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Hodnocení agrárních podniků
Kontaktní pracoviště FADN (Zemědělská účetní datová sít) při Ústavu zemědělské ekonomiky
a informací (ÚZEI), resortní organizace �inisterstva zemědělství, provádí každoročně výběrové
šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků, na kterém dlouhodobě spolupracuje také
Agrární komora ČR. 'Iyto údaje posléze slouží úřadu komory pro vlastní analýzy a hodnocení vývoje
sektoru, a tedy k upřesnění směrování našeho agropotravinářského komplexu.

•

Ekonomické výsledky země
dělských podniků získané na zá
kladě šetření FADN byly v roce
2018 víceméně příznivé s výjím
kou podníkťJ specializovaných
na chov prasat a drubeže, které
však nebyly do následujícího
hodnocení zahrnuty.
Díky zvýšení cen zemědělských
výrobcťJ došlo oproti předchozí
mu roku k mírnému nárostu
rostlinné produkce i přesto, že
byla opět nepříznivě ovlivněna
proběhem počasí. Mimořádné
sucho ve vegetačním období mě
lo negativní vliv na výnosy větši
ny významných zemědělských
plodin.
Živočišná produkce zazname
nala oproti roku 2017 minimální
změnu (+o,4 %). Celkové stavy
skotu mírně poklesly, produkce
mléka a mléčných výrobků
stoupla i přes snížení staw doj
me, a to kwli vyšší pruměrné
roční dojivosti i ceně mléka. Pro
dukce vepřového masa se snížila
kwli poklesu cen.
Celkové vynaložené náklady
v roce 2018 se zvýšily, vzrostla
i hodnota provozních dotací
a podpor přepočtená na hektar
zemědělské půdy, stejně jako ob
jem vyplacených investičních
dotací. Rovněž došlo k meziroč
nímu nárostu čisté přidané hod
noty přepočtené na jednu AWU
(roční pracovní jednotku)
o 7,2 %, a to díky mírnému po
klesu pracovní síly při přibližně
stejné úrovni celkové zeměděl
ské produkce. Vzhledem k ná
rustu investičních dotací a čisté
přidané hodnoty se dťJchod ze
zemědělské činnosti za soubor
podníků celkem i přes nárost ex
terních faktoru zvýšil o 11,9 %.
C

Celková produkce se v roce
2018 oproti předchozímu roku
změnila jen nepatrně, zvýšila se
o 1,0 % na hodnotu 37,5 tis. Kč/ha,
při mírném nárůstu živočišné
i rostlinné výroby a poklesu
ostatnivýroby o 2,1 %.
Celková produkce podniků
právnických osob (PPO) zůstala
v podstatě na stejné úrovni jako
v předchozím roce (+-0,8 %). Pro
dukce rostlinné výroby se u PPO
meziročně mírně zvýšila o 1,5 %

na 21,5 tis. Kč/ha především díky vých nákladů o 10,6 %, které
nárostu produkce olejnin a obilo stouply díky navýšení pracovní
vin. Produkce živočišné výroby síly o necelá 4 %. Nejméně se
se u podniků právnických osob celkové náklady zvýšily v rámci
zvýšila o 0,7 %. Při snížení staw výrobní specializace polní výro
dojnic a zvýšení dojivosti se mír ba, a to o 1,1 % na hodnotu
ně zvýšila hodnota produkce 41,9 tis. Kč/ha, kde nejvice na
rostly externí faktory (o 3,9 %).
mléka a mléčných výrobků.
Stejná tendence byla i u PFO,
U podniků fyzických osob
(PFO) došlo meziročně k mír kde se celkové náklady meziroč
nému nárostu celkové produk ně také zvýšily (o 1,3 %) na hod
ce o 1,6 %. Produkce rostlinné notu 27,5 tis. Kč/ha. Přímé ná
výroby vzrostla o 3,9 . % na klady nepatrně poklesly o 0,7 %,
18,7 tis. Kč/ha. V živočišné vý a to především vlivem poklesu
robě byl trend opačný než krmiv vlastních, které tvoří jejich
u podniků právnických osob, do nejvýznamnější položku.
šlo ke snížení hodnoty produkce DuwCt! a pvdpory
o 2,4 %. Hodnota produkce 'l>/
Hodnota provozních dotací
podníků fyzických osob však činí
pouze necelých 40 % hodnoty pro a podpor celkem na hektar ze
dukce 'l>/ podnikťJ právnických mědělské půdy sledovaná podle
osob a produkce mléka PFD dosa metodíky FADN se meziročně
huje dokonce jen necelých 18 % zvýšila o 9,9 % na 12,6 tis. Kč/ha,
hodnoty produkce mléka PPO. hodnota dotací investičních rov
Pokud jde o produkci ostatní, ta se něž vzrostla.
Celková částka provozních do
snížila o 5,4 % na 2,5 tis. Kč/ha.
V přepočtu na hektar zemědělské tací a podpor se u PPO meziročně
půdy dosahuje hodnota celkové zvýšila o 9,9 % na 13,2 tis. Kč/ha.
produkce PFO téměř 65 % celko Jednotná platba na plochu se ve
sledovaném roce na celkové
vé produkce PPO.
hodnotě provozních podpor po
Náklad.t
dílela 38,9 %.
Ostatní dotace u PPO vzrostly
Celkové náklady v roce 2018
meziročně mírně vzrostly o 2,7 % o 13,6 % na 4,4 tis. Kč/ha, tato
na hodnotu 44,8 tis. Kč/ha. Uka položka je tvořena přibližně ze
zatel podílu nákladťJ na produkci 49 % podporami na obnovitelné
bez započtení mzdových nákla zdroje energie, jejich výše se me
dů zťJstal na úrovni předchozího ziročně mírně snížila o 2,4 %.
roku, zvýšil se pouze o 1,0 %. Dále jsou v ostatních dotacích
Náklady za celý výběrový soubor zahrnuty dobrovolné podpory
podníků (bez započtení mzdo vázané na produkci, přechodné
vých nákladů) dosáhly necelých vnitrostátní podpory a mímořád
né dotace na zmírnění škod
97 % celkové produkce.
Z nejvýznamnějších položek (mrazy, sucho). Environmentál
přímých nákladů nejvíce vzrost ní dotace oproti předchozímu
la, kwli suchu a nízkým výno roku poklesly o 2,0 % a dosáhly
sům, krmiva nakupovaná a osiva částky 1,3 tis. Kč/ha. ANC (LFA)
nakupovaná. Naopak k poklesu dotace vzrostly v souvislosti s re
došlo u krmiv vlastních a pro definicí o 91,5 %. Dotace na vý
středků ochrany rostlin. Náklady robní spotřebu vzrostly o 6,8 %.
Hodnota provozních podpor
na hnojiva zůstaly na úrovni
u PFO se meziročně zvýšila
předchozího roku.
Celkové náklady stouply u PPO o 9,9 % na 10,9 tis. Kč/ha. Jed
ve všech výrobních zaměřeních. notná platba na plochu se ve sle
K největšímu nárůstu došlo dovaném roce na celkové hodno
v rámci výrobní specializace tě provozních podpor podílela
chov skotu, ovcí, koz a ostatních necelými 48 %. Environmentální
zvířat zkrmujících objemnou píci dotace, jakožto druhá nejvyšší
(o 5,2 %), přičemž výrobní spo položka provozních podpor,
třeba vzrostla o 3,5 % a externí u PFO meziročně nepatrně po
faktory se zvýšily o 9,6 %, a to klesly o 0,5 % na 2,0 tis. Kč/ha
především kvůli nárustu mzdo- a jejich podíl na celkové částce

Vývoj cen zemědělských výrobců podle FADN 1016-1018
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1 přes nárost externích faktoru
došlo díky zvýšení investičních
dotací o 49,0 % a ČPH/ha o té
měř 6 % ke zvýšení hodnoty
DZČ přepočtené na hektar ze
mědělské půdy v souboru podni
ků celkem o 11,9 %, u podniků
právnických osob o 7,4 %
a u podniků fyzických osob do
konce o 16,5 %.
V souboru PFO se čistá přida
ná hodnota meziročně zvýšila
o něco více než u podníků práv
nických osob, a to o 9,0 % na
13,5 tis. Kč/ha díky mírnému
navýšení zemědělské produkce
(+1,6 %) i navýšení provozních
dotací a podpor (o 9,9 %) při té
měř nezměněné hodnotě výr:ob
ní spotřeby (nárost o 0,6 %).
ČPH přepočtená na pracovní
ka u PFO celkem vzrostla o 9,2 %
na částku 471,5 tis. Kč/AWU.
Pracovní síla u PFO zůstala při
bližně na úrovni předchozího ro
ku (pokles o 0,1 %).
Pruměmá ČPH/AWU podni
ků fyzických osob dosahuje pou-

výrobní spotřeby, a především
rustu provozních dotací došlo ke
zvýšení ČPH přepočtené na hek
tar zemědělské půdy o 5,8 %,
která ve sledovaném roce dosáh
la hodnoty 16,4 tis. Kč/ha.
Čistá přidaná hodnota přepo
čtená na roční pracovní jednotku
(AWU) za celý soubor sledova
ných podníků se wči předchozí
mu roku zvýšila o 7,2 % na
640,3 tis. Kč/AWU, a to mímo
jiné díky mírnému meziročnímu
snížení pracovní síly (počtu
AWU). Nejvyšší hodnoty ČPH/
/AWU dosáhly podniky ve VZ
polní výroba, nejnižší pak podni
ky specializované na chov skotu,
ovcí, koz a ostatních zvířat zkr
mujícich objemnou píci, které
v pruměru dosáhly pouze 71,3 %
hodnoty ČPH/AWU podniků
z polní výroby.
U podníků právnických osob
se hodnota ČPH/ha zvýšila o ne
celých 5 % a dosáhla výše
17,5 tis. Kč/ha. Mezi výrobními
specializacemi na tom byli

byl 18,7 %. Dotace ANC (LFA)
se u PFD díky redefinici zvýšily
o 52,4 %. Ostatní dotace se opro
ti předchozímu roku zvýšily na
1,6 tis. Kč/ha, u PFO dosahují
pouze necelých 37 % hodnoty

Graf 1 - Hodnota zemědělské produkce - soubor FADN celkem
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Graf 2 -Náklady zemědělské produkce - soubor FADN celkem
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ostatních dotací PPO, a to zejmé
na kwli absenci bioplynóvých
stanic v podnicích fyzických
osob.

PřiG.má hodnota a důchod
ze zemědělské činnosti
(zisli:, ztráta)
Čistá přidaná hodnota (ČPH)
je ukazatel kompenzace všech
produkčních faktoru (půda, ka
pitál a práce) vlastních i exter
ních. Rovná se celkové zeměděl
ské produkci s přičtením provoz
ních dotací a odečtením výrobní
spotřeby (přímé náklady a ostat
ní věcné náklady) a odpisů. Je to
tedy ukazatel ekonomické vý
konnosti podniku, musí pokrýt
mzdy, nájmy, úroky a kompen
zovat vlastní faktory produkce.
Vzhledem ke stagnaci zeměděl
ské produkce, mírnému rostu

u PPO z hlediska ČPH stejně ja
ko v předešlém roce nejlépe pro
ducenti mléka s pruměrnou hod
notou 23,7 tis. Kč/ha, a to i při
meziročním snížení o 5,7 %.
Naopak nejnižší průměrnou
hodnotu ČPH/ha vykázaly pod
niky specializované na chov sko
tu, ovcí, koz a ostatních zvířat
zkrmující objemnou píci, i když
mezi roky došlo k nárůstu
o 9,7 % na 11,8 tis. Kč/ha. Hod
nota ČPH/AWU se u PPO cel
kem zvýšila o 6,7 % na částku
719,0 tis. Kč/AWU.
Dalším ukazatelem ekonomi
ky podniku je důchod ze země
dělské činnosti (DZČ), ten zů
stane po odečtení mzdových
nákladů, nájemného a place
ných µroků od čisté přidané
hodnoty a po přičtení investič
ních dotací.

ze necelých 66 % pruměrné hod
noty podníků právnických osob.
Pokud jde o důchod ze země
dělské činnosti, ten v souboru
PFD celkem vzrostl o 16,5 % na
částku 11,2 tis. Kč/ha, zvýšil se
i v rámci všech sledovaných vý
robních specializací, nejvice pak
u podniků ve VZ smíšená výroba
(o téměř 27 %).
Podrobnější výsledky šetření
FADN CZ včetně publikace Vý
běrové šetření hospodářských
výsledků zemědělských podníků
v síti FADN CZ jsou dostupné na
www.fadn.cz.
Martina Harvilíková
Jana Macháčková
Josef Hanibal
Kontaktní pracoviště FADN CZ
Ústav zemědělské ekonomiky
a informací

