech oblastech (viz předpoklady). 

7. Uvedené relace poukazují na skutečnost, ţe nejlepších výsledků rentability R-S je 

dosahováno vzhledem k nejvyšší produktivitě práce a nejniţším jednotkovým 

nákladům v oblasti Bo+H. Současně v období I i II bylo zaměření podpor na chov 

krav BTPM v této oblasti vyšší o 49,2 %, resp. o 41,2 % neţ v oblasti K+Ř a o 9,3 %, 

resp. o 18,3 % vyšší neţ v oblasti B. Celkové alokovatelné podpory v oblasti Bo+H 

činily v období I a II více neţ 7 tis. Kč, resp. více neţ 10 tis. Kč/ks/rok. 

8. Rentabilita bez podpor v chovu krav BTPM je dlouhodobě ztrátová zejména z důvodu 

přetrvávající nízké natality, s čímţ souvisí vysoké jednotkové náklady na tele, které 

nekompenzuje ani relativně vysoká realizační cena. 

9. S ohledem na výše uvedené regionální hodnocení nákladově ekonomických 

charakteristik spolu s regionálními rozdíly v zaměření podpor chovu krav BTPM je 

zřejmé, ţe nejvhodnější oblastí pro tento chov je výrobní oblast Bo+H. 

Alternativní úvahy: 

Započtení AENVI opatření „Ošetřování travních porostů“ v rámci HRDP pro roky 2004-2006 (platba 

2 890 Kč/ha pastvin, intenzita 0,5-1,25 VDJ/ha pastvin při standardních podmínkách údrţby) do nepřímých 

podpor chovu krav BTPM. 

Předpoklady: 

Do podpor chovu krav BTPM byly ve všech výrobních oblastech započteny přímé podpory na VDJ, 

nepřímé podpory přes krmnou spotřebu pastvy (norma 1,1 ha TTP na krávu BTPM s teletem do 7 měsíců) 

prostřednictvím plošné podpory na z. p. (tedy SAPS na TTP) a podpory na TTP v LFA. 

Moţnosti započtení dalších nepřímých podpor pro chov krav BTPM v rámci programu AENVI 

„Ošetřování travních porostů“ v období II jsou diskutovány v následujících předpokladech. 

1. Výrobní oblast Bo+H: Podle výše uvedených výpočtů (tab. 5/08) pro tuto komoditu je rentabilita R+S se 

započtením podpor na TTP v LFA v oblasti Bo+H pro komoditu krávy BTPM v období II vysoce 
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pozitivní (45,9 %). Očekáváme, ţe se chovatelé v této výrobní oblasti do ošetřování travních porostů 

zapojí pro zvýšení úrovně rentability R+S. 

2. Výrobní oblast B: S ohledem na výše uvedené výsledky v tab. 5/08 je zřejmé, ţe v oblasti B při započtení 

podpor na TTP v LFA bylo dosaţeno úrovně mírně nad prahem rentability (1,1 %), takţe předpokládáme, 

ţe chovatelé vyuţijí moţnosti čerpání podpory z programu „Ošetřování travních porostů“ pro zlepšení 

rentability R+S chovu krav BTPM. 

3. Výrobní oblast K+Ř: Z výše uvedených výpočtů (tab. 5/08) vyplývá, ţe rentabilita R-S i R+S je v této 

výrobní oblasti nejhorší (-47,7 %, resp. -21,6 %). Pokud bychom hypoteticky předpokládali, ţe chovatelé 

krav BTPM budou v této oblasti působit, potom jejich zapojení do programu „Ošetřování travních 

porostů“ lze chápat jako logickou snahu zvrátit záporné hodnoty rentability R+S chovu krav BTPM do 

kladných čísel. 

Výsledky těchto úvah jsou promítnuty do tab. 5/09. 
 

Tab. 5/09 - Krávy bez tržní produkce mléka - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

                    se započtením podpor na program AENVI - "Ošetřování travních porostů" 

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř
1) B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 257 260 199 226 425 255 248 261 115,6

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 7 539 4 701 3 591 4 358 7 937 4 651 4 415 4 659 106,9

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 136 164 18 80 135 207 40 107 133,5

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 2 384 812 1 061 1 103 1 270 1 493 900 1 148 104,1

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 2 372 1 236 788 1 095 1 363 1 189 1 322 1 278 116,7

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 5 268 3 817 2 628 3 296 4 150 4 359 2 409 3 249 98,6

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 531 102 114 150 638 301 242 290 193,7

Odpisy zvířat Kč/365 KD 4 451 3 481 2 974 3 294 4 351 4 002 3 001 3 425 104,0

Fixní náklady Kč/365 KD 5 925 4 595 2 499 3 561 3 178 3 083 1 943 2 444 68,6

Spotřeba práce hod/365 KD 55,46 40,24 27,70 34,74 37,60 39,08 21,54 29,15 83,9

Norma obsluhy ks/prac. 36,15 49,94 72,47 57,72 56,59 52,80 92,87 69,49 120,4

Natalita na 100 krav ks telat 87,60 87,60 87,60 87,60 82,60 81,47 81,47 81,47 93,0

Náklady celkem Kč/365 KD 28 862 19 168 13 873 17 163 23 445 19 538 14 520 16 862 98,2

Náklady na práci Kč/hod 1 427 1 309 1 377 1 356 1 800 1 404 1 845 1 600 118,0

Náklady na tele Kč/kg ž. hm. 155,24 103,13 74,64 92,33 121,02 101,51 75,52 87,61 94,9

Realizační cena telete Kč/kg 52,87 52,87 52,87 52,87 64,59 64,59 64,59 64,59 122,2

Přímé podpory (Top-Up) Kč/ks 4 532 4 532 4 532 4 532 4 178 4 178 4 178 4 178 92,2

Nepřímé podpory
1)

Kč/ks 279 2 030 2 645 2 112 5 621 7 909 9 542 8 435 399,4

Podpora telete Kč/kg ž. hm. 22,68 30,94 33,83 31,32 45,18 51,20 58,11 53,43 170,6

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -79,69 -19,33 12,07 -8,14 -12,61 14,28 47,18 30,41 -

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -102,37 -50,26 -21,77 -39,46 -57,79 -36,92 -10,93 -23,02 -

Rentabilita s podporami % -51,3 -18,8 16,1 -8,8 -10,4 14,4 63,9 35,1 -

Rentabilita bez podpor % -65,9 -48,7 -29,1 -42,7 -47,7 -36,3 -14,3 -26,2 -

1) V roce 2005 nebyly v oblasti K+Ř zastoupeny krávy BTPM, průměr za období II byl vypočten pouze z let 2004 a 2006.

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Zjištění 

Podle údajů SZIF byl počet ţadatelů zařazených do programu „Ošetřování travních porostů“ téměř 

shodný s počtem ţadatelů o podpory na TTP v LFA v oblasti Bo+H, který je spojen s pastevním chovem krav 

BTPM. 

Rentabilita R+S v období II se ve všech oblastech výrazně zlepšila po započtení nepřímých podpor 

vyplývajících z programu „Ošetřování travních porostů“. Vysoce ziskový se jeví tento chov v oblasti Bo+H (cca 

64 %). V oblasti B se z mírně rentabilního odvětví stává odvětví rentabilní (cca 14 %). 

Jedinou oblastí, kde tento chov zůstává nerentabilní i se započtením podpor na ošetřování travních 

porostů je výrobní oblast K+Ř (cca -10 %). Přesto i v této oblasti chovatelé krav BTPM podle nákladových 

zjištění u této komodity zůstali a dál ji provozovali. Jedním z moţných vysvětlení je, ţe dosáhli lepších 

regionálních realizačních cen, neţ jsou průměrné trţní ceny ČR (64,59 Kč/kg ţ. hm. zástavových telat). Druhé 

moţné vysvětlení je, ţe místo prodeje odchovaného telete za realizační cenu pod hranicí ziskovosti i po zahrnutí 

podpor převedli odchovaná telata jako zástav do výkrmu. Zde pak bylo vzhledem k převaţujícímu masnému 

uţitkovému zaměření moţné dosáhnout při vyšší kvalitě i vyšší realizační cenu a příznivějšího výsledku 

rentability ve výkrmu skotu. 
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5.9 Výkrm prasat 
 

Tab. 5/10 - Výkrm prasat - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 2 901 2 690 2 842 2 844 2 518 2 872 2 250 2 632 92,5

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 1 173 1 122 912 1 109 1 322 1 026 1 391 1 177 106,2

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 107 122 46 102 115 68 14 89 87,4

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 310 301 514 336 181 609 542 425 126,8

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 280 291 408 311 355 408 295 366 117,7

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 613 556 644 596 594 681 794 639 107,2

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 180 119 170 162 257 169 202 221 136,7

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Fixní náklady Kč/365 KD 467 384 336 417 363 480 481 405 97,0

Užitkovost kg/KD 0,668 0,644 0,660 0,662 0,692 0,681 0,637 0,683 103,3

Náklady celkem Kč/365 KD 6 031 5 586 5 871 5 877 5 704 6 311 5 970 5 954 101,3

Natalita prasnic ks odst. sel. 16,41 13,85 16,16 15,43 18,61 20,87 18,05 19,38 125,6

Konverze krmiv (spotř. obilovin) kg/kg ž. hm. 2,01 1,91 1,96 1,98 1,88 2,15 1,91 1,98 99,9

Doba výkrmu jatečných prasat KD/ks 196,2 198,5 201,3 197,5 188,4 191,7 202,9 190,8 96,64

Obrátkovost koef. 1,80 1,78 1,75 1,79 1,87 1,84 1,74 1,85 103,4

Náklady na přírůstek Kč/kg 24,72 23,75 24,40 24,33 22,59 25,46 25,67 23,88 98,2

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 32,70 32,83 32,86 32,63 32,02 35,23 35,45 33,34 102,2

Realizační ceny Kč/kg 30,69 30,66 30,21 30,57 31,97 31,07 31,46 31,64 103,5

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Nepřímé podpory Kč/ha 27 34 28 29 145 104 218 134 456,5

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 0,25 0,31 0,26 0,27 1,33 0,97 2,01 1,24 459,4

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -1,77 -1,85 -2,39 -1,79 1,29 -3,19 -1,98 -0,46  -

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -2,02 -2,17 -2,65 -2,06 -0,04 -4,16 -3,99 -1,69  -

Rentabilita s podporami % -5,5 -5,6 -6,9 -5,5 4,2 -8,7 -5,0 -1,2  -

Rentabilita bez podpor % -6,2 -6,6 -7,7 -6,3 0,0 -11,4 -10,9 -4,9  -

Index 

obd. II /obd. ICelkem Celkem
Ukazatel MJ

Období I Období II

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Uţitkovost (denní přírůstek): Průměrný denní přírůstek zaznamenal mírný nárůst 

z hodnoty 0,662 kg/KD v období I na úroveň 0,683 kg/KD v období II, tj. o 3,3 % (vliv 

biologicko-technologického pokroku). 

Celkové náklady: Náklady v uvaţovaném období prakticky stagnovaly, neboť byl 

zaznamenán růst pouze o 1,3 %. V období II proti I došlo k posílení vlastních krmiv (6,2 %) 

na úkor krmiv nakupovaných (-7,5 %), coţ dokumentuje snahu producentů zlevňovat náklady 

na krmiva levnější výrobou jadrných krmných směsí z vlastních surovin (obilovin). Náklady 

na krmiva celkem představovaly podíl na celkových nákladech ve výkrmu 67,3 %, resp. 

64,0 % v období I a II. 

Jednotkové náklady: Náklady na ţ. hm. jatečného prasete se v období II proti 

období I zvýšily o 0,70 Kč/kg ţ. hm. (2,2 %), byl tedy zaznamenán pokles nákladové 

efektivnosti tohoto chovu. 

Realizační ceny: Ceny vzrostly o 3,5 %. 

Celkové podpory: Vzhledem k tomu, ţe chov prasat obecně, tedy ani výkrm prasat 

nepatřil mezi podporované komodity v obou obdobích, nebyly zaznamenány ţádné přímé 

podpory. Nepřímé podpory byly odvozeny z nákladů na vlastní krmiva (jadrné krmné směsi) 

prostřednictvím podpory obilovin. 

Rentabilita: Rentabilita bez podpor ve výkrmu prasat dosahovala ve všech letech 

uvaţovaného období 2002-2006 (viz tab. P9) záporných hodnot (-6,3 %, resp. -4,9 % 

v průměru za období I a II), přičemţ v důsledku rychlejšího růstu realizačních cen neţ 

nákladů na finální ţivou hmotnost se úroveň rentability mírně vylepšila (ekonomická ztráta se 

sníţila o 1,4 p. b.). 

Při započtení nepřímých podpor v období I a II prostřednictvím vlastních krmiv 

(obiloviny z vlastní produkce), které představují cca 0,30 Kč/kg ţ.hm., resp. 1,20 Kč/kg 

ţ. hm. (v oblasti Bo+H aţ 2,00 Kč/kg ţ. hm.), se záporná rentabilita sníţila o 0,8 p. b., resp. 
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o 3,7 p. b. Nicméně v obou obdobích bylo dosaţeno v průměru záporné rentability -5,5 %, 

resp. -1,2 % s regionálními diferencemi. Jedinou výjimkou byla oblast K+Ř v období II, kde 

bylo dosaţeno kladné rentability 4,2 %. 

Obrátkovost: Ke zlepšení rentability ve sledovaných obdobích přispělo zvýšení 

intenzity výkrmu prasat měřeno ukazatelem roční obrátkovosti (tj. počet realizovaných 

turnusů za rok), který vzrostl z 1,79 v období I na 1,85 v období II (o 3,4 %). 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Uvedené provozně ekonomické ukazatele ve výrobních oblastech kopírují výsledky 

dosaţené za ČR celkem vzhledem k mírným rozdílům chovaných syntetických linií 

vykrmovaných prasat v různých výrobních oblastech a vzhledem ke skutečnosti, ţe chov 

prasat není podporován dotačními programy. 

Hypotéza 2 (pro jatečná prasata): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, že 

v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro užitkovost 

(UZI), celkové náklady na ks a rok (Nks), jednotkové náklady na kg ž. hm. (Nkg), realizační 

cenu (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí následující 

předpoklady? 

a) UZI(K+Ř) > UZI(Bo+H) 

b) Nks(K+Ř) > Nks(Bo+H) 

c) Nkg(K+Ř) < Nkg(Bo+H) 

d) RC(K+Ř) ≈ RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř) > R-S(Bo+H) 

R+S(K+Ř) > R+S(Bo+H). 

Předpoklad a): v příznivějších oblastech je intenzivnější výkrm v důsledku vyšší 

dostupnosti dostatečného objemu vlastních jadrných krmiv. 
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Předpoklad c): v příznivějších oblastech jsou dosaţeny niţší jednotkové náklady jednak 

vzhledem k vyššímu přírůstku a jednak vzhledem k levnějším vlastním jadrným krmivům. 

Předpoklad d): ve všech oblastech jsou vykrmována prasata přibliţně stejné syntetické 

linie a jsou vykrmována do přibliţně stejné jatečné hmotnosti, coţ v důsledku přibliţně stejné 

kvality prodávané suroviny by mělo být zohledněno přibliţně stejnou realizační cenou. 

Předpoklad e): intenzívní výkrm poklesem jednotkových nákladů zlepší výsledky 

rentability R-S v K+Ř. 

Poznámka: V případě, ţe by všechna krmiva byla nakoupená, pak všechny ukazatele 

hypotézy 2 ve všech oblastech by se přibliţně rovnaly. 

Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) UZI: v obou obdobích se potvrdilo, ţe uţitkovost v K+Ř > Bo+H (předpoklad 

potvrzen) 

b) Nks: v období I náklady v K+Ř jsou vyšší neţ v Bo+H, v období II tento předpoklad 

neplatí (předpoklad potvrzen pro období I) 

c) Nkg: jednotkové náklady splňují předpoklady v obou obdobích (předpoklad 

potvrzen) 

d) RC: v období I a II hypotéza byla v zásadě potvrzena, přestoţe realizační cena 

v K+Ř byla v obou obdobích mírně vyšší (předpoklad potvrzen) 

e) R-S; R+S: předpoklad hypotézy byl splněn v obou obdobích (předpoklad potvrzen). 
 

Vývoj rentability výkrmu prasat v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Rentabilita bez podpor dosáhla v obou obdobích záporných hodnot. V období I se 

pohybovala okolo -6 %, v období II okolo -5 % s výjimkou oblasti K+Ř, kde bylo 

dosaţeno prahu ekonomické efektivnosti. Započtením podpor vlastních krmiv se 

rentabilita R+S mírně zlepšila, i kdyţ s výjimkou oblasti K+Ř v období II zůstala 

záporná. 

2. Ekonomické výsledky této komodity měřeno ukazatelem rentability (R-S, R+S) jsou 

v obou obdobích relativně nepříznivé i díky horší konverzi krmiv. Nicméně 

v období II došlo ke zkrácení doby výkrmu a tím i zlepšení rentability. 

3. Vzhledem k růstu uţitkovosti a zejména natality prasnic v období II a současně 

vzhledem k poklesu nákladů na nakupovaná krmiva o 7,5 % a poklesu fixních nákladů 

o 3,0 % došlo k mírnému zlepšení výsledků R-S. 

4. V období II proti období I došlo k posílení vlastních krmiv (6,2 %) na úkor krmiv 

nakupovaných (-7,5 %), coţ dokumentuje snahu producentů zlevňovat náklady na 

krmiva levnější výrobou jadrných krmných směsí z vlastních surovin (obilovin). 

Náklady na krmiva představovaly podíl na celkových nákladech ve výkrmu 67,3 %, 

resp. 64,0 % v období I a II. 

5. Ke zlepšení rentability v období II přispělo i zvýšení intenzity výkrmu prasat měřeno 

ukazatelem roční obrátkovosti (tj. počet realizovaných turnusů za rok), který vzrostl 

v uvaţovaném období z 1,79 na 1,85 (o cca 3,4 %). 

6. Ke zlepšení rentability R-S došlo zejména v období II v oblasti K+Ř, kde bylo 

dosaţeno prahu rentability (tedy nulové hodnoty R-S). V této oblasti uţitkovost 

přesáhla hodnotu 0,69 kg/KD, tj. zlepšení proti období I o 3,6 % a proti průměru ČR 

v období I dokonce o 4,6 %. 

7. Celkově rentabilita výkrmu prasat je dlouhodobě ztrátová zejména z důvodu 

přetrvávající nízké uţitkovosti a nízké natality prasnic, s čímţ souvisí vysoké náklady 

na kg přírůstku a náklady na kg ţ. hm. 

8. Výkrm prasat zůstává i po vstupu do EU výrazně ztrátovým odvětvím i při započtení 

nepřímých podpor přes výrobu vlastních jadrných krmiv. 
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5.10 Výkrm brojlerů 
 

Tab. 5/11 - Výkrm brojlerů - aritmetické průměry období I (2002-2003) a období II (2004-2006)

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 232 198 198 221 201 217 213 206 93,3

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 0 20 0 5 17 2 9 13 237,2

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 4 2 0 3 4 1 1 4 115,5

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 21 14 17 19 13 15 14 13 70,3

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 20 19 20 20 26 28 38 28 142,0

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 16 23 31 19 17 25 18 18 97,6

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 11 7 3 9 8 8 5 8 84,5

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Fixní náklady Kč/365 KD 12 17 20 14 8 18 10 10 69,2

Užitkovost kg/KD 0,047 0,046 0,046 0,047 0,048 0,048 0,049 0,048 103,3

Náklady celkem Kč/365 KD 316 300 290 310 294 313 309 299 96,6

Doba výkrmu KD 40,6 41,5 42,1 40,9 39,6 39,9 39,3 39,6 96,8

Obrátkovost koef. 7,67 7,53 7,44 7,62 7,83 7,78 7,90 7,83 102,8

Náklady na přírůstek Kč/kg 18,28 17,77 17,44 18,09 16,64 17,92 17,35 16,94 93,7

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 21,98 21,47 21,14 21,78 20,29 21,58 21,00 20,59 94,6

Realizační ceny Kč/kg 21,10 21,23 21,10 21,13 20,53 20,72 21,04 20,60 97,5

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Nepřímé podpory Kč/jat.kus 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -0,88 -0,24 -0,04 -0,65 0,23 -0,86 0,04 0,01 -

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -0,88 -0,24 -0,04 -0,65 0,23 -0,86 0,04 0,01 -

Rentabilita s podporami % -3,8 -1,1 0,0 -2,9 1,1 -3,5 0,2 0,1 -

Rentabilita bez podpor % -3,8 -1,1 0,0 -2,9 1,1 -3,5 0,2 0,1 -

Index 

obd. II /obd. I
Ukazatel MJ

Období I Období II

Celkem Celkem

 
 

Porovnání za ČR celkem 

Uţitkovost (denní přírůstek): Denní přírůstek výkrmu kuřat vzrostl jen mírně 

o 0,001 kg/KD, coţ ale představuje nárůst o 3,3 %. 

Celkové náklady: Náklady mírně klesly o 3,4 %. 

Jednotkové náklady: Náklady na kg přírůstku ve výkrmu, stejně jako náklady na kg 

ţ. hm. ve sledovaném období klesly o 6,3 %, resp. o 5,4 %. 

Realizační ceny: Ceny ve stejném období rovněţ klesly, a to o 2,5 %. 

Celkové podpory: Drůbeţ stejně jako prasata patřila jak před vstupem, tak i po 

vstupu ČR do EU k nepodporovaným komoditám bez ochrany vnitřního trhu a neexistují 

tudíţ alokovatelné podpory (přímé nebo nepřímé) pro výkrm kuřat. 

Rentabilita: Vzájemné relace výše popsaných ukazatelů vyjadřují vývoj rentability 

bez podpor. Tento ukazatel z mírně ztrátové úrovně -2,9 % v období I přešel do nepatrně 

kladné rentability 0,1 % v období II, při regionálně odlišných oscilacích kolem těchto hodnot. 
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Porovnání podle výrobních oblastí 

Uvedené provozně ekonomické ukazatele ve výrobních oblastech kopírují výsledky 

dosaţené za ČR celkem. Zde je třeba upozornit na skutečnost, ţe výkrm brojlerů je komoditou 

bez přímé vazby na z. p. a proto zjišťované diference mezi výrobními oblastmi mají niţší 

validitu. 

Hypotéza 2 (pro jatečná kuřata): Potvrzují uvedené ukazatele přirozené očekávání, že 

v lepších výrobních oblastech bude dosaženo jejich příznivějších hodnot, tj. zda pro užitkovost 

(UZI), celkové náklady na ks a rok (Nks), jednotkové náklady na kg ž. hm. (Nkg), realizační 

cenu (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí následující 

předpoklady? 

a) UZI(K+Ř) ≈ UZI(Bo+H) 

b) Nks(K+Ř) ≈ Nks(Bo+H) 

c) Nkg(K+Ř) ≈ Nkg(Bo+H) 

d) RC(K+Ř) ≈ RC(Bo+H) 

e) R-S(K+Ř) ≈ R-S(Bo+H). 

Předpoklad a) aţ e): v případě, ţe se všechna krmiva nakupují, pak se všechny ukazatele 

ve všech oblastech přibliţně rovnají. 

Zjištění 

Za průměr období I a II platí následující zjištění: 

a) UZI: v obou obdobích platí, ţe uţitkovost v K+Ř ≈ Bo+H (předpoklad potvrzen) 

b) Nks: předpoklad přibliţné rovnosti se nepotvrdil v obou obdobích, v období I jsou náklady 

v K+Ř vyšší neţ v Bo+H, v období II jsou náklady v K+Ř naopak niţší neţ v Bo+H 

(předpoklad nepotvrzen) 
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c) Nkg: předpoklad přibliţné rovnosti se nepotvrdil v obou obdobích, v období I jednotkové 

náklady v K+Ř jsou vyšší neţ v Bo+H, v období II jsou jednotkové náklady v K+Ř 

niţší neţ v Bo+H (předpoklad nepotvrzen) 

d) RC: v období I a II hypotéza potvrzena (předpoklad potvrzen) 

e) R-S: předpoklad hypotézy nebyl splněn ani v jednom období (předpoklad nepotvrzen) 
 

Vývoj rentability výkrmu brojlerů v období I a II podle výrobních oblastí
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Závěry 

1. Rentabilita bez podpor dosáhla v období I mírně záporných hodnot, zatímco v období 

II dosáhla v průměru ČR prahu ekonomické efektivity. 

2. Záporné výsledky rentability v období I byly způsobeny vysokými celkovými 

náklady, které neodpovídaly uţitkovosti. V období II při mírně zlepšené uţitkovosti 

o 3,3 % se zkrátila doba výkrmu ze 40,9 dnů na 39,6 dne a došlo tak k poklesu 

celkových nákladů o 3,4 %, coţ je důkaz snah producentů zlevňovat produkci. 

3. Náklady na krmiva celkem klesly o 3,3 %. I přes úsporná opatření producentů 

a následný pokles celkových nákladů náklady na krmiva nezměnily svůj podíl na 

celkových nákladech (73,0 %, resp. 73,1 % v období I a II). 

4. K úsporám v období II došlo vedle nákladů na krmiva zejména u nákladů na 

mechanizaci o 29,7 % a fixních nákladů o 30,8 %. Uvedené úspory vedly k poklesu 

jednotkových nákladů při nezměněné uţitkovosti o více neţ 5 %. Nicméně realizační 

cena rovněţ klesla, a to o 2,5 %. Výsledná relace odpovídá přibliţně nulové rentabilitě 

R-S. 

5. Rentabilita výkrmu brojlerů byla před vstupem do EU ztrátová zejména z důvodu 

přetrvávající nízké uţitkovosti a neúměrných celkových nákladů, s čímţ souvisí 

vysoké náklady na kg přírůstku a náklady na kg ţ. hm. Nicméně výkrm jatečných 
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kuřat po vstupu do EU zaznamenal výrazné zlepšení v oblasti úspor nákladů, coţ 

vedlo v roce 2004 k překonání prahu rentability. 

6 SHRNUTÍ A CELKOVÉ ZÁVĚRY 

6.1 Rekapitulace kritérií použitých při analýze komodit 

Předloţená studie se zabývá analýzou vývoje zemědělství v časovém intervalu 

2001-2007, která je s ohledem na vstup ČR do EU v květnu 2004 rozdělena do dvou období, 

předvstupní období (období I) a období členství v EU (období II). Obě období jsou 

charakterizována řadou provozně ekonomických ukazatelů na úrovni hlavních zemědělských 

komodit, jejichţ produkce váţe rozhodující výměru disponibilní plochy zemědělské půdy ČR. 

Předmětem analýzy byly tyto komodity: 

RV ŢV 

Pšenice ozimá Mléko 

Ječmen jarní Výkrm skotu 

Řepka olejná Krávy bez trţní produkce mléka 

Cukrovka Výkrm prasat 

Brambory konzumní pozdní Výkrm brojlerů 

Cílem studie byla analýza vývoje vybraných ukazatelů, zejména pak komparace jejich 

hodnot za období II proti období I. 

Porovnání výrobních ukazatelů - produkční plochy, produkce, výnosy, uţitkovosti, 

objemy dovozů a vývozů - vyjadřuje vývoj pozice jednotlivých komodit v rámci zemědělství 

ČR a v širším kontextu i v rámci EU, tj. zda daná komodita ztrácí či nabývá na významu, 

a jak spoluvytváří rozměr a strukturu českého zemědělství. 

Pro posouzení ekonomiky výroby jednotlivých komodit byly pouţity vybrané ukazatele 

- hektarový výnos nebo uţitkovost, celkové a jednotkové náklady, realizační ceny, celkové 

podpory a z nich vyplývající ekonomická efektivnost vyjádřená prostřednictvím míry 

nákladové rentability bez započítání a se započítáním mimocenových podpor (veškeré přímé 

i nepřímé podpory alokovatelné k dané komoditě. 

Tato kriteria měla ukázat a signalizovat, jak se promítl vstup ČR do EU do ekonomiky 

jednotlivých komodit, jakým způsobem ovlivnily mimocenové podpory v I. a ve II. období 

dosahovanou míru rentability a jaká je konkurenceschopná pozice a perspektiva těchto 

komodit v rámci agrárního trhu ČR a EU. 

6.2 Hodnocení vývoje pozice jednotlivých komodit 

Objem, struktura produkce a její užití 

Z vyhodnocení vývoje pozice komodit porovnáním období I (2001-2003) a období II 

(2004-2007) pomocí výše uvedených hmotných ukazatelů vyplývá, ţe u obilovin celkem při 

mírném nárůstu ploch a růstu výnosů došlo ke zvýšení produkce o cca 20 %. Tento nárůst byl 

řešen při stagnaci domácí spotřeby zvýšením vývozu. 
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Z jednotlivých obilovin došlo ke zlepšení pozice zejména u ječmene jarního 

charakterizované vyšším růstem výnosů a produkce a při stagnaci domácí spotřeby 

progresivním nárůstem vývozu, jehoţ objem byl řádově vyšší neţ dovoz. 

K výraznému zlepšení pozice v období II ve všech sledovaných ukazatelích došlo 

u řepky, která se stala všeobecně „konkurenční plodinou“ téměř ve všech výrobních 

oblastech, a můţe výhledově substituovat především útlumové plodiny. 

Naopak u cukrovky došlo ke zcela opačnému vývoji, který je charakterizován při růstu 

výnosů razantnějším sníţením produkční plochy i celkové produkce. Rok 2007 byl 

poznamenán odchodem společnosti Eastern Sugar, a. s. z českého trhu v rámci útlumového 

programu EU. Důsledkem bylo sníţení národní kvóty ČR o 102,4 tis. t cukru (o více neţ 

20 %). ČR ztratila pozici tradičního čistého vývozce cukru a stává se dovozcem cukru i ze 

zemí, kde výnosy i kvalita cukrovky nedosahují úrovně ČR. Navíc se cukrovka přestala 

pěstovat v oblastech, kde měla relativně nejlepší produkční podmínky, a tím došlo k dalšímu 

sníţení konkurenceschopnosti této komodity. 

Komoditu brambory celkem lze charakterizovat při mírném poklesu ploch a rostoucích 

výnosech jako produkčně stabilní, kde však i při rostoucím vývozu zatím objemově převaţuje 

dovoz. V rámci této komodity jsou útlumovou poloţkou brambory rané, jejichţ rostoucí 

dovoz je silným konkurentem domácí produkce. 

Bilance průměrných produkčních ploch sledovaných hlavních komodit rostlinného 

původu v období II vykazuje proti období I nárůst téměř 200 tis. ha, na kterém do značné 

míry participuje řepka. 

Hodnocení komodit ţivočišného původu ukazuje na stabilizaci produkce mléka při 

poklesu stavů krav a růstu uţitkovosti. V oblasti zahraničního obchodu dochází k růstu 

obratu, kdy zatím vývoz převyšuje dovoz. 

Obdobnou produkční stabilitu vykazuje produkce jatečné drůbeţe při progresivnějším 

nárůstu dovozu ve srovnání s vývozem. 

K mírně útlumovým komoditám patří jak výroba jatečného skotu, tak jatečných prasat, 

kde navíc stagnuje uţitkovost. Oblast zahraničního obchodu je u těchto dvou komodit 

charakterizována progresivnějším růstem dovozu, jehoţ objem je však vyšší u jatečných 

prasat a naopak niţší u jatečného skotu ve srovnání s vývozem. Podíl jak dovozu, tak vývozu 

u těchto komodit je však vzhledem k tuzemské spotřebě dosud relativně nízký. 

Zahraniční obchod je u rostlinných i ţivočišných komodit charakterizován vyšším 

a stále rostoucím podílem dovozu výrobků s vysokou přidanou hodnotou ve srovnání 

s vývozem. 

Ekonomika výroby a rentabilita komodit 

Hodnocení rentability jednotlivých komodit bylo zaloţeno na porovnání vybraných 

provozně ekonomických ukazatelů v období I (před vstupem 2002-2003) a období II (po 

vstupu 2004-2006) a mělo ukázat jednak faktory, které vedly ke změně ekonomické 

efektivnosti, ať uţ kladné nebo záporné a jednak vliv podpor, které v souvislosti s přechodem 

na SZP EU ovlivnily rentabilitu komodit. 
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Změny provozně ekonomických ukazatelů (index období II/období I) 

- Změny ve výnosech: 

 výrazné zvýšení u řepky o 60,4 %, u pšenice, ječmene a brambor o 11,2-16,8 %, 

u cukrovky o 7,1 %; 

- Změny v uţitkovosti: 

 zvýšení dojivosti u mléka o 8,5 %, vyšší přírůstky u výkrmu prasat a brojlerů o více 

neţ 3 %; sníţení natality u krav BTPM o 7 % a stagnace přírůstků výkrmu skotu; 

- Změny v nákladech na osiva a sadbu: 

 osiva nakoupená: výrazné zvýšení nákladů u řepky, resp. cukrovky (51,1 %, resp. 

31,2 %), u brambor o 10,8 %, a naopak sníţení u pšenice a ječmene (-11,8 % 

a -9,4 %), 

 osiva vlastní: výrazný nárůst u ječmene, řepky a cukrovky (16,8 % aţ 45,1 %), 

sníţení u brambor konzumních a pšenice (-20,6 % a -6,1 %); 

- Změny v nákladech na hnojiva: 

 hnojiva nakoupená: zvýšení nákladů u všech komodit (0,8 % u řepky aţ 32,0 % 

u cukrovky), 

 hnojiva vlastní: nárůst u ječmene (o 13,9 %) a cukrovky (o 16,0 %), pokles u pšenice 

(-10,2 %), brambor (-8,6 %) a řepky (-6,2 %); 

- Změny v nákladech na krmiva: 

 krmiva nakoupená: výraznější zvýšení u výkrmu skotu, mléka a krav BTPM 

v rozsahu 12,3 % aţ 15,6 % a sníţení u výkrmu prasat a brojlerů v průměru o 7 %, 

 krmiva vlastní: zvýšení nákladů v rozsahu 4,6 % aţ 9,1 %, s výjimkou výkrmu 

brojlerů, kde došlo k prudkému nárůstu nákladů z cca 5 na 13 Kč/365 KD; 

- Změny v jednotkových nákladech: 

 u rostlinných komodit došlo s výjimkou cukrovky (nárůst o 7,1 %) ke sníţení 

nákladů v rozsahu od -33,7 % (řepka) do -1,4 % (ječmen), 

 ze ţivočišných komodit se náklady sníţily u krav BTPM a výkrmu brojlerů (o více 

neţ 5 %), u výkrmu prasat, mléka a výkrmu skotu náklady rostly (o 2,2 aţ 17,5 %). 

- Změny v rentabilitě bez podpor: 

 rostlinné komodity – výrazné zlepšení u řepky z -29,4 % na 2,1 % (o31,6 p. b.) 

a cukrovky ze 7,7 % na 35,4 % (o 27,7 p. b.) a, mírný nárůst u pšenice (o 1,1 p. b.), 

zhoršení u ječmene z 21,4 % na 8,2 % (o 13,3 p. b.) a brambor konzumních pozdních 

z 8,4 % na –2,4 % (o 10,8 p. b.), 

 u ţivočišných komodit došlo s výjimkou mléka (zhoršení o 1,4 p. b.) ke zlepšení 

zejména u krav BTPM z –42,7 % na –26,2 % (přesto vysoce nerentabilní), a dále 

u výkrmu skotu, prasat a brojlerů v rozsahu 0,2-3,0 p. b.; 

- Změny v rentabilitě s podporami: 

 rostlinné komodity - nejvýraznější zlepšení u řepky ze záporné rentability -18 % na 

kladnou 23,4 % (o 41,4 p. b.), podstatné zlepšení u cukrovky z 9,1 % na 41,4 % 

(o 32,3 p. b.), u pšenice a ječmene zlepšení o 22,3, resp. 12,1 p. b. Ke zhoršení, došlo 

u brambor (o 8 p. b.), přesto je jejich rentabilita kladná (2,5 %), 

 ţivočišné komodity – výrazné zlepšení u krav BTPM z -8,8 % na 19,7 % 

(o 28,5 p. b.) a výkrmu skotu z -14,5 % na -3,6 % (o 10,9 p. b.), méně výrazné 

zlepšení u mléka z 2,1 % na 8,5 % (o 6,4 p. b.) a výkrmu prasat z -5,5 % na -1,2 % 

(o 4,3 p. b.). 
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Vliv podpor na rentabilitu komodit v jednotlivých obdobích 

V období let 2002-2003 byla rentabilita bez podpor kladná u všech sledovaných 

rostlinných komodit s výjimkou pšenice a řepky, zatímco u všech ţivočišných komodit byla 

záporná. 

Rentabilita s podporami vykázala zlepšení u všech rostlinných komodit do kladných 

hodnot s výjimkou řepky, kde došlo ke zmírnění ztráty. Ke zlepšení došlo také u všech 

ţivočišných komodit, ale rentabilita stále zůstává záporná s výjimkou mléka, jehoţ rentabilita 

se změnila na kladnou. 

V období let 2004-2006 byla rentabilita bez podpor kladná u všech sledovaných 

rostlinných komodit s výjimkou brambor, zatímco u ţivočišných komodit byla záporná 

s výjimkou výkrmu brojlerů, kde v důsledku sníţení nákladů na přírůstek se mírně záporná 

rentabilita změnila na nulovou. 

Rentabilita s podporami vykazuje zlepšení hodnot u všech sledovaných komodit. 

Kladná rentabilita rostlinných komodit se ještě zvýšila, u ţivočišných komodit se záporná 

rentabilita u krav BTPM změnila na kladnou a záporná rentabilita výkrmu skotu a prasat se 

sníţila. 

V provedené analýze není uveden rok 2007, protoţe v době zpracování nebyly dostupné 

údaje o nákladech na jednotlivé komodity, a proto nejsou ani zahrnuty výsledky tohoto 

mimořádně ekonomicky příznivého roku, které byly ovlivněny jak růstem podpor, tak 

především skokovým nárůstem CZV u většiny rostlinných komodit a mléka. Vývoj situace 

v roce 2008 však naznačuje, ţe se jednalo spíše o cenový výkyv, který pravděpodobně nebude 

mít dlouhodobější tendenci. 

Studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného záměru MZE0002725101 

„Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR 

v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství“. 
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ANOTACE 

Předkládaná studie zachycuje regionální vývoj českého zemědělství (v členění na 

výrobní oblasti: nejpříznivější – kukuřičná a řepařská oblast, středně příznivé - bramborářská 

oblast a méně příznivé – bramborářsko-ovesná a horská oblast) reprezentovaný 10 vybranými 

komoditami, v časovém horizontu 2001-2007, v jehoţ polovině se ČR stala členem EU. Pro 

odvětví zemědělství znamenal vstup ČR do EU zásah do agrární politiky, která se změnila 

z čistě národní (tedy české) agrární politiky na Společnou zemědělskou politiku EU. 

Cílem studie je podat objektivní obraz o vlivu agrární politiky na vývoj zemědělských 

komodit v období 2001-2007, zejména s ohledem na porovnání změn v předvstupním období, 

které označujeme jako období I (roky 2001-2003 pro naturálně bilanční analýzy a roky 

2002-2003 pro ekonomické analýzy) a v období po vstupu ČR do EU, které označujeme jako 

období II (roky 2004-2007 pro naturálně bilanční analýzy a roky 2004-2006 pro ekonomické 

analýzy s ohledem na nedostupnost údajů o výrobních nákladech za rok 2007). Jde zejména 

o vystiţení pozice českých producentů v oblasti výroby nejvýznamnějších komodit českého 

zemědělství. 

Jako klíčové komodity českého zemědělství byly vybrány: pšenice ozimá, ječmen jarní, 

řepka olejná, cukrovka - cukr, brambory konzumní pozdní, dojnice - mléko, výkrm skotu 

a krávy bez trţní produkce mléka - hovězí maso, výkrm prasat – vepřové maso, výkrm 

brojlerů – drůbeţí maso. 

Pro vybrané komodity a období I a II byl zvolen přístup umoţňující posoudit vnější 

výrobně ekonomické podmínky (produkce a trţní ceny ve světě a v EU apod.), přírodně-

klimatické podmínky v jednotlivých letech, agrárně-politické podmínky pro české producenty 

(úroveň přímých i nepřímých podpor před vstupem a po vstupu do EU) a domácí výrobně-

ekonomické podmínky (intenzita výroby, výrobní náklady, ceny zemědělských výrobců, 

ochrana trhu - celní bariéry, dovozní kvóty apod.) a vyhodnotit dopady těchto podmínek na 

rentabilitu výroby jednotlivých komodit bez a včetně zahrnutí všech alokovatelných podpor. 

Rentabilita s podporami (R+S) představuje podíl realizační ceny a celkových 

započitatelných podpor přepočtených na jednotku produkce, přímých (SAPS+Top-Up) 

i nepřímých (např. podpor TTP v LFA jako vlastní krmivo pro chov krav BTPM), 

alokovatelných pro danou komoditu vůči jednotkovým nákladům této komodity. Rentabilita 

bez podpor (R-S) potom představuje pouze podíl realizační ceny a jednotkových nákladů. 

V období let 2002-2003 byla rentabilita R-S kladná u všech sledovaných rostlinných 

komodit s výjimkou pšenice a řepky, zatímco u všech ţivočišných komodit byla záporná. 

Rentabilita R+S v období I vykázala zlepšení do kladných hodnot u všech rostlinných 

komodit s výjimkou řepky, kde došlo ke zmírnění ztráty. Ke zlepšení rentability R+S došlo 

také u všech ţivočišných komodit, ale rentabilita R+S stále zůstává záporná s výjimkou 

mléka, jehoţ rentabilita se změnila na kladnou. 

V období let 2004-2006 byla rentabilita R-S u všech sledovaných rostlinných komodit 

s výjimkou brambor kladná, zatímco u ţivočišných komodit byla naopak záporná s výjimkou 

výkrmu brojlerů, kde v důsledku sníţení nákladů na přírůstek se mírně záporná rentabilita v 

období I změnila na nulovou v období II. Rentabilita R+S v období II vykazuje zlepšení 

hodnot u všech sledovaných komodit. Kladná rentabilita rostlinných komodit se ještě zvýšila, 



104 

u ţivočišných komodit se záporná rentabilita u krav BTPM změnila na kladnou a záporná 

rentabilita proti období I výkrmu skotu a prasat se sníţila. 

V provedené analýze není uveden rok 2007, protoţe v době zpracování nebyly dostupné 

údaje o nákladech na jednotlivé komodity, a proto nejsou ani zahrnuty výsledky tohoto 

mimořádně ekonomicky příznivého roku, které byly ovlivněny jak růstem podpor, tak 

především skokovým nárůstem CZV u většiny rostlinných komodit a mléka. Vývoj situace 

v roce 2008 však naznačuje, ţe se jednalo spíše o cenový výkyv, který pravděpodobně nebude 

mít dlouhodobější tendenci. 
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SUMMARY 

This study shows development of the Czech agriculture in regional dividing (the most 

favorable areas, the average favorable areas and the less favorable areas - LFA), represented 

by 10 chosen commodities, in time horizon 2001 – 2007. In the year 2004, CR entered to the 

EU. For the branch of agriculture meant the membership of CR in the EU harmonization of 

agrarian policy, i.e. change of the national agrarian policy to the Common agricultural policy 

of EU (CAP). 

The aim of this study is to give an objective picture about influence of the agrarian 

policy on development of agricultural commodities in the period 2001-2007, especially 

comparing pre-accession period (period I: 2001-2003 for natural balance analyses and 

2002-2003 for economic analyses) and after-accession period (period II: 2004-2007 for 

natural balance analyses and 2004-2006 for economic analyses). 

Like the most important commodities Czech agriculture there were chosen following 

commodities: wheat, barley, rapeseed, sugar beet, potatoes, cow milk, fattening cattle, suckler 

cows, fattening pigs and fattening poultry (broilers). 

For the above mentioned commodities and period I and II there was chosen 

methodological principles which enable to assess exogenous economic conditions (production 

and market prices in EU and on the world market), natural-climatic conditions in single years, 

agrarian political conditions for Czech producers (level of direct and indirect support in the 

period I and II) and endogenous domestic economic conditions (intensity of production, 

production costs, producer prices, market protection: custom barriers, import quotas etc.) and 

to evaluate impact of these conditions on profitability of production for individual 

commodities either without, or with supports. 

Profitability with supports (R+S) represents the share of producer price and the sum of 

unit supports which can be allocated to the given commodity (i.e. direct supports – SAPS + 

Top-Up and indirect supports - e.g. support of permanent grassland in the LFA) related to the 

unit producer costs. Profitability without support (R-S) is the share of producer prices to the 

production costs. 

In the years 2002-2003 profitability R-S was positive for all plant commodities with the 

exception of soft wheat and rapeseed, while for animal commodities R-S was negative. 

Profitability R+S in period I has shown improvement nearly for all plant commodities to the 

positive values with the exception of rapeseed, where occurred modulation of losses. To the 

improvement it occurred also nearly for all animal commodities, but profitability R+S was 

negative with the exception of milk, whose profitability changed to positive value. 

In the years 2004-2006 profitability R-S was positive for all monitored commodities 

with the exception of potatoes, while nearly for all animal commodities was negative with the 

exception of broilers, where in consequence of cost decrease for the daily weight increase 

profitability R-S changed slightly to zero value. Profitability R+S in period II embodies the 

improvement of values nearly for all commodities. Positive profitability by the plant 

commodities yet has increased, for animal commodities the negative profitability R-S has 

changed to the positive profitability R+S for milk and suckler cows, while the profitability 

R+S stayed negative for fattening cattle and fattening pigs. 
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In the study analysis it is not presented the state of the year 2007, because of the data 

unavailability during the processing of this study. 



Přílohy



Tab. P1 - Pšenice ozimá

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 1 308 1 376 1 188 1 308 1 766 1 513 1 342 1 580 1 226 1 144 996 1 148

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 202 179 246 202 285 218 139 229 212 296 262 254

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 2 582 2 436 2 089 2 424 2 278 2 043 1 816 2 091 2 555 2 124 1 877 2 256

Hnojiva - vlastní Kč/ha 189 130 153 159 286 306 195 274 163 172 182 170

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 2 111 2 468 2 012 2 225 1 953 2 063 2 052 2 015 2 099 2 360 2 068 2 190

Náklady na mechanizaci Kč/ha 2 305 2 309 1 997 2 243 2 089 2 093 1 944 2 059 2 465 2 412 2 158 2 382

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 616 1 012 956 1 251 1 650 1 132 1 184 1 355 1 524 1 183 1 165 1 324

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 770 2 692 2 270 2 637 2 877 2 373 2 169 2 535 3 302 2 718 2 057 2 830

Fixní náklady Kč/ha 2 951 2 907 2 274 2 793 2 302 2 249 2 058 2 230 2 335 2 549 2 107 2 368

Hektarový výnos t/ha 5,26 4,89 4,39 4,94 4,49 4,13 4,19 4,29 6,17 6,09 5,47 6,00

Náklady celkem Kč/ha 16 034 15 509 13 186 15 243 15 486 13 990 12 899 14 368 15 881 14 957 12 871 14 922

Náklady jednotkové Kč/t 3 049 3 171 3 002 3 086 3 450 3 387 3 081 3 350 2 572 2 457 2 352 2 488

Realizační ceny Kč/t 2 997 2 999 2 895 2 981 3 302 3 375 3 085 3 285 3 151 3 137 3 094 3 135

Přímé podpory Kč/ha 548 548 548 548 1 005 1 005 1 005 1 005 3 339 3 339 3 339 3 339

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 104 112 125 111 224 243 240 234 541 549 610 557

Zisk s podporami Kč/t 52 -60 18 6 76 231 244 168 1 120 1 228 1 352 1 204

Zisk bez podpor Kč/t -52 -172 -107 -105 -148 -13 4 -66 579 679 742 647

Rentabilita s podporami % 1,70 -1,91 0,59 0,19 2,20 6,81 7,90 5,03 43,53 49,98 57,47 48,40

Rentabilita bez podpor % -1,72 -5,44 -3,56 -3,41 -4,29 -0,37 0,11 -1,96 22,51 27,65 31,53 26,02

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 5,29 4,92 4,27 4,94 4,51 4,24 3,93 4,29 6,21 6,09 5,40 6,00
Hraniční podpora Kč/ha 1 370 1 370 -3 396 -3 396 -6 127 -6 127

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 1 410 1 369 1 235 1 360 1 235 1 422 1 323 1 314

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 182 218 197 199 156 155 143 154

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 3 077 2 535 2 106 2 674 2 836 2 514 2 489 2 671

Hnojiva - vlastní Kč/ha 131 327 201 222 201 214 109 191

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 2 274 2 290 2 106 2 248 2 476 2 220 1 885 2 297

Náklady na mechanizaci Kč/ha 2 348 2 649 2 397 2 477 2 269 2 642 2 697 2 464

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 926 1 431 1 173 1 584 1 892 1 621 1 400 1 723

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 989 2 552 2 129 2 649 3 005 2 416 2 455 2 717

Fixní náklady Kč/ha 2 591 2 576 2 246 2 518 2 738 2 457 2 614 2 622

Hektarový výnos t/ha 5,89 5,22 4,67 5,39 5,00 4,76 4,13 4,79

Náklady celkem Kč/ha 16 929 15 949 13 790 15 931 16 809 15 661 15 115 16 152

Náklady jednotkové Kč/t 2 873 3 053 2 956 2 956 3 361 3 289 3 656 3 375

Realizační ceny Kč/t 2 655 2 420 2 338 2 512 2 924 2 754 2 697 2 838

Přímé podpory Kč/ha 4 425 4 425 4 425 4 425 4 758 4 758 4 758 4 758

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 751 847 949 821 951 999 1 151 994

Zisk s podporami Kč/t 533 214 330 377 515 464 192 458

Zisk bez podpor Kč/t -218 -633 -618 -444 -437 -535 -959 -537

Rentabilita s podporami % 18,56 7,01 11,17 12,75 15,32 14,12 5,25 13,56

Rentabilita bez podpor % -7,58 -20,73 -20,92 -15,03 -12,99 -16,26 -26,22 -15,90

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 6,23 5,03 4,34 5,39 5,15 4,62 3,93 4,79
Hraniční podpora Kč/ha 9 922 9 922 19 852 19 852

2004

Celkem Celkem Celkem
Ukazatel MJ

2002 2003

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem



Tab. P2 - Ječmen jarní

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 1 663 1 532 1 214 1 513 1 582 1 462 1 450 1 518 1 399 1 398 1 174 1 348

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 101 167 206 148 93 178 177 137 131 211 246 181

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 1 019 1 645 1 793 1 407 777 1 258 1 307 1 034 1 053 1 498 1 527 1 293

Hnojiva - vlastní Kč/ha 161 105 127 135 174 120 188 158 157 140 108 141

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 1 613 1 519 1 206 1 485 1 610 1 358 1 131 1 439 1 635 1 604 1 301 1 550

Náklady na mechanizaci Kč/ha 2 064 2 114 1 864 2 032 1 770 1 481 1 735 1 667 2 159 2 033 2 161 2 122

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 351 704 845 1 021 1 443 1 089 1 073 1 258 1 367 954 1 094 1 182

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 739 2 540 2 140 2 531 2 380 1 871 2 119 2 162 2 998 2 410 2 264 2 656

Fixní náklady Kč/ha 2 854 2 852 2 233 2 704 2 100 1 911 1 926 2 005 2 170 2 347 2 137 2 216

Hektarový výnos t/ha 4,41 3,68 3,42 3,94 4,48 3,91 3,80 4,16 5,47 5,07 4,70 5,18

Náklady celkem Kč/ha 13 564 13 178 11 629 12 976 11 929 10 728 11 106 11 378 13 069 12 593 12 013 12 688

Náklady jednotkové Kč/t 3 076 3 578 3 397 3 295 2 665 2 746 2 920 2 733 2 388 2 483 2 558 2 451

Realizační ceny Kč/t 3 830 3 766 3 219 3 698 3 713 3 478 3 308 3 570 3 743 3 345 3 266 3 538

Přímé podpory Kč/ha 591 591 591 591 913 913 913 913 3 339 3 339 3 339 3 339

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 134 160 173 150 204 234 240 219 610 659 711 645

Zisk s podporami Kč/t 888 348 -6 553 1 252 965 629 1 057 1 965 1 521 1 419 1 732

Zisk bez podpor Kč/t 754 188 -179 403 1 048 732 388 837 1 355 862 708 1 087

Rentabilita s podporami % 28,85 9,73 -0,18 16,79 46,96 35,16 21,52 38,67 82,28 61,23 55,48 70,69

Rentabilita bez podpor % 24,50 5,24 -5,26 12,24 39,31 26,64 13,30 30,64 56,73 34,71 27,69 44,37

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 4,57 3,75 2,98 3,94 4,65 3,81 3,52 4,16 5,79 4,79 4,34 5,18
Hraniční podpora Kč/ha 24 247 24 247 41 883 41 883 43 199 43 199

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 1 532 1 311 940 1 331 1 591 1 345 1 280 1 439

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 88 158 254 147 162 165 194 170

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 1 676 1 647 1 441 1 616 1 629 1 762 1 764 1 703

Hnojiva - vlastní Kč/ha 118 237 209 177 141 264 152 183

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 1 995 1 647 1 458 1 764 2 124 1 469 1 113 1 679

Náklady na mechanizaci Kč/ha 1 950 2 181 2 091 2 057 1 857 2 031 2 051 1 958

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 847 1 142 990 1 428 1 733 1 407 1 140 1 491

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 776 2 158 1 999 2 403 2 960 2 218 2 139 2 530

Fixní náklady Kč/ha 2 284 2 174 2 138 2 216 2 554 2 379 2 383 2 458

Hektarový výnos t/ha 5,11 4,03 3,76 4,46 4,45 3,54 3,21 3,87

Náklady celkem Kč/ha 14 266 12 656 11 520 13 140 14 750 13 040 12 216 13 612

Náklady jednotkové Kč/t 2 789 3 139 3 064 2 944 3 315 3 684 3 803 3 518

Realizační ceny Kč/t 2 998 2 756 2 882 2 908 2 970 2 728 2 711 2 863

Přímé podpory Kč/ha 4 425 4 425 4 425 4 425 4 758 4 758 4 758 4 758

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 865 1 098 1 177 991 1 069 1 344 1 481 1 230

Zisk s podporami Kč/t 1 074 715 995 955 725 388 389 575

Zisk bez podpor Kč/t 208 -383 -181 -37 -345 -956 -1 092 -654

Rentabilita s podporami % 38,49 22,77 32,49 32,43 21,86 10,54 10,24 16,36

Rentabilita bez podpor % 7,47 -12,20 -5,92 -1,24 -10,40 -25,95 -28,71 -18,60

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 5,27 3,82 3,73 4,46 4,62 3,37 3,04 3,87

Hraniční podpora Kč/ha 8 020 8 020 13 016 13 016

Ukazatel MJ

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem

Celkem Celkem Celkem

2002 2003 2004



Tab. P3 - Řepka olejná

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 761 637 569 651 1 051 865 797 889 1 436 878 874 986

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 25 33 26 29 26 23 49 31 34 36 48 39

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 4 018 4 014 3 166 3 783 2 736 3 111 3 015 2 996 3 090 3 121 2 909 3 047

Hnojiva - vlastní Kč/ha 239 361 236 295 478 487 340 443 286 347 315 325

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 4 499 4 080 3 691 4 082 4 281 3 855 3 247 3 779 4 764 4 381 4 127 4 374

Náklady na mechanizaci Kč/ha 2 071 2 231 1 824 2 079 1 662 1 882 1 820 1 813 2 464 2 579 2 063 2 389

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 2 380 1 773 1 983 1 987 2 165 1 712 2 268 1 977 2 580 1 933 2 128 2 123

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 818 2 948 2 594 2 817 2 949 2 580 2 258 2 573 4 052 3 280 2 456 3 165

Fixní náklady Kč/ha 3 211 3 473 2 992 3 274 2 261 2 821 2 578 2 621 2 930 3 355 2 805 3 094

Hektarový výnos t/ha 2,39 2,45 2,25 2,38 1,54 1,65 1,58 1,61 3,77 3,63 3,33 3,56

Náklady celkem Kč/ha 20 021 19 551 17 080 18 997 17 608 17 336 16 373 17 122 21 637 19 909 17 724 19 541

Náklady jednotkové Kč/t 8 393 7 984 7 599 7 990 11 416 10 509 10 341 10 663 5 736 5 485 5 319 5 487

Realizační ceny Kč/t 5 868 5 923 5 917 5 907 7 004 7 308 7 046 7 167 6 646 6 160 6 263 6 296

Přímé podpory Kč/ha 1 316 1 316 1 316 1 316 2 721 2 721 2 721 2 721 3 339 3 339 3 339 3 339

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 552 537 586 554 1 764 1 649 1 718 1 694 885 920 1 002 938

Zisk s podporami Kč/t -1 973 -1 524 -1 096 -1 530 -2 648 -1 552 -1 577 -1 802 1 795 1 595 1 946 1 747

Zisk bez podpor Kč/t -2 524 -2 062 -1 681 -2 083 -4 412 -3 201 -3 295 -3 496 910 676 944 809

Rentabilita s podporami % -23,51 -19,09 -14,42 -19,14 -23,20 -14,77 -15,25 -16,90 31,30 29,09 36,58 31,84

Rentabilita bez podpor % -30,08 -25,82 -22,13 -26,07 -38,65 -30,46 -31,86 -32,79 15,86 12,32 17,74 14,75

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 2,37 2,46 2,25 2,38 1,51 1,68 1,56 1,61 3,98 3,55 3,31 3,56
Hraniční podpora Kč/ha -9 247 -9 247 -15 840 -15 840 -1 844 -1 844

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 1 442 1 026 1 193 1 153 1 804 1 179 1 178 1 351

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 20 24 48 29 20 42 87 48

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 4 109 3 635 3 394 3 669 3 477 3 753 3 207 3 532

Hnojiva - vlastní Kč/ha 340 447 417 418 200 432 161 296

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 4 585 4 199 3 583 4 119 4 445 3 825 3 971 4 035

Náklady na mechanizaci Kč/ha 2 053 2 587 2 374 2 424 1 936 2 659 1 984 2 281

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 2 343 2 079 2 021 2 118 2 188 2 304 1 807 2 140

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 2 978 2 834 2 454 2 766 3 236 2 832 2 267 2 793

Fixní náklady Kč/ha 3 308 2 968 2 920 3 025 3 239 3 137 2 940 3 113

Hektarový výnos t/ha 3,10 2,95 2,74 2,93 3,30 3,09 2,88 3,09

Náklady celkem Kč/ha 21 179 19 797 18 406 19 721 20 545 20 163 17 602 19 588

Náklady jednotkové Kč/t 6 837 6 705 6 719 6 737 6 235 6 520 6 110 6 335

Realizační ceny Kč/t 5 636 5 684 5 683 5 674 6 774 6 766 6 917 6 806

Přímé podpory Kč/ha 4 425 4 425 4 425 4 425 4 758 4 758 4 758 4 758

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 1 428 1 499 1 615 1 512 1 444 1 539 1 652 1 539

Zisk s podporami Kč/t 228 478 579 448 1 983 1 784 2 459 2 010

Zisk bez podpor Kč/t -1 201 -1 021 -1 036 -1 063 539 245 807 471

Rentabilita s podporami % 3,33 7,12 8,62 6,66 31,81 27,36 40,25 31,73

Rentabilita bez podpor % -17,56 -15,23 -15,43 -15,78 8,65 3,76 13,21 7,44

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 3,08 2,96 2,74 2,93 3,28 3,07 2,93 3,09

Hraniční podpora Kč/ha -3 003 -3 003 -5 606 -5 606

Ukazatel MJ

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem

Celkem Celkem Celkem

2002 2003 2004



Tab. P4 - Cukrovka

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 5 084 3 947 0 5 021 5 432 4 604 0 5 393 6 161 5 690 0 6 136

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 4 0 0 4 55 0 0 52 45 0 0 42

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 2 653 2 226 0 2 629 2 683 1 186 0 2 613 3 014 2 142 0 2 968

Hnojiva - vlastní Kč/ha 373 575 0 384 694 591 0 689 917 306 0 884

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 8 632 9 929 0 8 705 8 613 7 654 0 8 569 7 850 6 946 0 7 802

Náklady na mechanizaci Kč/ha 4 978 8 455 0 5 171 3 536 5 153 0 3 611 5 519 8 478 0 5 677

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 5 639 7 169 0 5 725 4 646 6 885 0 4 749 7 037 7 277 0 7 049

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 6 154 6 013 0 6 146 5 594 5 028 0 5 568 6 900 5 629 0 6 832

Fixní náklady Kč/ha 7 404 6 260 0 7 341 6 016 6 135 0 6 022 6 087 6 287 0 6 097

Hektarový výnos t/ha 48,23 59,93 0 48,89 43,51 45,26 0 43,59 45,91 46,32 0 45,93

Náklady celkem Kč/ha 40 922 44 574 0 41 125 37 268 37 235 0 37 267 43 530 42 754 0 43 488

Náklady jednotkové Kč/t 848 744 0 841 857 823 0 855 948 923 0 947

Realizační ceny Kč/t 901 870 0 899 931 867 0 928 1 419 1 253 0 1 410

Přímé podpory Kč/ha 349 349 0 349 743 743 0 743 3 339 3 339 0 3 339

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 7 6 0 7 17 16 0 17 73 72 0 73

Zisk s podporami Kč/t 60 132 0 65 91 61 0 90 544 402 0 536

Zisk bez podpor Kč/t 53 126 0 58 74 45 0 73 471 330 0 463

Rentabilita s podporami % 7,08 17,74 0 7,72 10,68 7,43 0 10,53 57,36 43,60 0 56,63

Rentabilita bez podpor % 6,23 16,96 0 6,87 8,68 5,44 0 8,53 49,69 35,79 0 48,95

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 48,35 57,98 48,89 45,05 43,67 44,99 72,47 64,57 72,05
Hraniční podpora Kč/ha 53 581 53 581 1 402 739 1 402 739 523 324 523 324

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 7 937 6 586 0 7 851 6 544 6 015 0 6 514

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 35 0 0 32 49 18 0 47

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 3 770 2 759 0 3 706 3 742 3 162 0 3 709

Hnojiva - vlastní Kč/ha 409 1 017 0 448 535 549 0 536

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 7 031 5 991 0 6 965 7 139 7 725 0 7 172

Náklady na mechanizaci Kč/ha 4 579 5 338 0 4 627 4 410 5 710 0 4 483

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 9 343 10 637 0 9 425 9 977 11 126 0 10 042

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 6 934 4 376 0 6 772 7 231 5 378 0 7 126

Fixní náklady Kč/ha 5 980 5 098 0 5 924 6 090 6 782 0 6 129

Hektarový výnos t/ha 52,94 42,92 0 52,30 50,40 47,99 0 50,26

Náklady celkem Kč/ha 46 018 41 802 0 45 751 45 716 46 466 0 45 759

Náklady jednotkové Kč/t 869 974 0 875 907 968 0 910

Realizační ceny Kč/t 1 243 1 332 0 1 248 1 045 1 039 0 1 045

Přímé podpory Kč/ha 2 111 2 111 0 2 111 2 518 2 518 0 2 518

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 40 49 0 40 50 52 0 50

Zisk s podporami Kč/t 414 407 0 413 188 123 0 184

Zisk bez podpor Kč/t 374 358 0 373 138 71 0 134

Rentabilita s podporami % 47,60 41,78 0 47,27 20,70 12,73 0 20,24

Rentabilita bez podpor % 43,02 36,73 0 42,65 15,19 7,31 0 14,74

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 52,74 45,80 52,30 42,20 39,96 42,07

Hraniční podpora Kč/ha 28 694 28 694 -187 026 -187 026

Ukazatel MJ

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem

Celkem Celkem Celkem

2002 2003 2004



Tab. P5 - Brambory konzumní pozdní

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 16 556 17 744 15 552 16 780 24 785 15 358 14 364 14 994 27 322 23 142 17 479 20 368

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 0 2 556 2 260 2 290 73 2 300 2 192 2 223 273 1 259 2 696 1 964

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 2 427 3 561 3 190 3 345 2 043 2 306 2 776 2 526 3 240 2 902 2 604 2 757

Hnojiva - vlastní Kč/ha 677 469 711 580 148 617 1 616 1 085 288 868 368 615

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 3 958 9 220 6 272 7 717 5 061 6 959 6 224 6 590 3 388 8 256 7 290 7 739

Náklady na mechanizaci Kč/ha 6 685 11 231 11 061 10 904 7 922 7 047 7 567 7 303 12 152 8 975 9 407 9 214

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 1 690 3 219 4 386 3 610 1 479 5 306 4 439 4 852 1 689 3 304 4 502 3 885

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 10 252 16 818 12 486 14 675 10 432 12 398 11 217 11 817 11 518 13 274 12 274 12 764

Fixní náklady Kč/ha 11 777 17 391 12 883 15 230 10 062 14 955 10 856 12 959 8 499 15 045 11 780 13 375

Hektarový výnos t/ha 22,96 25,72 23,98 24,85 19,76 20,11 18,77 19,47 20,41 25,58 23,07 24,30

Náklady celkem Kč/ha 54 021 82 210 68 801 75 132 62 003 67 246 61 251 64 348 68 368 77 025 68 400 72 681

Náklady jednotkové Kč/t 2 353 3 197 2 870 3 023 3 138 3 344 3 264 3 305 3 349 3 011 2 965 2 991

Realizační ceny Kč/t 2 929 3 609 2 933 3 300 3 262 3 722 3 379 3 560 2 144 2 898 3 022 2 950

Přímé podpory Kč/ha 1 095 1 095 1 095 1 095 1 740 1 740 1 740 1 740 4 381 4 381 4 381 4 381

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 48 43 46 44 88 87 93 89 215 171 190 180

Zisk s podporami Kč/t 623 455 109 320 212 465 208 345 -991 58 247 139

Zisk bez podpor Kč/t 576 413 63 276 124 378 115 255 -1 206 -113 57 -41

Rentabilita s podporami % 26,49 14,24 3,79 10,59 6,75 13,91 6,36 10,43 -29,59 1,94 8,33 4,66

Rentabilita bez podpor % 24,47 12,91 2,20 9,13 3,95 11,32 3,52 7,73 -36,00 -3,75 1,93 -1,37

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 20,38 28,13 24,85 19,53 22,69 21,01 13,26 22,47 21,73
Hraniční podpora Kč/ha -18 210 -18 210 63 245 63 245 175 420 175 420

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Osiva (sadba) - nakupovaná Kč/ha 10 897 17 987 13 609 15 756 12 484 18 250 15 105 16 683

Osiva (sadba) - vlastní Kč/ha 382 899 3 387 1 946 673 1 518 1 488 1 466

Hnojiva - nakupovaná Kč/ha 4 998 3 216 2 945 3 186 5 288 3 292 3 589 3 507

Hnojiva - vlastní Kč/ha 1 183 876 1 018 952 2 585 702 522 715

Prostředky ochrany rostlin Kč/ha 6 072 8 292 6 534 7 426 7 052 7 852 5 869 6 995

Náklady na mechanizaci Kč/ha 10 674 11 697 12 334 11 922 9 978 11 887 13 910 12 634

Ostatní přímé náklady a služby Kč/ha 4 882 3 190 4 584 3 873 6 802 3 252 4 570 3 961

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/ha 16 964 15 657 15 305 15 569 16 185 13 233 15 130 14 154

Fixní náklady Kč/ha 18 762 12 894 12 188 12 875 17 706 12 744 12 387 12 827

Hektarový výnos t/ha 33,87 31,84 26,60 29,68 26,42 23,88 21,75 23,12

Náklady celkem Kč/ha 74 814 74 707 71 904 73 504 78 754 72 729 72 570 72 943

Náklady jednotkové Kč/t 2 209 2 347 2 703 2 477 2 980 3 045 3 337 3 155

Realizační ceny Kč/t 2 065 1 941 2 328 2 088 4 490 3 742 2 990 3 465

Přímé podpory Kč/ha 3 149 3 149 3 149 3 149 3 154 3 154 3 154 3 154

Nepřímé podpory Kč/ha 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpory celkem Kč/t 93 99 118 106 119 132 145 136

Zisk s podporami Kč/t -51 -307 -257 -282 1 629 829 -202 446

Zisk bez podpor Kč/t -144 -406 -375 -388 1 509 697 -347 310

Rentabilita s podporami % -2,32 -13,08 -9,50 -11,39 54,65 27,22 -6,05 14,14

Rentabilita bez podpor % -6,53 -17,29 -13,88 -15,67 50,65 22,89 -10,40 9,81

Modifikovaný hektarový výnos t/ha 33,48 29,59 29,68 56,81 42,79 38,35
Hraniční podpora Kč/ha 5 639 912 5 639 912 437 785 437 785

Ukazatel MJ

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem

Celkem Celkem Celkem

2002 2003 2004



Tab. P6 - Mléko kravské

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 7 262 6 711 7 100 6 971 6 745 6 679 6 716 6 708 8 041 8 238 7 668 8 014

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 11 581 10 407 9 165 10 346 12 592 10 193 9 434 10 607 13 138 10 606 9 097 10 806

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 700 534 410 541 879 561 378 591 788 652 415 615

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 3 586 2 748 3 245 3 116 3 943 2 933 3 008 3 228 4 002 2 863 2 988 3 197

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 4 877 4 448 4 221 4 493 4 909 4 448 4 494 4 586 5 224 4 680 4 563 4 786

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 9 836 9 284 9 796 9 581 9 915 9 477 10 211 9 819 10 227 10 062 10 314 10 181

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 1 724 1 661 1 476 1 623 1 942 1 624 1 496 1 671 2 432 2 113 2 169 2 213

Odpisy zvířat Kč/365 KD 4 823 4 669 4 610 4 692 4 923 4 701 4 639 4 742 5 169 4 873 4 716 4 902

Fixní náklady Kč/365 KD 7 641 6 452 5 823 6 577 6 746 5 995 6 190 6 257 7 116 6 867 6 019 6 675

Užitkovost lt/365 KD 5 882 5 504 5 260 5 531 6 197 5 599 5 380 5 693 6 562 5 830 5 471 5 912

Náklady celkem Kč/365 KD 52 029 46 916 45 847 47 941 52 594 46 610 46 567 48 209 56 136 50 954 47 949 51 389

Náklady jednotkové Kč/lt 8,32 8,01 8,19 8,15 7,98 7,83 8,14 7,96 8,04 8,21 8,24 8,17

Realizační ceny Kč/lt 8,11 8,23 8,18 8,18 7,83 7,86 7,77 7,83 8,07 8,13 8,03 8,09

Přímé podpory Kč/VDJ 178 178 178 178 727 727 727 727 850 850 850 850

Nepřímé podpory Kč/VDJ 341 631 743 643 669 919 997 921 2 717 3 060 3 363 3 146

Podpory celkem Kč/lt 0,09 0,15 0,18 0,15 0,23 0,29 0,32 0,29 0,54 0,67 0,77 0,68

Zisk s podporami Kč/lt -0,12 0,36 0,16 0,18 0,08 0,33 -0,04 0,16 0,57 0,59 0,57 0,59

Zisk bez podpor Kč/lt -0,21 0,22 -0,02 0,03 -0,14 0,04 -0,36 -0,13 0,03 -0,08 -0,20 -0,08

Rentabilita s podporami % -1,45 4,55 1,95 2,22 1,03 4,24 -0,54 1,99 7,11 7,14 6,87 7,24
Rentabilita bez podpor % -2,51 2,71 -0,19 0,40 -1,80 0,49 -4,47 -1,64 0,35 -1,02 -2,48 -1,04

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 8 014 7 916 6 795 7 584 7 631 7 644 7 115 7 464

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 12 735 11 739 10 383 11 532 14 672 11 352 11 120 11 959

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 889 777 437 695 920 923 446 763

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 4 752 3 067 3 084 3 445 3 422 2 423 3 651 3 039

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 5 744 4 833 4 695 4 991 6 277 5 986 5 873 6 008

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 10 243 11 087 10 519 10 721 10 136 10 450 10 388 10 365

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 2 403 2 427 2 351 2 398 2 169 1 769 1 939 1 908

Odpisy zvířat Kč/365 KD 5 894 5 956 5 723 5 869 6 120 5 867 5 682 5 857

Fixní náklady Kč/365 KD 6 907 7 260 6 339 6 892 7 010 8 330 6 224 7 354

Užitkovost lt/365 KD 6 595 6 225 5 653 6 127 6 687 6 210 5 954 6 222

Náklady celkem Kč/365 KD 57 582 55 061 50 324 54 126 58 358 54 743 52 436 54 717

Náklady jednotkové Kč/lt 8,21 8,31 8,37 8,30 8,20 8,29 8,28 8,27

Realizační ceny Kč/lt 8,01 8,38 8,34 8,28 7,80 7,91 7,89 7,88

Přímé podpory Kč/VDJ 2 007 2 007 2 007 2 007 2 582 2 582 2 582 2 582

Nepřímé podpory Kč/VDJ 2 932 3 366 3 710 3 416 3 404 3 788 4 184 3 860

Podpory celkem Kč/lt 0,75 0,86 1,01 0,89 0,90 1,03 1,14 1,04

Zisk s podporami Kč/lt 0,55 0,93 0,99 0,86 0,50 0,65 0,74 0,65

Zisk bez podpor Kč/lt -0,20 0,07 -0,02 -0,02 -0,40 -0,37 -0,39 -0,39

Rentabilita s podporami % 6,66 11,19 11,81 10,38 6,04 7,87 9,00 7,87
Rentabilita bez podpor % -2,46 0,81 -0,28 -0,28 -4,87 -4,51 -4,73 -4,66

1) Nepřímé podpory na vlastní krmiva (SAPS+Top-Up)

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem

Ukazatel MJ
2002 2003 2004

Celkem Celkem Celkem



Tab. P7 - Výkrm skotu

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 883 1 211 1 472 1 174 1 073 1 119 1 355 1 161 1 097 1 216 1 417 1 222

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 6 635 5 839 5 146 5 914 5 906 5 806 5 069 5 661 6 369 5 734 4 756 5 725

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 5 5 2 4 11 5 1 6 10 11 5 10

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 1 398 1 183 1 028 1 212 1 535 1 139 1 112 1 263 1 344 1 721 1 130 1 468

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 471 400 415 426 527 469 542 506 1 449 480 672 839

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 2 338 2 175 2 269 2 250 2 439 2 265 2 409 2 357 2 597 2 330 2 562 2 468

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 423 383 236 359 362 404 266 357 467 399 192 376

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixní náklady Kč/365 KD 1 500 1 302 1 370 1 381 1 088 1 065 1 182 1 101 1 324 1 244 1 432 1 312

Užitkovost kg/KD 0,863 0,879 0,834 0,863 0,880 0,879 0,823 0,866 0,883 0,840 0,818 0,849

Náklady celkem Kč/365 KD 13 654 12 499 11 937 12 720 12 941 12 272 11 937 12 412 14 657 13 136 12 166 13 418

Náklady na přírůstek Kč/kg 43,32 38,95 39,22 40,39 40,27 38,25 39,75 39,27 45,49 42,84 40,74 43,29

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 47,45 42,95 43,71 44,46 45,40 42,50 44,44 43,87 49,05 47,14 45,54 47,53

Realizační ceny Kč/kg ž. hm. 36,25 36,66 35,84 36,34 34,99 35,37 34,95 35,15 36,52 37,04 38,02 37,07

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 850 850 850 850

Nepřímé podpory Kč/VDJ 231 397 462 404 1 762 2 020 2 045 1 968 1 872 2 068 2 245 2 118

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 0,39 0,67 0,78 0,69 2,99 3,42 3,47 3,34 4,61 4,95 5,25 5,03

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -10,80 -5,62 -7,09 -7,44 -7,42 -3,71 -6,03 -5,38 -7,92 -5,15 -2,28 -5,43

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -11,20 -6,29 -7,87 -8,12 -10,40 -7,13 -9,49 -8,72 -12,53 -10,10 -7,53 -10,46

Rentabilita s podporami % -22,77 -13,08 -16,22 -16,72 -16,34 -8,72 -13,56 -12,27 -16,14 -10,93 -5,01 -11,43
Rentabilita bez podpor % -23,60 -14,65 -18,01 -18,27 -22,92 -16,78 -21,36 -19,88 -25,54 -21,42 -16,53 -22,01

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 881 1 492 1 502 1 329 960 1 489 1 469 1 381

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 6 146 5 894 5 770 5 930 7 299 6 353 6 232 6 499

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 3 16 4 9 16 15 3 12

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 1 287 1 351 1 276 1 314 1 162 1 384 1 015 1 232

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 673 611 644 636 1 037 693 552 717

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 3 090 2 530 2 757 2 742 3 041 3 280 3 026 3 159

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 540 527 360 486 249 329 200 276

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixní náklady Kč/365 KD 1 087 1 341 1 444 1 299 1 399 1 659 1 570 1 583

Užitkovost kg/KD 0,877 0,885 0,823 0,867 0,895 0,888 0,838 0,874

Náklady celkem Kč/365 KD 13 706 13 761 13 756 13 745 15 164 15 203 14 067 14 858

Náklady na přírůstek Kč/kg 42,80 42,60 45,80 43,45 46,40 46,91 46,01 46,55

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 48,55 47,49 49,69 48,25 51,21 50,75 49,95 50,55

Realizační ceny Kč/kg ž. hm. 38,78 41,97 38,64 40,34 40,68 41,85 41,11 41,40

Přímé podpory Kč/VDJ 2 006 2 006 2 006 2 006 2 500 2 500 2 500 2 500

Nepřímé podpory Kč/VDJ 2 460 2 714 2 916 2 741 2 758 2 981 3 216 3 022

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 7,57 8,00 8,34 8,05 8,91 9,29 9,69 9,36

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -2,20 2,48 -2,70 0,13 -1,61 0,38 0,84 0,21

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -9,77 -5,52 -11,05 -7,91 -10,53 -8,91 -8,85 -9,15

Rentabilita s podporami % -4,53 5,23 -5,44 0,27 -3,15 0,76 1,68 0,42
Rentabilita bez podpor % -20,12 -11,61 -22,23 -16,40 -20,56 -17,55 -17,72 -18,09

1) Nepřímé podpory krmiv vlastních (kukuřice na siláž a zeleno, VLP, TTP) - SAPS+Top-Up.

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem

Ukazatel MJ
2002 2003 2004

Celkem Celkem Celkem



Tab. P8 - Krávy bez tržní produkce mléka

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 303 242 237 245 210 278 161 206 610 271 274 305

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 6 297 4 264 3 347 3 957 8 782 5 139 3 835 4 758 7 720 4 342 3 777 4 369

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 161 177 21 89 110 151 15 71 60 169 4 74

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 2 467 996 1 263 1 290 2 300 628 859 916 1 102 1 887 863 1 284

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 1 303 1 218 540 850 3 441 1 253 1 037 1 341 1 178 1 146 955 1 051

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 4 949 4 039 2 762 3 420 5 587 3 596 2 495 3 171 4 938 4 845 2 210 3 493

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 227 132 77 111 835 72 150 188 954 469 210 381

Odpisy zvířat Kč/365 KD 4 523 3 513 2 958 3 305 4 379 3 449 2 991 3 282 3 351 3 664 2 867 3 223

Fixní náklady Kč/365 KD 7 671 4 996 2 768 4 025 4 179 4 194 2 229 3 097 4 483 2 735 2 353 2 703

Spotřeba práce hod/365 KD 52,71 43,02 29,42 36,43 58,21 37,46 25,99 33,04 46,81 45,92 20,95 33,11

Norma obsluhy ks/prac. 37,94 46,49 67,99 54,90 34,36 53,38 76,95 60,53 42,73 43,56 95,48 60,41

Natalita na 100 krav ks telat 87,4 87,4 87,4 87,4 87,8 87,8 87,8 87,8 85,2 85,2 85,2 85,2

Náklady celkem Kč/365 KD 27 901 19 576 13 974 17 294 29 823 18 760 13 773 17 031 24 396 19 529 13 513 16 883

Náklady na práci Kč/hod 1 450 1 247 1 301 1 301 1 404 1 372 1 452 1 412 1 428 1 165 1 767 1 397

Náklady na tele Kč/kg ž. hm. 150,94 105,90 75,59 93,56 159,54 100,36 73,68 91,11 122,89 98,37 68,07 85,04

Průměrná realizační cena telete Kč/kg 52,62 52,62 52,62 52,62 53,12 53,12 53,12 53,12 57,93 57,93 57,93 57,93

Přímé podpory Kč/ks 4 932 4 932 4 932 4 932 4 133 4 133 4 133 4 133 6 598 6 598 6 598 6 598

Nepřímé podpory Kč/ks 307 2 235 2 912 2 325 250 1 826 2 379 1 899 2 442 4 730 6 363 5 256

Podpora telete Kč/kg ž. hm. 24,77 33,88 37,08 34,31 20,59 27,99 30,58 28,33 38,80 48,61 55,62 50,87

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -73,55 -19,40 14,11 -6,63 -85,84 -19,26 10,02 -9,66 -26,17 8,17 45,48 23,76

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -98,32 -53,28 -22,97 -40,94 -106,42 -47,24 -20,56 -37,99 -64,96 -40,44 -10,14 -27,11

Rentabilita s podporami % -48,7 -18,3 18,7 -7,1 -53,8 -19,2 13,6 -10,6 -21,3 8,3 66,8 27,9
Rentabilita bez podpor % -65,1 -50,3 -30,4 -43,8 -66,7 -47,1 -27,9 -41,7 -52,9 -41,1 -14,9 -31,9

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 0 213 203 207 240 282 267 271

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 0 4 298 3 809 4 005 8 153 5 312 5 659 5 601

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 0 173 20 81 209 279 95 166

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 0 1 846 882 1 268 1 438 746 954 891

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 0 1 144 1 317 1 247 1 548 1 277 1 695 1 537

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 0 3 360 2 418 2 795 3 362 4 872 2 600 3 460

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 0 328 293 307 321 104 223 182

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 4 331 3 247 3 682 5 351 4 010 2 889 3 372

Fixní náklady Kč/365 KD 0 2 688 1 942 2 242 1 872 3 824 1 533 2 388

Spotřeba práce hod/365 KD 0 30,20 21,73 25,12 28,39 41,13 21,96 29,21

Norma obsluhy ks/prac. 0 66,24 92,05 79,61 70,46 48,62 91,09 68,46

Natalita na 100 krav ks telat 0 79,2 79,2 79,2 80,0 80,0 80,0 80,0

Náklady celkem Kč/365 KD 0 18 381 14 131 15 835 22 494 20 705 15 916 17 869

Náklady na práci Kč/hod 0 1 668 1 782 1 727 2 171 1 379 1 986 1 676

Náklady na tele Kč/kg ž. hm. 0 96,50 74,19 83,13 119,14 109,67 84,30 94,64

Realizační ceny telete Kč/kg 0 67,31 67,31 67,31 68,53 68,53 68,53 68,53

Přímé podpory Kč/ks 0 2 609 2 609 2 609 3 328 3 328 3 328 3 328

Nepřímé podpory Kč/ks 0 4 730 6 363 5 256 2 442 4 730 6 363 5 256

Podpora telete Kč/kg ž. hm. 0 30,51 37,30 32,70 24,45 34,14 41,06 36,37

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. 0,00 1,32 30,43 16,88 -26,16 -6,99 25,29 10,26

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. 0,00 -29,19 -6,88 -15,82 -50,61 -41,14 -15,77 -26,11

Rentabilita s podporami % 0 1,4 41,0 20,3 -22,0 -6,4 30,0 10,8
Rentabilita bez podpor % 0 -30,2 -9,3 -19,0 -42,5 -37,5 -18,7 -27,6

1) Nepřímé podpory na vlastní krmiva (SAPS+Top-Up)

2004

Celkem Celkem Celkem
Ukazatel MJ

2002 2003

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem



Tab. P9 - Výkrm prasat

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 2 997 3 039 3 331 3 076 2 805 2 342 2 352 2 612 2 703 2 577 2 425 2 638

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 1 199 951 648 1 024 1 146 1 293 1 175 1 194 1 409 1 830 1 240 1 458

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 99 168 77 112 115 75 14 91 115 21 16 83

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 366 337 445 375 254 265 584 296 252 248 567 299

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 298 287 581 353 262 296 236 269 304 318 291 305

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 635 593 549 607 590 519 738 585 610 785 804 671

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 189 102 169 163 171 136 171 160 179 134 216 177

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixní náklady Kč/365 KD 544 440 272 462 389 328 400 372 337 505 478 388

Užitkovost kg/KD 0,677 0,643 0,693 0,672 0,659 0,646 0,627 0,651 0,684 0,639 0,632 0,668

Náklady celkem Kč/365 KD 6 329 5 917 6 073 6 174 5 733 5 254 5 669 5 580 5 911 6 418 6 037 6 020

Natalita prasnic ks odst. sel. 16,73 16,08 17,79 16,86 16,09 11,61 14,52 13,99 18,30 19,94 16,05 18,35

Konverze krmiv (spotř. obilovin) kg/kg ž. hm. 1,99 1,92 2,09 1,99 2,04 1,90 1,82 1,98 1,84 1,95 1,87 1,87

Doba výkrmu jatečných prasat KD/ks 195,63 200,55 194,28 196,63 196,79 196,53 208,34 198,32 187,83 197,89 202,99 191,97

Obrátkovost výkrmu prasat koef. 1,80 1,76 1,81 1,79 1,79 1,79 1,69 1,78 1,87 1,78 1,74 1,83

Náklady na přírůstek Kč/kg 25,61 25,21 24,01 25,18 23,83 22,29 24,79 23,47 23,66 27,52 26,19 24,68

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 33,64 32,77 31,17 32,79 31,77 32,88 34,54 32,47 33,21 37,94 37,83 34,56

Realizační ceny Kč/kg 32,13 32,05 31,18 31,90 29,24 29,27 29,23 29,25 32,73 31,13 32,24 32,36

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepřímé podpory Kč/ha 19 20 12 18 35 49 45 41 102 134 111 111

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 0,17 0,18 0,11 0,16 0,32 0,45 0,41 0,38 0,94 1,25 1,03 1,03

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. -1,34 -0,54 0,12 -0,73 -2,20 -3,16 -4,90 -2,85 0,46 -5,56 -4,56 -1,17

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. -1,51 -0,72 0,01 -0,89 -2,53 -3,61 -5,31 -3,23 -0,48 -6,81 -5,59 -2,20

Rentabilita s podporami % -3,97 -1,65 0,37 -2,22 -6,93 -9,62 -14,19 -8,78 1,40 -14,65 -12,04 -3,39
Rentabilita bez podpor % -4,48 -2,20 0,02 -2,71 -7,95 -10,99 -15,38 -9,94 -1,45 -17,94 -14,77 -6,36

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 2 396 2 857 1 988 2 486 2 454 3 180 2 338 2 771

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 1 364 915 1 679 1 265 1 192 334 1 253 809

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 102 99 16 89 127 84 11 93

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 178 191 657 249 113 1 387 403 728

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 358 429 287 371 402 475 305 424

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 545 671 787 619 625 585 791 627

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 336 180 219 270 255 192 170 216

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixní náklady Kč/365 KD 351 634 480 460 401 302 485 366

Užitkovost kg/KD 0,687 0,690 0,647 0,682 0,704 0,713 0,633 0,700

Náklady celkem Kč/365 KD 5 630 5 977 6 114 5 809 5 570 6 540 5 757 6 034

Natalita prasnic ks odst. sel. 16,95 18,98 20,37 18,14 20,58 23,69 17,74 21,65

Konverze krmiv (spotř. obilovin) kg/kg ž. hm. 1,81 2,13 1,69 1,90 1,98 2,37 2,17 2,18

Doba výkrmu jatečných prasat KD/ks 188,79 189,74 199,84 190,57 188,46 187,56 205,76 189,97

Obrátkovost výkrmu prasat koef. 1,86 1,86 1,76 1,85 1,87 1,88 1,72 1,85

Náklady na přírůstek Kč/kg 22,45 23,73 25,88 23,32 21,66 25,13 24,93 23,63

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 30,30 32,75 32,09 31,36 32,54 34,98 36,44 34,09

Realizační ceny Kč/kg 32,00 31,99 31,36 31,91 31,19 30,08 30,78 30,65

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepřímé podpory Kč/ha 151 117 284 160 182 62 259 132

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 1,40 1,08 2,64 1,48 1,66 0,57 2,36 1,20

Zisk s podporami Kč/kg ž. hm. 3,10 0,32 1,91 2,04 0,31 -4,33 -3,30 -2,24

Zisk bez podpor Kč/kg ž. hm. 1,70 -0,76 -0,73 0,56 -1,35 -4,90 -5,66 -3,44

Rentabilita s podporami % 10,24 0,97 5,96 6,49 0,95 -12,39 -9,05 -6,57
Rentabilita bez podpor % 5,61 -2,33 -2,26 1,77 -4,14 -14,01 -15,54 -10,10
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Celkem Celkem Celkem
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2002 2003
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Tab. P10 - Výkrm brojlerů

Výrobní oblast Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 252 197 201 234 212 199 196 208 234 246 232 237

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 0 30 0 8 0 10 0 3 6 1 10 5

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 3 2 1 2 5 2 0 4 4 1 0 3

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 24 14 17 21 18 14 17 17 19 13 19 17

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 21 20 22 21 19 18 18 18 21 35 21 24

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 19 24 27 21 13 23 34 17 23 23 20 23

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 10 7 3 9 11 8 4 10 2 10 7 4

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixní náklady Kč/365 KD 17 19 18 17 8 16 21 10 6 15 15 8

Užitkovost kg/KD 0,048 0,047 0,048 0,048 0,046 0,045 0,044 0,046 0,049 0,046 0,046 0,048

Náklady celkem Kč/365 KD 346 312 289 333 285 289 291 286 315 345 324 323

Doba výkrmu KD 39,61 40,54 40,24 39,90 41,63 42,42 43,96 41,95 39,19 41,76 41,76 39,85

Obrátkovost koef. 7,83 7,68 7,73 7,78 7,51 7,39 7,16 7,46 7,90 7,49 7,48 7,79

Náklady na přírůstek Kč/kg 19,60 18,05 16,60 19,00 16,96 17,50 18,28 17,17 17,67 20,58 19,32 18,37

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 23,41 21,86 20,41 22,81 20,55 21,09 21,87 20,75 21,53 24,45 23,18 22,24

Realizační ceny Kč/kg 21,66 21,80 21,81 21,71 20,53 20,66 20,39 20,56 21,92 21,94 23,07 21,96

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepřímé podpory Kč/jat.kus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zisk s podporami Kč/t -1,75 -0,06 1,40 -1,10 -0,01 -0,42 -1,48 -0,20 0,38 -2,51 -0,11 -0,28

Zisk bez podpor Kč/t -1,75 -0,06 1,40 -1,10 -0,01 -0,42 -1,48 -0,20 0,38 -2,51 -0,11 -0,28

Rentabilita s podporami % -7,46 -0,27 6,84 -4,83 -0,07 -2,02 -6,77 -0,95 1,78 -10,26 -0,47 -1,26
Rentabilita bez podpor % -7,46 -0,27 6,84 -4,83 -0,07 -2,02 -6,77 -0,95 1,78 -10,26 -0,47 -1,26

Výrobní oblast Výrobní oblast

K a Ř B BO a H K a Ř B BO a H

Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/365 KD 185 210 198 191 185 194 210 190

Krmiva (steliva) - vlastní Kč/365 KD 22 2 18 18 22 1 0 15

Léčiva a desinfekční prostředky Kč/365 KD 5 1 2 4 4 2 2 3

Náklady na mechanizaci Kč/365 KD 10 21 13 12 10 12 10 10

Ostatní přímé náklady a služby Kč/365 KD 25 23 39 26 31 26 53 33

Mzdové a osobní náklady celkem Kč/365 KD 13 28 15 16 15 23 19 17

Odpisy DNHM celkem Kč/365 KD 11 6 3 9 11 8 6 10

Odpisy zvířat Kč/365 KD 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixní náklady Kč/365 KD 8 24 8 11 9 15 7 10

Užitkovost kg/KD 0,048 0,050 0,049 0,048 0,049 0,048 0,052 0,049

Náklady celkem Kč/365 KD 279 315 295 287 287 281 307 289

Doba výkrmu KD 40,33 38,48 39,19 39,89 39,36 39,56 36,94 39,07

Obrátkovost koef. 7,71 8,03 7,90 7,78 7,87 7,84 8,31 7,92

Náklady na přírůstek Kč/kg 16,09 17,32 16,54 16,35 16,16 15,87 16,21 16,11

Náklady na živou hmotnost Kč/kg ž. hm. 19,71 20,94 20,16 19,97 19,63 19,34 19,67 19,58

Realizační ceny Kč/kg 20,79 20,60 20,73 20,75 18,87 19,60 19,32 19,11

Přímé podpory Kč/VDJ 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepřímé podpory Kč/jat.kus 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpora celkem Kč/kg ž. hm. 0 0 0 0 0 0 0 0

Zisk s podporami Kč/t 1,08 -0,34 0,57 0,78 -0,76 0,26 -0,35 -0,47

Zisk bez podpor Kč/t 1,08 -0,34 0,57 0,78 -0,76 0,26 -0,35 -0,47

Rentabilita s podporami % 5,49 -1,61 2,85 3,90 -3,88 1,35 -1,79 -2,41
Rentabilita bez podpor % 5,49 -1,61 2,85 3,90 -3,88 1,35 -1,79 -2,41

Ukazatel MJ
2005 2006

Celkem Celkem

Ukazatel MJ
2002 2003 2004

Celkem Celkem Celkem
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Pšenice ozimá - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

výnos y v 0,1t/ha rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Ječmen jarní - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

výnos y v 0,1t/ha rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Řepka - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

výnos y v 0,1t/ha rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Cukrovka - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle v ýrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

výnos y v kg/ha rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Brambory konzumní - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

výnos y v kg/ha rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Dojnice - mléko - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

dojivost y v 1000lt/ks rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Výkrm skotu - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

přírůstek v 10kg rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Krávy BTPM - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

spotřeba práce v hod rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Výkrm prasat - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

přírůstek v 10kg rentabilita s podporami rentabilita bez podpor
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Výkrm brojlerů - Vývoj rentability v letech 2002-2006 podle výrobních oblastí 
(K=K+Ř, B=B, H=Bo+H, C=ČR)

přírůstek v 100kg rentabilita s podporami rentabilita bez podpor


