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Hospodářský výsledek a ekonomická situace zemědělských podniků jsou velmi 

sledované a citlivé informace vypovídající o efektivnosti podniků a důchodové situaci farmářů. 

Objektivní zjišťování těchto informací tak, aby byly skutečně reprezentativní, srovnatelné 

a umožňovaly i hlubší analýzu příčin hospodářských výsledků zemědělských podniků, není 

jednoduché. Hlavním oficiálním zdrojem těchto informací se po vstupu do EU stává 

Zemědělská účetní datová síť FADN (Farm Accountancy Data Network), založená již v roce 

1965. Jedná se o každoroční statistické výběrové šetření hospodářských výsledků 

zemědělských podniků, které spadá pod Generální ředitelství Evropské komise pro 

zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI). Sběrem a zpracováním dat jsou v jednotlivých 

členských zemích EU pověřena tzv. kontaktní pracoviště FADN.  

Celkový výběrový soubor FADN zahrnuje přes 80 tisíc respondentů, kteří reprezentují 

přibližně 5 milionů zemědělských podniků za všechny členské státy Unie. Šetření FADN je 

zaměřeno pouze na komerčně orientované subjekty, které pokrývají přibližně 90 % celkové 

zemědělské produkce EU. Databáze FADN představuje unikátní nástroj umožňující detailní 

ekonomickou analýzu jednotlivých skupin zemědělských podniků. Jedinečnost FADN 

potvrzuje mimo jiné jeho intenzivní využívání Evropskou komisí pro účely tvorby 

a vyhodnocování dopadů společné zemědělské politiky EU. Výsledky FADN jsou každoročně 

prezentovány v rámci zprávy o stavu zemědělství EU.  

Nejobvyklejší formou prezentace výsledků šetření FADN je tzv. Standardní výstup 

FADN. Standardní výstup je soubor ukazatelů z databáze FADN uspořádaný tak, aby 

poskytoval ucelený pohled na hospodářské výsledky a ekonomickou situaci zemědělského 

podniku nebo skupiny podniků. Ukazatele Standardního výstupu FADN mají jednoznačnou 

definici a v rámci sítě FADN jsou kalkulovány jednotně ve všech státech EU. Tím tvoří výchozí 

základnu pro komparace výsledků zemědělských podniků a farem mezi státy EU. V této podobě 

se může s daty FADN setkat každý uživatel v publikacích či elektronických médiích EU. 

V České republice byla síť testovacích podniků FADN budována již od roku 1994 

v rámci výběrových šetření hospodářských subjektů v zemědělství, která prováděl tehdejší 

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE). V roce 2003 pak došlo z rozhodnutí ministra 

zemědělství k založení Kontaktního pracoviště FADN ČR. Legislativně je šetření FADN v ČR 

vymezeno vyhláškou MZe č. 173/2004 Sb. o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným 

ústavem zemědělské ekonomiky (nyní Ústav zemědělské ekonomiky a informací, ÚZEI). Od 

roku 2004 jsou každoročně podniková data za Českou republiku předávána do databáze 

Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova. 

Dalším významným principem systému FADN je velmi přesný a jednotný způsob výběru 

zemědělských podniků do šetření FADN. Každá země musí sestavit podle jednotné metodiky, 

dané Řídícím výborem FADN EK, statistický plán výběru podniků šetření FADN, který 

garantuje reprezentativnost a validitu šetření v každém státě EU. Podniky jsou vybírány 

podniky do šetření FADN tak, že každému podniku v souboru FADN je možné přidělit tzv. 

váhový faktor (Weighting Factor) vyjadřující počet podniků stejného typu, které tento podnik 

reprezentuje. Pomocí těchto váhových faktorů lze provádět vážení výsledků šetření FADN, aby 

byly reprezentativní, a současně lze z výběrového souboru FADN provádět extrapolaci 

celorepublikových hodnot, to je např. vypočítat celkovou produkci, náklady, přidanou hodnotu 

a další ukazatele za všechny zemědělské podniky ČR pro makroekonomické analýzy 

a hodnocení sektoru zemědělství.  



Výběrový soubor podniků FADN ČR obsahuje v současnosti přes 1 400 zemědělských 

podniků. Soubor tvoří z 60 % podniky fyzických osob, zbývajících 40 % představují právnické 

osoby. Celková výměra zemědělské obhospodařované půdy podniků v šetření FADN činí 

837 tis. ha, tj. přibližně 23,5 % zemědělského půdního fondu České republiky. Výběrový 

soubor FADN je strukturován dle jednotlivých výrobních specializací a tříd velikosti v souladu 

s klasifikačním systémem zemědělských podniků EU. V současnosti je Česká republika 

povinna předat pracovišti DG AGRI podnikové výsledky za 1 417 farem, které reprezentují 

17 tisíc komerčně orientovaných zemědělských podniků v ČR.  

Údaje z databáze FADN jsou intenzivně využívány k mnoha účelům v rámci EU 

i na národní úrovni. Kromě pravidelných výstupů ÚZEI (Zpráva o stavu zemědělství ČR, 

tematické úkoly) jsou používány Ministerstvem zemědělství pro řešení aktuálních otázek, 

analýz a prognóz zemědělské politiky. V uplynulém roce bylo dat FADN využito například 

pro posouzení potencionálních ekonomických dopadů navrhované společné zemědělské 

politiky v ČR, hodnocení Programu rozvoje venkova, k propočtům diferenciace sazeb LFA 

podle faremních systémů, pro řešení nepříznivé ekonomické situace v sektoru mléka 

a vepřového masa, nebo pro analýzu ekonomiky ekologických zemědělců. Kontaktní 

pracoviště FADN dále poskytuje významné vstupy pro zemědělské statistiky ČSÚ. Podstatnou 

oblast využití dat FADN tvoří výzkumné projekty nejen ÚZEI, ale i dalších institucí, např. 

vysokých škol.  

 

 

Výsledky zemědělských podniků ČR v letech 2012-2016 

Na vývoji ekonomických výsledků zemědělských podniků v období 2012-2016 si 

představíme základní ukazatele používané pro hodnocení ekonomické kondice zemědělských 

podniků. Prezentované výsledky vycházejí ze šetření FADN, ve kterém každý zemědělský 

podnik reprezentuje určitý počet “obdobných” podniků, přičemž tento počet je vahou, kterou 

jsou výsledky tohoto podniku násobeny, takže data výběrového souboru FADN reprezentují 

všechny zemědělské podniky ČR.  

 

Systém FADN umožňuje mnoho různých pohledů na zemědělské podniky ČR, takže 

jejich ekonomické výsledky můžeme analyzovat např. podle právních forem podniků, podle 

specializace (výrobního zaměření) podle velikosti, regionálně setříděné atp. V naší prezentaci 

se zaměříme na nejhrubší roztřídění na právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO) celkem, 

a na detailnější členění podle nejvýznamnějších výrobních zaměření (VZ). Z důvodů 

srovnatelnosti ukazatelů, jsou tyto ukazatele zpravidla přepočteny na 1 ha obhospodařované 

zemědělské půdy, případně na 1 přepočteného pracovníka AWU (annual work unit), který 

reprezentuje 2000 hodin práce za rok.  

 



 

 
 

Sledované období (ve kterém údaje za rok 2016 jsou předběžné z probíhajícího šetření 

FADN), lze celé považovat za ekonomicky příznivé. Hodnotíme-li úroveň produkce, je nutné 

si uvědomit, že se jedná o hodnotu produkce RV, ŽV a ostatní produkce, která zahrnuje další 

aktivity podniku, zejména služby pro cizí, lesní výrobu, výrobu akvakultury, potravinářskou 

výrobu, příjmy z agroturistiky, produkce OZE a ostatní přidruženou výrobu. Produkce je kromě 

vnitropodnikových zásob výrobků, vyjádřená v tržních cenách, takže její úroveň a vývoj 

významně závisí na realizačních cenách. 

Z grafu je zřejmá rozdílná intenzita produkce na 1 ha z. p. u PO a FO, přičemž u FO ve 

sledovaném období v podstatě stagnuje, u PO je patrný trend růstu produkce, která zůstává 

i v roce 2016, kdy došlo k negativnímu cenovému vývoji, zejména u mléka, nad úrovní velmi 

příznivého roku 2014. 

Úroveň celkových nákladů na 1 ha přesahuje hodnotu produkce zejména u PO, kde však 

na rozdíl od FO významný podíl celkových nákladů představují mzdové náklady. Pro 

hodnocení nákladovosti často využíváme přepočet nákladů na jednotku produkce, v naší 

prezentaci uvádíme tento ukazatel pro srovnatelnost s FO po odečtení mzdových nákladů. 

Z grafu je zřejmý trend růstu tohoto ukazatele u FO i PO. Z úrovně nákladovosti je zřejmá 

potřeba dotovat zemědělskou výrobu dotačními prostředky. 

 



 
 

 Za nejvýznamnější ukazatel ekonomické situace podniku považujeme hodnotu čisté 

přidané hodnoty (ČPH), kterou získáme z hodnoty produkce a všech provozních podpor 

(dotací), od nichž odečteme všechny náklady včetně odpisů mimo nákladů faktorů práce 

(mzdové náklady) půdy (pachtovné a nájemné budov) a kapitálu (úroků z úvěrů). ČPH tak 

vyjadřuje zdroje na pokrytí nákladů těchto faktorů a případný zisk podniku. Z grafu je zřejmá 

závislost hodnoty tohoto ukazatele na poskytovaných provozních podporách, u kterých je 

patrná stagnace u FO a mírný růst podpor na 1 ha, který vyplývá částečně z podpor na OZE 

a v roce 2016 z opatření na řešení krize u mléka a prasat. 

Ukazatel ČPH ve vyjádření na přepočtenou pracovní jednotku AWU, je považován za 

hlavní indikátor ekonomické a zejména důchodové situace podniku. Z grafu reprezentujícího 

průměr podniků ČR všech typů je zřejmá relativně příznivá úroveň tohoto ukazatele u FO, 

avšak s negativním sestupným trendem, a podstatně vyšší úroveň tohoto ukazatele u PO 

s trendem růstu, což svědčí mimo jiné i o rostoucí produktivitě práce u těchto podniků. 

Síť FADN může poskytovat mnohem detailnější pohled na ekonomiku zemědělských 

podniků, a odhalovat disproporce v ekonomické efektivnosti zemědělských podniků. 

Nejpříznivější výsledky jednoznačně dosahují podniky specializované na RV bez nebo s malým 

podílem ŽV. Síť FADN reprezentuje cca 5440 FO této specializace a cca 840 takto 

specializovaných PO. 

 

 



 
 

 

Relativně příznivá úroveň nákladovosti, nízká pracovní náročnost a příznivé realizační 

ceny RV ve sledovaném období, se projevují ve vysokých hodnotách ČPH/AWU u FO, ovšem 

s negativní tendencí a komfortních hodnotách u PO, kde je patrný trend růstu hodnoty tohoto 

ukazatele a zvyšujícího se rozdílu tohoto ukazatele mezi FO a PO. 

 



Zaměříme-li pozornost na výsledky druhého nejpočetnějšího výrobního zaměření, avšak 

vzhledem k rozhodujícímu podílu živočišné výroby, nevýznamnějšího výrobního zaměření na 

smíšenou výrobu RV a ŽV, jejíž podniky ve FADN reprezentují cca 3240 FO a cca 830 PO, 

vidíme patrný rozdíl v ekonomické situaci oproti podnikům s RV i ve srovnání PO a FO. 

 

 
 

 



 

Trend růstu nákladovosti na jednotku produkce je zřejmý u PO a markantně nepříznivý 

u FO, u kterých při stagnujících podporách dochází k poklesu ČPH/ha a zejména hodnota 

tohoto ukazatele přepočtená na AWU poklesla v letech 2015 a 2016 na úroveň značně rizikové 

důchodové situace podniku. Vzhledem k tomu, že se jedná o průměrnou hodnotu za všechny 

FO této specializace, lze předpokládat a z dat FADN doložit velmi složitou příjmovou situaci 

u velkého počtu FO tohoto zaměření. 

U PO tento ukazatel ČPH/AWU, je sice výrazně pod úrovní podniků RV, avšak téměř 

dosahuje vysokého průměru všech PO s tendencí růstu, podmíněném i růstem podpor, zejména 

podpor ŽV a podpor na OZE, vzhledem k poměrně početnému zastoupení podniků tohoto 

výrobního zaměření s produkcí OZE. 

 

Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti 

FADN 

Prezentované výsledky vycházejí z aktuálně uvolňovaných výsledků FADN EK za rok 

2015. Výsledky se týkají váženého průměru právnických a fyzických osob dohromady, přičemž 

výsledky ČR jsou podstatnou měrou ovlivněny údaji za PO, vzhledem k rozsahu produkce 

těchto podniků. Do srovnání byly vybrány zejména sousední země a některé další země 

s intenzivní zemědělskou produkcí. Údaje byly převzaty z databáze EU FADN a následně 

přepočteny oficiálním směnným kurzem pro 2015 ve výši 27,285 Kč /EUR. 

   

 
 



 
 

Hodnota zemědělské produkce průměrného podniku ČR je pod úrovní průměru EU 

a výrazně nižší ve srovnání s některými státy západní Evropy, přičemž produktivita práce je 

lehce nad průměrem EU. Nižší úroveň produkce vyplývá zejména ze struktury produkce 

s nižším podílem ŽV, intenzivní RV a ostatní produkce. 

 

 
 

 

Náklady zemědělské produkce na 1 ha odpovídají nižší intenzitě výroby a jsou pod 

průměrem EU, avšak nákladovost na jednotku produkce dosahuje nejvyšší úrovně ze 

srovnávaných států. 



 

 
 

Podrobnější pohled na strukturu a výši nákladů poskytuje graf, který vyjadřuje výši 

jednotlivých složek nákladů jako procento hodnoty produkce. Je zřejmé, že hlavní „viník“ 

vysoké nákladovosti, je velmi vysoká úroveň výrobní spotřeby, tj. materiálu, služeb, energií 

atp. na jednotku produkce. 

 

 
 



Úroveň provozních podpor na l ha je nad průměrem EU. ČPH/ha výrazně nižší oproti 

průměru EU a ve srovnání se státy s nejvyšší efektivností zemědělské výroby. Čistá přidaná 

hodnota na AWU je nad průměrem EU. 

 

 
 

Obdobné srovnání poskytují následující grafy, které prezentují komparace ekonomických 

výsledků za dvě z našeho pohledu hlavní výrobní zaměření, polní výrobu a smíšenou výrobu. 

 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Vzhledem k tomu, že detailnější interpretace uvedených výsledků přesahuje rámec naší 

prezentace, pokusme se učinit souhrnný závěr. Úroveň ČPH/AWU pod průměrem 

nejvyspělejších států s intenzivnější produkcí, ale nad průměrem EU, u smíšené výroby výrazně 

nad průměrem EU, dosahovaná za vysoké dotační podpory i z národních zdrojů, svědčí 

o životaschopnosti zemědělských podniků ČR, při možnosti zvýšit efektivnost výroby, 

snížením nákladovosti výroby, zejména výrobní spotřeby.   

 

Extrapolace Hospodářského výsledku odvětví za rok 2016 a odhad 2017 na 

bázi FADN 

Kontaktní pracoviště FADN CZ uplatňuje metodický postup, který umožňuje extrapolaci 

údajů FADN k absolutnímu vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou 

republiku. Nápočtu je dosaženo tak, že se údaj každého podniku vynásobí tzv. váhovým 

faktorem, tj. počtem podniků, které jednotlivý podnik zastupuje ve skupině příslušného 

výrobního zaměření a ekonomické velikosti. 

Na základě extrapolace výsledků šetření FADN za ro 2016 dosáhlo zemědělství v České 

republice v roce 2016 důchod ze zemědělské činnosti v hodnotě 17,97 mld. Kč (Prakticky se 

jedná se o zisk PO a důchod FO, ze kterého by měla být uhrazena mzda za neplacenou práci).  

Čistá přidaná hodnota v absolutním vyjádření byla na úrovni 74 mld. Kč. Tento výsledek 

hospodaření se odvíjel zejména od výše celkové produkce (143,5mld. Kč), hodnoty celkových 

nákladů (167 mld. Kč) a provozních podpor (42,1 mld. Kč). Rostlinná produkce se podílí na 

celkové produkci 53,9 % a živočišná produkce 33,7 %. Zbylá část připadá na ostatní produkci. 

Největší část celkových nákladů připadá na výrobní spotřebu (66,3 %) a dále na externí faktory 

(23,6 %), mzdy pachtovné a úroky. 

S využitím výsledků šetření FADN za rok 2016 a vstupních informací o vývoji aktuálního 

produkčního roku, byly počátkem října zpracovány první odhady hospodářských výsledků 

účetního roku 2017 na bázi FADN. Tyto výsledky budou s přibývajícími informacemi 

o sledovaném období upřesňovány.  



Hodnoty celkové zemědělské produkce se budou podle prvních odhadů pohybovat na 

obdobné úrovni jako předchozí rok. Očekává se nárůst živočišné produkce o 11,2 % a pokles 

rostlinné produkce o 7,7 %.  Nižší rostlinná produkce je ovlivněna především nižšími výnosy 

vzhledem k suchu, jarním mrazům a škůdcům (kukuřice na zrno). Růst živočišné výroby 

vychází zejména z růstu cen mléka (22%) a vepřového masa (12%). 

Celkové náklady jsou pro rok 2017 odhadovány s 2% nárůstem, z toho 1,3 % připadá na 

výrobní spotřebu. 

 Provozní dotace v roce 2016 zahrnovaly dočasné mimořádné podpory, které v roce 2017 

nebyly vyplaceny (sucho, dojnice a prasnice), proto se v roce 2017 předpokládá nižší celková 

hodnota provozních dotací (dle metodiky FADN) o 2,6 % na úrovni cca 41 mld. Ukazatel DZČ 

je podle metodiky FADN kalkulován včetně investičních dotací. V roce 2016 byla, vzhledem 

k novému programovému období, vyplacena malá část prostředků určených na investice 

v zemědělství. V roce 2017 se předpokládá čerpání ve výši 2,8 mld. Kč. 

Hodnoty hrubé přidané hodnoty a čisté přidané hodnoty se v roce 2017 sníží o 2,3 %, 

resp. 2,9 %. Po odečtení externích nákladů, kde významněji vzrostly náklady na pachtovné 

a mzdy, a přičtení investičních dotací je odhadován výsledný meziroční pokles důchodu ze 

zemědělské činnosti o 5 %, na úroveň cca 16,9 mld. Následující graf zobrazuje vývoj produkce 

a důchodu ze zemědělské činnosti v období od roku 2004 do roku 2016 a odhad výsledku za 

rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Šetření FADN představuje významný relevantní zdroj harmonizovaných 

a porovnatelných dat o hospodaření a ekonomických výsledcích zemědělských podniků 

zpracovaných jednotnou metodikou napříč všemi členskými státy EU. 

Využití databáze FADN umožňuje mnoho pohledů na mikroekonomické výsledky 

zemědělských podniků. Kontaktní pracoviště FADN v ÚZEI systematicky rozvíjí další 

možnosti a nástroje pro přístup zemědělské odborné veřejnosti i pro manažery zemědělských 

podniků k těmto údajům a výsledkům jejich zpracování. 

Jedním z významných úkolů pracoviště FADN je správa veřejné databáze, která 

umožňuje bezplatný přístup k výsledkům zemědělské účetní datové sítě široké zemědělské 

veřejnosti. Databáze FADN je členěna na moduly přizpůsobené pro využití širokému spektru 

uživatelů a umožňuje generování předem nastavených, či individuálně vytvořených datových 

výstupů v delší časové řadě. Pro respondenty zapojené do šetření FADN představuje tato 

databáze cenný zdroj informací využitelných pro efektivní řízení zemědělského podniku.  

Více informací o zemědělské účetní síti FADN včetně instrukcí pro vstup do veřejné 

databáze naleznete na webových stránkách www.fadn.cz 

 


