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ABSTRAKT 

Práce analyzuje zemědělské podniky v okrese Havlíčkův Brod a vymezuje jejich současné problémy, 
trendy a možnosti budoucího vývoje na základě dotazníkového šetření. Nejprve je hodnocena 
vhodnost přírodních předpokladů pro zemědělství v okrese Havlíčkův Brod a na to navazuje využití 
ploch, rostlinná a živočišná výroba. Ty jsou sledované za delší časový horizont (1989-2006) 
a porovnávané s vyššími územními celky (kraj Vysočina, Česko). V okrese panují zhoršené podmínky 
pro zemědělskou výrobu, proto je překvapující nadměrné využití půdy a pouze mírný pokles jejího 
zornění za sledované období. Hlavní část práce je věnována souboru 51 dotázaných zemědělských 
podniků sledovaných v období 2005 až 2007. Sedmi z nich je pro jejich značnou odlišnost věnována 
samostatná kapitola. Ostatní podniky jsou analyzovány většinou podle jednotlivých právních forem. 
U zkoumaných fyzickogeografických a socioekonomických ukazatelů je snaha nalézt určité závislosti, 
prezentující současný stav zemědělských podniků na Havlíčkobrodsku a možnosti jejich budoucího 
rozvoje. Současná situace u havlíčkobrodských zemědělských podniků je poměrně stabilizovaná 
(zlepšení průměrné ekonomické situace ve všech právních formách zkoumaných podniků během 
sledovaného období) a je charakterizována jejich postupnou přípravou na chystané změny v dotační 
politice. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: analýza, zemědělství, zemědělské podniky, okres Havlíčkův Brod  

 

SUMMARY 

Not only the agricultural enterprises and their current problems but also the trends of their possible 
development based on the investigative questionnaire are analysed in the paper. At first, the suitability 
of the natural condition for agriculture in the district of Halvíčkův Brod is evaluated. Depending on 
that evaluation, the possible utilize of land or floral and animal production. These values are examined 
for the longer time period (1989-2006); moreover, they are compared to regions of Vysočina and 
Czech Republic. While the unfavorable conditions for the agricultural production that currently take 
place in the region, the increase in the use of the land and small decrease in the plough of the land are 
strongly surprising facts that occurred during the examined period. The main part of the paper is 
dedicated to the fifty-one agricultural enterprises, which were observed in the period of two years by 
the ordinary laws; however, the additional chapters were needed to describe seven of these enterprises 
due to their specialties. The effort to find the direct connection between examined physical-
geographical and social-economical coefficients that would represent the current condition of 
agricultural enterprises in the district of Havlíčkův Brod; also, it would clearly show the potential of 
their future development. The current situation of the agricultural enterprises in the district of 
Havlíčkův Brod is relatively stable due to the improvement of the economical conditions, in which the 
enterprises were operating during the examined period. They are gradually preparing themselves to the 
changes in the subsidiary policies. 
 
KEY WORDS: analyse, agriculture, agricultural enterprises, district of Havlíčkův Brod 



Petr Zadražil: Analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod 5

 

OBSAH 

Přehled použitých zkratek.................................................................................................................... 6 

Seznam obrázků .................................................................................................................................... 8 

Seznam tabulek...................................................................................................................................... 9 

Seznam příloh ...................................................................................................................................... 10 

1. Úvod ............................................................................................................................................. 11 

1.1 Cíle práce.................................................................................................................................. 11 

1.2 Metodika .................................................................................................................................. 13 

1.3 Prameny, statistické údaje a literatura ...................................................................................... 15 

2. Charakteristika území okresu Havlíčkův Brod z hlediska zemědělství ................................ 17 

2.1 Přírodní podmínky Havlíčkobrodska pro zemědělskou výrobu............................................... 17 

2.2 Využití ploch a zemědělský půdní fond ................................................................................... 22 

2.3 Rostlinná výroba ...................................................................................................................... 24 

2.4 Živočišná výroba ...................................................................................................................... 26 

3. Dotazníkové šetření podniků právnických osob ...................................................................... 28 

3.1 Právnické osoby v okrese Havlíčkův Brod .............................................................................. 28 

3.2 Struktura právnických osob podnikajících v zemědělství ........................................................ 29 

3.2.1 Zaměstnanost v zemědělských podnicích....................................................................... 32 

3.2.2 Rostlinná výroba zkoumaných zemědělských podniků.................................................. 35 

3.2.3 Živočišná výroba zkoumaných zemědělských podniků ................................................. 37 

3.2.4 Nezemědělská činnost zkoumaných zemědělských podniků ......................................... 39 

3.2.5 Odbyt produktů zemědělských podniků ......................................................................... 40 

3.2.6 Hospodářské výsledky zemědělských subjektů.............................................................. 42 

3.3 Struktura vybraných zemědělských podniků v okrese ............................................................. 44 

4. Závěr............................................................................................................................................ 46 

Zdroje ................................................................................................................................................... 48 

 



Petr Zadražil: Analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod 6

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
a.s. – akciová společnost 
B1, B2 – bramborářská výrobní oblast  
B3 – bramborářsko-ovesná výrobní oblast 
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka  
ČR – Česká republika 
ČSFR – Československá federativní republika 
ČSSR – Československá socialistická republika 
ČSÚ – Český statistický úřad   
ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální 
EAO – ekonomicky aktivní obyvatelé  
ES – Evropské společenství  
EU – Evropská unie 
EU10 – nové členské státy Evropské unie od roku 2004 
EU15 – staré členské státy Evropské unie 
EU25 – všechny členské státy Evropské unie mezi roky 2004-2007 
H1, H2 – horská výrobní oblast 
HA – horská (méně příznivá) oblast 
HB – Havlíčkův Brod 
K1, K2, K3 – kukuřičná výrobní oblast 
Kč/m2 – průměrná cena zemědělské půdy  
k. ú. – katastrální území 
LFA – méně příznivé oblasti (less favoured areas) 
MEŘO – Oleoprogram vlády ČR, zabývající se podporou výroby methylesteru řepkového oleje  
MZe – Ministerstvo zemědělství  
NUTS III – územní statistická jednotka na úrovni kraje (Nomenclature Unit of Territorial Statistic) 
NUTS IV – územní statistická jednotka na úrovni okresu (Nomenclature Unit of Territorial Statistic) 
OA, OB – ostatní méně příznivá oblast  
OP Zemědělství – Operační program Zemědělství 
PPO – podniky právnických osob 
R1, R2, R3 – řepařská výrobní oblast 
SAPARD – Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (Special Accesion 
Programme for Agriculture and Rural Development) 
SAPS – jednotná platba na plochu (Single Area Payment Scheme) 
sb. – Sbírka zákonů 
SHR – samostatně hospodařící rolníci 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
SX – oblasti se specifickými omezeními 
SZP – Společná zemědělská politika  
Top-up – národní doplňkové platby k přímým podporám  
VÚB – Výzkumný ústav bramborářský 



Petr Zadražil: Analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod 7
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ZD – Zemědělské družstvo 
ZOD – Zemědělské obchodní družstvo 
ZPF – zemědělský půdní fond 
ZVO – zemědělské výrobní oblasti 
χ2 – chí-kvadrát test 
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Kapitola 1 

Úvod 

1.1 Cíle práce 

„Zemědělství má v životě státu nezastupitelné postavení, které vyplývá z celého souboru základních 
funkcí, a to nejen ze zemědělské, ale i krajinotvorné, ekologické a sídelní. Zemědělství dnes již není 
vnímáno jako zdroj potravin, ale stává se nedílnou součástí  formování venkovského prostoru v širokém 
slova smyslu“ (J. Číhalová 2007, s. 360). Na krajinotvornou funkci zemědělství upozorňují i definice 
obsažené v Encyclopedii Britanica, Inc. (1991) a Novotné (2001). Žák a kol. (2002) vidí zemědělství 
jako jedno ze základních odvětví materiální výroby, jehož klíčový význam spočívá v produkci 
základních produktů výživy a tím v zajištění fyzické existence lidstva. 

Hlavním cílem této práce je analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod a vymezení 
jejich současných problémů, trendů a možností budoucího vývoje.  

Práci rozděluji do čtyř hlavních kapitol. V úvodní kapitole se objevuje metodická část a stručný 
přehled literatury. Další kapitola je spíše empirická a věnuje se základní charakteristice 
fyzickogeografických podmínek Havlíčkobrodska pro zemědělskou výrobu, na jejichž základě sleduji 
vývoj některých ukazatelů během období socioekonomické transformace republiky v širším rámci 
(srovnání s krajem Vysočina a s průměrem Česka). Třetí, hlavní, analytická část této práce je věnována 
vlastnímu dotazníkovému šetření právnických osob. Z hlediska podání co možná reálnějšího pohledu 
na situaci zemědělských podniků na Havlíčkobrodsku je rozdělena do tří částí. První část analyzuje 
většinový soubor zkoumaných podniků, jejichž zařazení do souboru nijak zásadně neovlivňuje výsledky 
zkoumaných fyzickogeografických a socioekonomických ukazatelů. Ty by měly vést k prezentaci jejich 
současného stavu a nastínění možností budoucího rozvoje těchto podniků. Druhá část se zabývá 
podniky, které se vymykají se obecnému trendu (výměra obhospodařované půdy větší než 100 ha, 
většina jimi obhospodařované půdy se nachází uvnitř okresu, klesající počet zaměstnanců atd.) 
panujícímu ve většině podniků v okrese.  

V závěru práce jsou celkově zhodnoceny odpovědi na položené otázky jednotlivým podnikům 
(viz dále), potvrzení či vyvrácení vyřčených hypotéz a zároveň jsou zde i naznačeny možnosti dalšího 
rozvoje zemědělství v okrese Havlíčkův Brod.  
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Základní hypotézy, které v práci ověřuji, jsou:  
(1) Okres Havlíčkův Brod má zhoršené podmínky pro zemědělství, což by se mělo projevit ve: 

(a) snižování podílu zemědělské půdy na celkové rozloze okresu,  
(b) přeměně orné půdy na trvalé travní porosty,  
(c) skladbě pěstovaných rostlin (měly by se zde v převážné míře pěstovat méně náročné plodiny 
jako řepka olejka, brambory, některé druhy obilí),  
(d) ve zkoumaném souboru podniků převládajícím objemem finančních prostředků získaných 
z živočišné výroby nad prostředky získanými z rostlinné výroby. 

(2) Průměrná cena za m2 zemědělské půdy obhospodařované jednotlivými zkoumanými zemědělskými 
podniky se bude odlišovat od průměrné ceny za m2 zemědělské půdy v místech sídla podniku.  
(3) Procentuální podíl živočišné výroby na celkové zemědělské výrobě by měl mít sestupnou tendenci 
v návaznosti na zvyšující se  kvalitu ZVO.  
(4) V období transformace došlo k prudkému poklesu počtu pracovníků v zemědělství Česka. Tento 
trend se projevuje i v současné době, tudíž by se měl projevit i ve zkoumaných zemědělských 
podnicích. 
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1.2 Metodika 

Všeobecně je známo, že získávání dat o jednotlivých zemědělských subjektech od jakékoliv instituce 
(Ministerstva zemědělství - MZe, Českého statistického úřadu – ČSÚ) je velice obtížné a to zejména 
z důvodu ochrany individuálních údajů. Z toho důvodu jsem si vytvořil dotazník pro podniky 
právnických osob (dále jen PPO), jakožto alternativní způsob získání dat za jednotlivé PPO v okrese. 
V původním plánu jsem měl získat data pomocí dotazníků i od samostatně hospodařících rolníků 
(dále jen SHR), ale z důvodů časové a finanční náročnosti tohoto úkolu, jsem musel tuto variantu 
opustit. Oba dva druhy dotazníků (jak pro PPO , tak i pro SHR) jsou uvedené na konci práce 
v přílohách. 

Samotné dotazníkové šetření jsem prováděl během celého měsíce ledna. Snažil jsem se získat 
informace od všech PPO sídlících v okrese. Jejich seznam jsem z části získal z Mrštíka (2006), v němž 
byl uveden jejich výčet k 31. 12. 2005. Zbytek jsem musel doplnil ze seznamu PPO přijímajících 
některou z forem evropských dotací do zemědělství, jelikož se počet zemědělských podniků a jejich 
právních forem od konce roku 2005 změnil (vznik, slučování a zánik některých podniků). Tím jsem 
získal soubor 64 PPO, z nichž jsem byl nucen postupně vyřadit dva PPO (1) Farma Štoky – ukončení 
jejich zemědělské činnosti; (2) Kvatro s.r.o. – obhospodařování pouze 1 ha zemědělské půdy. 

Z celkového souboru 64 PPO se mi tudíž vytvořil soubor 62 PPO, z nichž mi z nejrůznějších 
důvodů neodpovědělo 11 PPO. Tím jsem získal 51 PPO. Velkým handicapem je ve zkoumaném 
souboru nepřítomnost dvou ze tří největších PPO v okrese co se týče velikosti jimi obhospodařované 
zemědělské půdy (Zemědělská a. s. Krucemburk a ZOD Kámen). Výsledky jsou k vidění v obr. 1 
a tab. 1. 

Tabulka č. 1: Důvody nezodpovězení dotazníku od jednotlivých PPO  
PPO Důvod 

DVPM Slavíkov Odmítnutí poskytnutí pro podnik citlivých odpovědí – jejich know-how 
FRIGOSERVIS s.r.o. Nedostatek času 
LIBRA CZ s.r.o. Nenalezeno ani sídlo podniku, ani jakýkoliv kontakt 
VRCHA, a.s. Odmítnutí poskytnutí pro podnik citlivých odpovědí 
ZD Bystřina se sídlem v Olešence Nedostatek času – pan předseda měl zlomenou nohu 

ZD Maleč Slíbeno ale během měsíce opětovného kontaktování a osobních kontaktů 
bohužel nedodrženo – časová vytíženost 

ZD Štoky Odmítnutí poskytnutí pro podnik citlivých odpovědí  
ZELENÉ ÚDOLÍ EKO s.r.o. Nedostatek času 
Zemědělská a.s. Krucemburk Nedostatek času 
Zemědělská výroba Bartoušov s.r.o. Nedostatek času 

ZOD Kámen Odmítnutí poskytnutí pro podnik citlivých odpovědí – poskytování jenom 
rodinným příslušníkům zaměstnanců ZOD 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření  

Ačkoli jsem získal odpovědi postupně z 51 podniků, musel jsem z tohoto souboru vyjmout skupinu 
sedmi podniků, jimž budu věnovat samostatnou kapitolu (viz kap. 3.3). Tyto podniky se totiž svými 
charakteristikami principiálně liší od všech ostatních, a tudíž si zaslouží bližší pozornost. Ostatních 
44 zemědělských podniků je sledováno a porovnáváno z několika úhlů pohledu v kapitole 3.2. 
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Obr. č. 1: Zkoumané zemědělské podniky v okrese Havlíčkův Brod 

 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

Celkový průběh dotazníkového šetření nebyl vůbec jednoduchý, jelikož nikde neexistuje přesný 
seznam všech PPO působících v daném okrese. Když už jsem se po složité cestě dobral k rádoby 
ucelenému seznamu, stál přede mnou další problém, a to sehnání kontaktů na jednotlivé podniky. 
Prakticky jediným zdrojem kontaktů na jednotlivé PPO jsou Zlaté stránky, které bohužel neobsahují 
čísla všech PPO. Dalším problémem byla nespolehlivost lidského faktoru v některých podnicích. 
Do některých společností jsem se musel opětovně vracet nebo několikrát (třeba i 10krát) k nim volat, 
nicméně i přes velkou snahu a nadměrnou trpělivost jsem nebyl vždy úspěšný viz. tab. 1. 

V práci vycházím především z vlastního dotazníkového šetření a Mrštíka (2006). Rozdíl mezi 
našimi pracemi spočívá v rozsahu práce a zkoumaném souboru dotazovaných, jelikož on porovnává 
ve své práci právnické a fyzické osoby současně, zatímco já se zabývám pouze právnickými osobami. 
Z tohoto důvodu mi v práci chybí srovnání mezi těmito jednotkami a tím i širší záběr pohledu 
na fungování zemědělských vazeb v rámci okresu. Mrštíkova práce je však velmi popisná, proto v této 
práci využívám několika analytických statistických metod (variační koeficient, chí-kvadrát test, 
korelaci a T-statistiku) k pozorování závislosti mezi některými sledovanými ukazateli. Dále 
se zde objevuje pár mapek, tabulek a grafů přibližujících danou tématiku, kdy nejdůležitější z nich 
jsou vsunuty do textu, ostatní se nachází v přílohách. V práci se také objevují i srovnání s údaji 
uvedenými v ostatních publikacích. 

Při sledování výsledků práce si musíme dát pozor na to, že údaje za zkoumaný soubor podniků 
jsou částečně odlišné od skutečnosti, jelikož chybí data za některé PPO v okrese Havlíčkův Brod 
a to jak za malé podniky, tak i za ty největší. Dále se v  práci objevuje porovnávání jednotlivých 
právních forem podniků dle průměrné ceny jimi obhospodařované půdy, což je spočítáno váženým 
průměrem z průměrné ceny za m2 zemědělské půdy a rozlohy jimi obhospodařované půdy 



Petr Zadražil: Analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod 15

v jednotlivých katastrálních územích. Tento způsob porovnávání PPO neodpovídá plně realitě, 
jelikož ve skutečnosti se cena za m2 zemědělské půdy liší i v rámci katastrálního území. Bohužel 
k přesnějším datům jsem nezískal přístup, a tak musí být tato data postačující. 

1.3 Prameny, statistické údaje a literatura 

V této části práce se pokusím shrnout základní literaturu, ze které jsem čerpal poznatky a informace. 
Metodikou hodnocení přírodních a socioekonomických předpokladů území pro zemědělství 

a rozmístěním zemědělské výroby v Česku se zabývají skripta Götze a Novotné (1995). Podobnou 
tématikou se zabývají i Jančák, Götz (1997). Ty se ještě navíc zaměřují na vývoj rozlohy, struktury 
zemědělského půdního fondu a změny v rozmístění rostlinné a živočišné výroby v období první fáze 
transformace. Na tuto práci navazuje Bičík s Jančákem (2005), kteří navíc  řeší vývoj českého 
zemědělství po roce 1990 v otázkách zaměstnanosti v zemědělství, vlastnických struktur a změn 
zemědělské dotační politiky a jejích dopadů. 

 Dalším významným zdrojem byly pro mě různé publikace vydané výzkumným ústavem 
zemědělské ekonomiky (VÚZE). Mezi publikace odrážející se v této práci patří zejména: 

(1) Curtissová et al. (2006), která dokumentuje základní statistické výsledky z dotazníkového šetření 
v českých zemědělských podnicích právnických a fyzických osob. Tato publikace mi hlouběji 
osvětlila některé vazby mezi jednotlivými formami zemědělských podniků a jejich okolím. 
(2) Sborník příspěvků z  mezinárodního konference v Jihlavě (2007). Zde se kolektiv autorů zabývá 
především problematikou méně příznivých oblastí (LFA – less favoured areas) (srovnání opatření 
LFA v Česku a EU25, změnou vymezení oblastí LFA po roce 2010, podporou LFA apod.), rozvojem 
venkova, zemědělci v širším slova smyslu (jejich spojením s venkovským územím, poradenstvím atd.) 
a samotným krajem Vysočina (různými fyzickogeografickými a socioekonomickými ukazateli 
z hlediska zemědělství).  
(3) Multifunkční charakter zemědělství v Česku a zemích Evropské unie (dále jen EU) a vliv 
zemědělské politiky EU na různé faktory zemědělské výroby (trh s půdou apod.) prezentovala skupina 
řešitelů ve Sborníku z mezinárodního semináře VÚZE (2007).  

Prameny a literatura k zemědělství přímo v okrese Havlíčkův Brod jsou velice skromné. Proto 
bylo nutné využít metodiky jiných regionálně laděných prací o zemědělství. Významným zdrojem 
informací a dat odrážející se v této práci je diplomová práce Mrštíka (2006). Ta je poměrně dosti 
popisná a zabývá se fyzickogeografickými a socioekonomickými charakteristikami okresu Havlíčkův 
Brod z hlediska zemědělství, dále se zde autor zabývá zkoumáním jednotlivých subjektů působících 
v zemědělství (SHR a PPO). Jako další zdroj informací zejména o přírodních podmínkách 
ovlivňujících zemědělskou výrobu v okrese mohou sloužit některé atlasy jako např. Atlas ČSSR 
(1984) nebo Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR (1992). Jiné dostupné zdroje 
o zemědělství na Havlíčkobrodsku prakticky neexistují, tudíž jsem v hojné míře využíval různých 
statistických zdrojů (Statistické ročenky kraje Vysočina, Statistické ročenky půdního fondu ČR apod.) 
ke sledování dlouhodobých změn u některých ukazatelů. 

Z internetových zdrojů jsem čerpal převážně ze stránek krajského informačního střediska 
pro rozvoj zemědělství a venkova kraje Vysočina (www.kis-vysocina.cz), kde se objevuje většina 
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užitečných článků a informací o zemědělství týkajících se celého kraje Vysočiny a jednotlivých okresů 
v něm začleněných. Mezi další důležité internetové zdroje patří stránky Ministerstva zemědělství 
(www.mze.cz), Českého statistického úřadu (www.czso.cz) a Státního zemědělského intervenčního 
fondu (www.szif.cz).  
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Kapitola 2 

Charakteristika území okresu Havlíčkův Brod z hlediska 
zemědělství 

Dnešní okres Havlíčkův Brod leží v severní části kraje Vysočina v samém středu Česka. Svou 
rozlohou je druhým nejmenším okresem kraje a žije v něm 95 040 obyvatel, což představuje 18,3 % 
obyvatelstva kraje Vysočina. Podobně jako ostatní  okresy  kraje Vysočina se vyznačuje velkou 
hustotou málo lidnatých sídel s vysokým podílem venkovského obyvatelstva (obyvatelé obcí 
do 2 000 obyvatel). 

Havlíčkobrodsko je označováno za okres průmyslově-zemědělský. Zemědělství je zde známé svou 
specializací na chov skotu, pěstování brambor, řepky, lnu a některých méně náročných obilovin.  

2.1 Přírodní podmínky Havlíčkobrodska pro zemědělskou výrobu 

Výzkumem vztahu přírodních podmínek pro zemědělskou výrobu se zabývali již Jančák, Götz (1997) 
a Bičík, Jančák (2005). Ti uvádějí charakter reliéfu jako nejdůležitější faktor ovlivňující přírodní 
podmínky pro zemědělskou výrobu. Základním ukazatelem charakteru reliéfu je střední nadmořská 
výška. Obecně lze říci, že čím nižší nadmořská výška, tím panují na daném území lepší podmínky 
pro zemědělskou výrobu. Toto tvrzení můžeme aplikovat na okres Havlíčkův Brod a sledovat, 
zdali je platné. Všeobecně jsou zde v jednotlivých ukazatelích – střední nadmořské výšce (viz obr. 2), 
produkční schopnosti zemědělské půdy (viz obr 3), průměrné ceně zemědělské půdy (viz obr. 4), 
zastoupení jednotlivých zemědělských výrobních oblastí (viz obr 5) a procentuálním podílu LFA 
na celkové rozloze sledovaného území (viz obr. 6) – horší přírodní předpoklady pro zemědělskou 
výrobu oproti středním hodnotám za celé Česko. 
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Obr. č. 2: Střední nadmořská výška v jednotlivých okresech Česka  

 
Převzato z Bičík I., Jančák V. (2005. obr. 1) 

Nejvýstižnějším znázorněním předpokladů k zemědělskému hospodaření porovnávajícím okres 
Havlíčkův Brod s ostatními okresy Česka je obr. 3, který vyjadřuje produkční schopnost zemědělské 
půdy. K jejímu stanovení se využívá bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)1 (Götz, Novotná 
1995). Rozsah bodové škály je 100 bodů, přičemž podle J. Mrštíka (2006, s. 25) „půda v Česku 
dosahuje hodnot od 37 bodů (okres Sokolov) do 79 bodů“ (oblast Hané a východní části Polabí). 
Z obrázku 3 je patrné, že okres Havlíčkův Brod má mírně podprůměrnou produkční schopnost 
(50,4 bodu), jelikož celorepublikový průměr činí 58,3 bodů. 

Odrazem kvality zemědělské půdy z hlediska přírodních podmínek je hodnota úřední ceny 
zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích v Česku. Ta je stanovena na základě BPEJ 
(viz výše). Její průměrná hodnota v okrese Havlíčkův Brod (3,75 Kč/m2), je mírně vyšší 
než celorepublikový průměr (3,50 Kč/m2), což poukazuje na průměrnou bonitu půdy v okrese v rámci 
Česka. 

V rámci okresu dochází k výrazným odlišnostem co se týče kvality přírodních podmínek a s tím 
související kvality zemědělské půdy. Obr. 4 jasně poukazuje na to, že nejlepší podmínky 
pro zemědělství v rámci okresu panují v jeho severní části (okolí Golčova Jeníkova), kde některá 
katastrální území dosahují hodnoty přes 8 Kč/m2 (Zvěstovice, Skryje u Golčova Jeníkova). Naproti 
tomu se zde nacházejí i ostrůvkovitě rozptýlené oblasti po celém okrese, se silně podprůměrnou cenou. 
Nejnižší průměrné ceny zemědělské půdy na m2 dosahuje v rámci okresu katastr 
Hluboká u Krucemburku (1,2 Kč/m2).  

                                                 
1 Dle Land managmentu a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. vyjadřuje BPEJ pětimístným číselným 

kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické 
ohodnocení. 

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (označeny kódy 0-9). V Česku bylo vymezeno 
celkem 10 klimatických regionů. 

Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01-78). Hlavní půdní jednotka je účelové 
seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním 
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou 
půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. 

Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám. 
Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. 
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Obr. č. 3: Produkční schopnost zemědělské půdy v jednotlivých okresech Česka 

 
Převzato z Bičík I., Jančák V. (2005. obr. 10) 

Obr. č. 4: Průměrná cena zemědělské půdy ve správních obvodech obcí okresu Havlíčkův Brod. v roce 2007  

 
Zdroj:  MZe Havlíčkův Brod, Katastrální úřad Havlíčkův Brod, vlastní výpočty 

Seznam katastrálních území okresu Havlíčkův Brod, společně s  průměrnými cenami zemědělské 
půdy a jejich rozlohami, je uveden v příloze č. 3. 

Dalším ukazatelem jsou zemědělské výrobní oblasti (ZVO). Ty charakterizují výrobní podmínky 
a využití zemědělského půdního fondu ČR (ZPF) z hlediska půdně klimatických podmínek území 
bez ohledu na administrativní hranice vyšších územních celků (okresů, regionů). ZVO byly 
vypracovány na základě výsledků bonitace zemědělských půd Česka (AGROKROM GIS 2008). 

V okrese Havlíčkův Brod se nachází tyto ZVO:  

(1) řepařská výrobní oblast (Ř1 a Ř2) – zahrnuje území v teplém suchém až teplém mírně vlhkém 
klimatu v nadmořských výškách mezi 250-350 m. Reliéf je v těchto oblastech rovný až mírně zvlněný. 
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Podmínky jsou zde příznivé pro pěstování cukrovky, pšenice ozimé, ječmene jarního, sladovnického 
ječmene, slunečnice a všech druhů polní zeleniny (Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
2008);  
(2) bramborářská výrobní oblast (B1 a B2) – vyznačuje se  mírně teplým vlhkým a mírně chladným 
vlhkým klimatem v nadmořských výškách od 400 do 650 m. Jedná se o středně zvlněný až silně 
svažitý terén, jenž je vhodný zejména pro pěstování krmných obilnin, brambor, jetele a kukuřice 
na siláž (Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2008); 
(3) bramborářsko-ovesná výrobní oblast (B3) – zahrnuje území v mírně chladném až chladném 
klimatu v nadmořských výškách nad 600 m. Tato oblast se vyznačuje členitým terénem se střední 
svažitostí a pěstováním brambor a lnu (Mrštík 2006);  
(4) horská podoblast H1 –zahrnuje území s chladným klimatem a velmi členitým terénem s vysokou 
svažitostí. V oblasti se nachází četné louky a pastviny (Mendlova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně 2008). 

Tabulka č. 2: Zemědělská půda okresu Havlíčkův Brod a Česka podle zemědělských výrobních 
podoblastí k 31. 12. 2006 

Podoblast K1 K2 K3 R1 R2 R3 B1 B2 B3 H1 H2 

 Zemědělská půda v okrese ( v %)    0,0   0,0   0,0   2,8    0,9   0,0 59,1 12,2  23,7    1,3   0,0
 Orná půda v okrese ( v %)    0,0   0,0   0,0   3,3    1,0   0,0 60,7 12,3  21,8    0,9   0,0
 Koeficient zornění (%)    0,0   0,0   0,0 87,8  85,2   0,0 77,0 75,4  68,9  53,4   0,0

 Zemědělská půda v ČR ( v %)    2,7   1,7   0,5 14,6  10,9   8,8 24,8 11,7  15,9    3,7   4,6

 Orná půda v ČR ( v %)    3,2   2,0   0,5 18,0  13,0   9,8 26,0 11,0  13,3    1,7   1,5
 Koeficient zornění (%)  84,2 83,5 82,2 88,4  84,0 79,8 74,0 69,2  59,6  34,0  22,8

Pramen: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČÚZK 2007 

V tabulce 2 je sledována zemědělská a orná půda na úrovni okresu a celého Česka, rozdělená 
do čtyř ZVO, které jsou ještě rozděleny do jednotlivých podoblastí.  

Z tabulky je patrné, že na území okresu Havlíčkův Brod se nenachází kukuřičná oblast 
(K1, K2 a K3). Většina zemědělské půdy v okrese (71,3 %) spadá do bramborářské oblasti, naopak 
nejméně zemědělské půdy spadá do horské oblasti (1,3 %). Typickým znakem všech uvedených 
oblastí v okrese v porovnání s Českem je nadprůměrné procento zornění. Překvapivě jedinou výrobní 
podoblastí, kde procento zornění nedosahuje ani průměru Česka, je podoblast R1, což je dle mého 
názoru odrazem zacházení jednotlivých zemědělských podniků s půdou v daných oblastech (severní 
část okresu) během 90. let 20. století. Jednotlivé podniky se totiž snažily o maximalizaci zisku v těchto 
nejúrodnějších oblastech a půdu bez orby (s podmítnutím) osévaly. Proto je dnes v některých 
lokalitách půda v mělkých hloubkách tak tvrdá, že její zornění již není možné. 
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Obr. č. 5: Zemědělské výrobní oblasti v okrese Havlíčkův Brod 

 
Převzato z Mrštík (2006, map. příl. 1)  

Obr. 5 ukazuje rozmístění jednotlivých výrobních oblastí z tab. 2 v okrese. Je zřejmé, že vyjma 
východní a jihozápadní části zahrnuje bramborářská oblast téměř celé území okresu. Druhou 
nejvýznamnější výrobní oblastí je zde bramborářsko-ovesná oblast, nacházející se na východě 
okresu (okolí Chotěboře a Ždírce nad Doubravou), v jihozápadní části okresu (okolí Herálce) 
a ostrůvkovitě i na západě okresu. Řepařská oblast se zde vyskytuje pouze v severním okraji – 
zejména v okolí Golčova Jeníkova a Vilémova. Naproti tomu horská podoblast je v okrese pouze 
ostrůvkovitě rozmístěna (mezi vodní nádrží Švihov a Melechovem, u Přibyslavi atd.). 

Posledním ukazatelem použitým v této práci poukazujícím na vhodnost přírodních podmínek 
pro zemědělskou výrobu je podíl LFA2 na celkové rozloze zkoumané oblasti. Ministerstvo zemědělství 
České republiky uvádí, že na období mezi lety 2007-2009 je zařazeno 50,8 % zemědělské půdy Česka 
do LFA (v EU 25 je tato hodnota o něco vyšší, činí 55,1 %) (Štolbová 2007, Beaufoy a Cooper 2007). 
Naproti tomu v okrese Havlíčkův Brod je tato hodnota silně nadprůměrná, jelikož je zde 86,9 % 
zemědělské půdy zařazeno do LFA. 

Na území okresu se dle článku 93 odstavce 1 nařízení Rady (ES) číslo 1698/2005 nachází 
následující LFA:  

(1) horská oblast typu HA – území obcí a katastrálních území nad 600 m n.m. nebo nad 500 m n.m. 
s 15% svažitostí na 50 % území této obce nebo katastrálního území (dále jen k. ú.),  
(2) ostatní méně příznivé oblasti – jedná se o ucelená území splňující všechna tato kritéria:  

(a) v rámci okresu (NUTS IV) musí být průměrná výnosnost zemědělské půdy menší 
než 34 bodů (80 % průměru ČR), 

(b) v rámci kraje (NUTS III) musí být hustota obyvatel menší než 75 obyvatel na km
2
 (průměr 

ČR je 130 obyvatel na km2) a podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu 
na ekonomicky aktivním obyvatelstvu větší než 8 %. Do této kategorie řadíme 2 podtypy: 

                                                 
2 Štolbová (2007) uvádí, že v období 2004-2006 činil podíl plateb LFA v rámci Horizontální plánu rozvoje venkova ČR 

45 % (neboli 305,3 mil. EUR /Státní zemědělský Intervenční fond 2008/), což z něj dělalo velice významné opatření. Není se 
tedy co divit, že u většiny havlíčkobrodských zemědělských podniků je plánovaná obměna oblastí vymezených v LFA po 
roce 2010 velmi ožehavé téma.  
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(I) ostatní méně příznivá oblast typu OA – obce nebo k. ú. s výnosností zemědělské půdy 
nižší než 34 bodů a nepatřící do horské oblasti,  
(II) ostatní méně příznivá oblast typu OB – obce s výnosností zemědělské půdy 
34 až 38 bodů, které byly za účelem zachování celistvosti ostatní méně příznivé oblasti do 
této oblasti zařazeny,  

(3) oblasti se specifickými omezeními SX – území obcí zařazených do LFA v období 2004–2006, 
která vlivem aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro vymezení LFA.  

Obr. č. 6: Procentuální rozložení jednotlivých typů LFA v okrese Havlíčkův Brod v roce 2007 

OA
69,5%

OB
24,5%

HA
5,4%

SX
0,6%

 
Zdroj: Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR, vlastní výpočty 

Z obr. 6 je patrné, že ostatní méně příznivé oblasti dohromady (OA a OB) jakožto celistvé území 
zaujímají 94 % v rámci LFA na Havlíčkobrodsku, což tvoří 81,7 % celkové rozlohy okresu. Všechny 
tyto údaje jsou obrovské v porovnání s průměrem Česka, a proto je nad slunce jasné, že snahy vlády 
o snížení rozsahu orné půdy v těchto končinách jsou opodstatněné. 

Položme si otázku, co je hlavním zjištěním této kapitoly? Celá tato kapitola nám zřetelně potvrdila 
v úvodu zmiňovanou hypotézu, jelikož všechny uváděné ukazatele jasně poukazují na zhoršené 
přírodní podmínky panující v okrese Havlíčkův Brod pro zemědělskou výrobu ve srovnání s Českem. 
Projevila se zde i „hrubost“ údajů za sledované území (okres), neboť jednotlivé oblasti v rámci okresu 
se vyznačují velice odlišnými přírodními podmínkami pro zemědělskou výrobu (viz obr. 4 a 5). Tyto 
ukazatele by bylo mnohem efektivnější sledovat za nižší řádovostní úroveň (např. k. ú.), což by určitě 
lépe odpovídalo realitě. Data ale bohužel nejsou u všech těchto ukazatelů za k. ú. k dispozici. 

2.2 Využití ploch a zemědělský půdní fond  

V návaznosti na méně příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu v okrese Havlíčkův Brod 
(viz předešlá kapitola) by tedy mělo docházet k výraznému snižování podílu zemědělské půdy 
na celkové rozloze okresu a také ke značné přeměně orné půdy na trvalé travní porosty. 

V posledních letech zaznamenáváme snižování výměry obhospodařované zemědělské půdy 
(viz příloha 11) v souvislosti s redukcí zemědělského půdního fondu. Příčiny tohoto faktu vidí 
Číhalová (2007) nejen ve výstavbě bytů, komunikací, logistických center, ale i v souvislosti 
se zalesňováním zemědělské půdy. Tento trend se ale na Havlíčkobrodsku neprojevuje ve větší míře, 
jelikož podíl lesních ploch na celkové rozloze okresu vzrostl za posledních 12 let jen o 0,2 % 
na současných 28,5 % (viz příloha 11). 
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Významné postavení zemědělství na Havlíčkobrodsku dokumentuje výměra zemědělské půdy 
(79 676 ha). Ta tvoří 63 % celkové rozlohy okresu. Ve srovnání s Českem můžeme tento podíl označit 
jako silně nadprůměrný, jelikož u Česka má hodnotu 53,9 %, což je patrné z obr. 7.  

Obr. č. 7: Struktura půdy v okrese Havlíčkův Brod, kraji Vysočina a Česku v roce 2006 
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Zdroj: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČÚZK 2007 
Podíl orné půdy na ploše zemědělské půdy v okrese (75 %) je v porovnání s průměrem Česka 

(71 %) vyšší, a tudíž ani zdaleka neodpovídá přírodnímu potenciálu v něm panujícím. Mrštík (2006) 
upozorňuje na výskyt orné půdy v horských a hlavně v podhorských oblastech 
(od 400 do 700 m n. m.) na podstatné části okresu (93 %), což s sebou nese také zvýšený výskyt eroze 
půdy při lijácích, tání sněhu či pěstování nevhodných plodin. 

Obr. č. 8: Vývoj podílu orné půdy na ploše zemědělské půdy v Česku a okresu Havlíčkův Brod mezi lety 1995 
a 2006 (v %) 
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Pramen: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČÚZK 1996, 2001, 2007 
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Obr. č. 9: Vývoj podílu TTP na ploše zemědělské půdy v Česku a okresu Havlíčkův Brod mezi lety 1995 
a 2006 (v %) 
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Pramen: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČÚZK 1996, 2001, 2007 

Okres Havlíčkův Brod, jakožto i celá Vysočina se vyznačují: (1) mnohem vyšším podílem 
zastoupení zemědělské a orné půdy než-li je tomu v Česku; (2) mírnějším poklesem rozlohy 
zemědělské a orné půdy a to i přes poměrně dosti nepříznivé podmínky pro zemědělství (viz kap. 2.1); 
(3) obhospodařováním těchto půd v poměrně vysoké nadmořské výšce (viz výše v textu); 
(4) zvyšujícím se zájmem zemědělců o ekologické zemědělství (k 1. 1. 2007 se oproti roku 2005 
zvýšily plochy zemědělské půdy v okrese využívané pro ekologické zemědělství o 75,5 % na 477 ha). 

Výsledky (1 až 3) lze vysvětlit zejména tím, že zemědělství je v okrese tradicí a zemědělské 
podniky, resp. lidé se velice obtížně smiřují s faktem, že lokalita, v níž obhospodařují zemědělskou 
půdu, není vhodná pro zemědělství.  

Výsledek (4) je pro celý kraj Vysočina obrovskou příležitostí. Nová reforma EU zcela mění 
způsob, jakým bude podporován zemědělský sektor. Do budoucna bude kvalita upřednostněna před 
kvantitou. ČSÚ Jihlava uvádí, že poskytování dotací bude vázáno na plnění standardů ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti potravin a pohody zvířat. Ekologické zemědělství může přispět 
k udržení rozmanitosti a kulturnosti krajiny, a vzhledem k vyšší pracovní náročnosti i udržení 
pracovních míst na venkově a rozvoji v méně příznivých oblastech. V neposlední řadě pomáhá řešit 
i problém nadprodukce potravin, který se objevil např. po loňském úrodném roce.  

2.3 Rostlinná výroba 

Jelínek, Nedonos, Sahrbacher (2006) uvádějí, že od vstupu do EU došlo v Česku ke zvýšení, 
či zastavení poklesu osevních ploch obilovin, luštěnin a řepky (plodiny s nárokem na platby Top-up3). 
Poměrně rychlý nárůst řepky podle nich souvisí se zavedením energetické platby ve výši 1260 Kč 
na ha plodiny s účinností od roku 2007. Na druhou stranu osevní plochy brambor a krmných plodin 
na orné půdě (plodiny oprávněné pouze na platby SAPS4) se snižují.  

Ve vývoji vybraných plodin v okrese po roce 1989 můžeme sledovat podobné trendy jako v celé 
republice. I přes pokles osevní plochy obilovin o 10,7 % oproti roku 1989 je zřejmá jejich trvající 
dominance (pokrývají zhruba 45 % veškeré orné půdy v okrese) mezi ostatními pěstovanými 
plodinami v okrese (viz obr. 10 a 11). Obiloviny v okrese  zastupuje zejména pšenice ozimá, ječmen 

                                                 
3 Top-up – národní dorovnání k SAPS 
4 SAPS – jednotná platba na plochu 



Petr Zadražil: Analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod 25

jarní a ozimý (viz příloha 6). Z dalších obilovin se v okrese v hojnějším množství pěstuje žito a oves. 
Číhalová (2007) uvádí, že produkce žita v kraji Vysočina tvoří zhruba 20 % celonárodní produkce 
této komodity.  

Havlíčkobrodsko je často označováno jako bramborářský okres, a to i přesto, že zde došlo od roku 
1989 k výraznému snížení plochy, na které se pěstují brambory (o 76,3 %). Mezi hlavní důvody patří 
bezesporu jejich nedotování (vyjma bramborového škrobu) a zvyšující se intenzita produkce brambor. 
Jako další faktory Götz a Novotná (1995) ve své práci uvádějí nízké výkupní ceny brambor a také 
nemožnost jejich exportu (sousední Polsko, po Rusku největší producent má velké přebytky). Navíc 
Bičík a Jančák (2005) upozorňují na velkou závislost průměrných hektarových výnosů brambor 
v jednotlivých letech na konkrétních klimatických podmínkách během vegetačních období. Navzdory 
tomu všemu má tato komodita pořád na celé Vysočině velkou tradici a silné zázemí (Výzkumný ústav 
bramborářský – VÚB, šlechtitelské stanice – Vesa Velhartice, Sativa Keřkov atd.). Podíl kraje 
Vysočina na celorepublikové produkci brambor (včetně sadby) se pohybuje dlouhodobě přes 30 % 
(Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR 2008). Brambory z Vysočiny (jejich 
různé odrůdy) jsou žádaným zbožím po celé republice.  

Naproti tomu se nejen v okrese Havlíčkův Brod, ale i v kraji Vysočina a celém Česku zvýšily 
osevní plochy prakticky všech olejnin. Na Havlíčkobrodsku  došlo k jejich navýšení o 243 %, oproti 
roku 1989 (viz příloha 5). Jedná se zejména o osevní plochy řepky z důvodu poměrně malých nároků 
na agroklimatické podmínky a rozvoje Oleoprogramu vlády ČR, zabývajícího se podporou výroby 
methylesteru řepkového oleje (MEŘO), jenž se používá jako aditivum do bionafty. Vyjma řepky 
se zvýšily osevní plochy máku a hořčice. 

Tradiční plodinou kraje Vysočina je také len, který pěstuje již jen několik málo zemědělských 
podniků v okrese z důvodů malého odbytu (nízké výkupní ceny jak na domácím trhu, tak i ve světě, 
navíc vstup do unie omezil dotační možnosti) (ČSÚ Jihlava 2008).  

Z ostatních pro okres typicky pěstovaných plodin, se zde ve větší míře ještě nacházejí pícniny 
na orné půdě (15,5 % podíl na všech pěstovaných druzích plodin z obr. 11). Z jednoletých pícnin 
převažuje pěstování kukuřice na siláž, z víceletých pícnin pak jetel a vojtěška. V nejúrodnějších 
oblastech okresu (severní výběžek okresu) se pěstuje i řepa a zelenina. 

K nejlepšímu možnému porovnání struktury osevních ploch na jednotlivých úrovních (okres, kraj 
a stát) slouží následující obrázky (obr. 11, 12 a 13). 

Obr. č. 10 a 11: Struktura osevních ploch v okrese Havlíčkův Brod v roce 1992 (vlevo) a 2006 (vpravo) 
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Zdroj: Mrštík (2006), Mze Havlíčkův Brod 
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Obr. č. 12 a 13: Struktura osevních ploch v kraji Vysočina (vlevo) a Česku (vpravo) v roce 2006 
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Zdroj: Český statistický úřad (2008) 

Nejdůležitějším vyústěním této kapitoly je nejspíše odpověď na otázku: Jaké jsou hlavní důvody 
pěstování současné skladby plodin na Havlíčkobrodsku? Současná struktura pěstovaných plodin 
se odvíjí zejména od (1) méně příznivých podmínek pro zemědělskou výrobu (viz kap. 2.1); 
(2) jednotlivých dotačních titulů poskytovaných na jednotlivé plodiny5; (3) výkupních cen na trhu; 
(4) možnosti jejich odbytu. 

2.4 Živočišná výroba 

Oproti rostlinné výrobě se mi bohužel nepodařilo získat údaje za rok 2006, tudíž musím plně vycházet 
z dat uvedených v Mrštíkovi (2006), který sleduje jednotlivé ukazatele v období mezi lety 
1989 a 2005. 

Od roku 1989 v okrese výrazně poklesly stavy  všech hospodářských zvířat (viz tab. 3). Tato 
situace nastala zejména díky uměle vytvořeným podmínkám v zemědělství před rokem 1989. 
Nesledovala se poptávka na tehdejším trhu, místo toho se kladl přehnaný důraz na zajištění 
soběstačnosti tak, aby převládal export – zejména do ostatních zemí v tehdejším socialistickém bloku 
– nad importem, což mělo za následek nedostatek některých komodit zemědělské výroby.  

V porovnání mezi lety 1989 a 2006 došlo k nejrazantnějším poklesům ve stavech chovu ovcí 
a drůbeže (viz tab. 3). O skopové maso přestal být v období transformace všeobecně zájem a společně 
s chovem koz a koní je chov ovcí soustředěn převážně v rukách samostatně hospodařících rolníků.  

J. Curtissová et al. (2006, s. 122) uvádí, že „mezi významné vnější faktory, které působily na chov 
skotu během transformačního období, lze zařadit zejména liberalizaci trhu, změny ve spotřebitelských 
preferencích a technologický pokrok. Současně s tím byla v sektoru (zejména mléka) významně 
regulována nabídka a poptávka. Je evidentní, že zatímco některá politická opatření (např. příplatky 
za užitkovost) znamenala přínos pro samotné odvětví (růst užitkovosti), jiná naopak přinesla určité 
ztráty (např. zavedení mléčných kvót a tím „zatížení“ perspektivních producentů)“. To mělo 
za následek úbytek skotu během prvních deseti let uplynulých od revoluce o bezmála 26 %. 
V posledních letech nastal v okrese Havlíčkův Brod obrat a stavy skotu se nepatrně rok od roku 
zvyšují. 

                                                 
5 top-up – plodiny na orné půdě, len na vlákno, SAPS, podpora pěstování energetických plodin, platby za certifikovanou 
sadbu brambor a uznané osivo, dotace na osivo lnu atd. 
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I přesto, že se drůbeží maso stalo během 90. let vyhledávanou komoditou, docházelo 
na Havlíčkobrodsku k obrovskému kolísání stavů tohoto hospodářského zvířete (viz tab. 3). 
K největšímu úbytku v jejich stavech došlo v okrese na začátku 20. století, zejména kvůli levnějšímu 
dovozu drůbežího masa ze zahraničí.  

Stavy prasat za sledované období zaznamenaly nejmenší pokles (o 15,5 %) a zároveň 
se vyznačovaly kolísavou tendencí (viz tab. 3) zejména v závislosti na výkupních cenách na trhu. 
Dle informací ČSÚ v Jihlavě si navzdory poklesu kraj Vysočina i nadále drží třetí místo 
v mezikrajském srovnání (za Středočeským a Jihomoravským krajem; 414 796 kusů prasat k roku 
2007).  

Tabulka č. 3: Stavy hospodářských zvířat (v ks) v okrese Havlíčkův Brod v období 1989-2005 

Druh 1989 1992 1995 1999 2005 Index 2005/1989 
(v %) 

Skot celkem   63 091    57 511   49 574   46 700  48 752 77,3 
Dojnice   23 483   21 477   18 838   17 746  18 429 78,5 
Prasata celkem   90 914   88 751   78 760   82 713  76 793 84,5 
Ovce celkem     5 475     1 698     1 527     1 269    1 846 33,7 
Drůbež celkem 362 332 286 504 304 354 378 888 145 000 40,0 

Pramen: Mrštík (2006, tab. 32) 
Ukazatelem úrovně živočišné výroby je intenzita chovu skotu na 100 ha zemědělské půdy. 

Prvenství kraje Vysočina v rámci Česka z hlediska počtu kusů dobytka (215 601) (Agrární poradensko 
informační centrum Agrární komory ČR 2008) odpovídá tomu, že tento ukazatel je v okresu 
Havlíčkův Brod i v celém kraji Vysočina daleko vyšší než v rámci Česka. Intenzita chovu prasat – 
dalšího typického hospodářského zvířete pro celou Vysočinu – vypovídá podobně (viz výše v textu). 
Naopak ani okres Havlíčkův Brod ani kraj Vysočina nejsou považovány za typické oblasti pro chov 
drůbeže a ovcí, což se projevuje na intenzitě chovu daných druhů hospodářských zvířat (viz tab. č. 4).  

Tabulka č. 4: Vybrané ukazatele intenzity živočišné výroby v okrese Havlíčkův Brod, v kraji Vysočina 
a v Česku v roce 2005 

Ukazatel Okres Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Česko 
 Stav skotu na 100 ha ZP   61,1   53,0   32,8 
 Stav dojnic na 100 ha ZP   23,1   21,4   13,5 
 Stav prasat na 100 ha OP 128,4 122,5   94,4 
 Stav drůbeže na 100 ha OP 242,4 385,3 832,7 
 Stav ovcí na 100 ha ZP    2,3     1,9     3,3 

Poznámky: ZP – zemědělská půda, OP – orná půda 
Pramen: Mrštík (2006, tab. 31), Český statistický úřad (2008) 
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Kapitola 3 

Dotazníkové šetření podniků právnických osob  

V období transformace došlo i v zemědělství z důvodu uměle vytvořených podmínek před rokem 1989 
k výrazným změnám. Navrátil se majetek původním majitelům (díky restitucím a privatizacím). 
Obrovská jednotná zemědělská družstva se postupně rozpadala na velké množství drobných a větších 
zemědělských podniků, jež nebyly často životaschopné a záhy zbankrotovaly. Snížil se počet 
pracovníků, rozloha orné půdy, rozloha osevních ploch u většiny pěstovaných plodin, stavy u většiny 
hospodářských zvířat atd. To všechno společně se změnou situace na trhu přispělo ke špatné 
ekonomické situaci a vysoké zadluženosti řady zemědělských producentů a zároveň k jejich nízké 
konkurenceschopnosti, což vedlo a nadále vede k postupnému snižování počtu zemědělských podniků 
(pomalé navracení ke stavu před rokem 1989). 

3.1 Právnické osoby v okrese Havlíčkův Brod  

Většinu půdy v Česku, stejně tak i na Vysočině, obhospodařují právnické osoby. Na úrovni 
celého Česka obhospodařují více než dvě třetiny a na Vysočině více než tři čtvrtiny z celkem 
obhospodařované půdy. Specifikem kraje Vysočina je družstevnictví. Číhalová (2007) uvádí, 
že zatímco v Čechách zemědělská družstva ubývají a transformují se na společnosti s ručením 
omezeným  (dále jen s.r.o.), na Vysočině tento trend tak výrazný není. To je dle názoru Vtělenského 
(pracovníka pobočky Mze Havlíčkův Brod) nejspíše zapříčiněno historickou tradičností této právní 
formy zemědělského podniku na Vysočině. 

Tabulka č. 5: Vymezení právních forem podniků  
Právní forma podniku Moje šetření Mrštík (2006) Informace MZe 
 Zemědělská družstva 20 20 25 
 Akciové společnosti 19 17 20 
 s.r.o. 25 17 34 
 Celkem 64 54 79 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, Mrštík (2006), informace MZe 

Rozdíly v četnostech jednotlivých právních forem zemědělských podniků, jež vidíme v tab. 5, 
jsou způsobené úplnou nebo částečnou likvidaci některých podniků. Půda a majetek jsou poté 
následně rozděleny spíše mezi více menších podniků, popř. mezi nově vzniklé podniky. Důkazem 
budiž např. vznik dvou nových společností v roce 2006 (Vesa Velhartice, a.s. a ZN Agro s.r.o.) 
a naopak krach společnosti AGROSPOL Počátky s.r.o., jež prošla na konci roku 2005 konkurzem 
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a následně byl její majetek vydražen. Naproti tomu údaje od MZe jsou od roku 2005 neměnné. Dalším 
důvodem je dle mého názoru snaha některých zemědělských podniků o jejich multifunkční charakter 
(provádění i mimozemědělské činnosti a dalších aktivit – více viz kap. 3.2.4). Podniky zabývající 
se úzce specializovanou činností mají často velké existenční ale i další problémy, tudíž u nich dochází 
k propojení několika výrob dohromady (např. MEDIPO AGRAS H. B., spol. s.r.o., viz kapitola 3.3). 
Poslední důvod je ten, že některé s.r.o. jsou v praxi podnikem fyzických osob (SPOLAGRO CZ, s.r.o. 
viz kapitola 3.2.1). 

3.2 Struktura právnických osob podnikajících v zemědělství 

Tato kapitola je věnována souboru 44 dotázaných zemědělských podniků. Podniky jsou roztříděné 
podle následujícího klíče: jednotlivé právní formy zemědělských podniků, hodnota jimi obdělávané 
půdy v korunovém vyjádření, jejich velikostní struktura atd. To má vést k prezentaci jejich současného 
stavu a nastínění možností budoucího rozvoje těchto podniků.  

Všechny tyto subjekty dohromady k 31. 12. 2007 obhospodařovaly plochu 42 957 ha zemědělské 
půdy, což odpovídá 54 % zemědělského půdního fondu okresu. Jediným zkoumaným podnikem 
hospodařícím na plochách větších než 2 000 ha zemědělské půdy je ZOD Vilémov (4 091 ha). Jedná 
se o druhý největší podnik v okrese co se týče plochy zemědělské půdy (jinak největším 
je ZD Krucemburk obhospodařující kolem 4 300 ha zemědělské půdy). Naopak nejmenším 
ze zkoumaných podniků jsou ZEDOM, spol. s r. o. (240 ha) a ZD Trpišovice (250 ha). Nejvíce 
je zastoupena kategorie podniků s obhospodařovanou plochou v rozmezí 500-999 ha 
(20 zemědělských podniků). 

Tabulka č. 6: Velikostní struktura zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod podle výměry zemědělské 
půdy (v ha) k 31. 12. 2007  

Právní forma 100-499 500-999 1 000-1 499 1 500-2 000 2 000 a více 
Zemědělská družstva 3  6 4 1 1 
Akciové společnosti 0  8 2 5 0 
s. r.o. 6  6 2 0 0 
Celkem 9 20 8 6 1 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Průměrná výměra zemědělské půdy na jeden zemědělský podnik v okrese je nejvyšší u akciových 
společností (dále jen a.s.) a to 1 168 ha. Tomu napomáhá i fakt, že sedm ze zkoumaných 15 a.s. 
obdělává více jak 1 000 ha zemědělské půdy. Za nimi jsou však v těsném odstupu zemědělská 
družstva hospodařící v průměru na 1 137 ha zemědělské půdy na jeden podnik. Velikost jednotlivých 
zemědělských družstev ve zkoumaném souboru je velice odlišná, na což poukazuje i nejvyšší hodnota 
variačního koeficientu této právní formy podniku (0,79 – viz tab. 6). Na jedné straně se zde nachází 
druhý největší zemědělský podnik v okrese (ZOD Vilémov – 4 184 ha), na straně druhé jsou zde 
podniky jako ZD Trpišovice, Koňkovice obhospodařující pouhých 250 ha zemědělské půdy. U s.r.o. 
dosahuje průměrná výměra zemědělské půdy na jeden podnik hodnoty pouze 598,23 ha. 
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Tabulka č. 7: Statistické ukazatele zemědělské plochy obhospodařované jednotlivými právními formami 
zemědělských podniků 

Právní forma 
Nejmenší 

plocha  
(v ha) 

Největší
plocha  
(v ha) 

Průměr Četnost 
podniků 

Variační 
rozpětí 

Směrodatná 
odchylka 

Variační 
koeficient 

 Zemědělská družstva 250 4 091,42  1137,05 15 3 841,42 897,46 0,79 
 Akciové společnosti 500 2 165,84 1 168,43 15 1 665,84 537,35 0,46 
 s.r.o. 240 1 487,91    598,23 14 1 247,91 352,02 0,59 
 Celkem 240    4 091,42    976,30 44 3 851,42 692,33 0,71 

Zdroj: Vlastní výpočty  

Ze vztahu mezi právní formou podniků a koeficientem zornění (viz tab. 7) vidíme, že nejnižší 
průměrný koeficient zornění vykazují s.r.o. a to 70,8 %. To je v porovnání s průměrným koeficientem 
zornění sledovaného souboru právnických osob (80,9 %) podprůměrná hodnota. Tento ukazatel silně 
koresponduje s průměrnou cenou zemědělské půdy (Kč/m2) v této právní formě zemědělských 
podniků (3,34 Kč/m2), která je o poznání nižší nežli hodnota za celý sledovaný soubor podniků 
(3,97 Kč/m2). Tato skutečnost poukazuje na zhoršenou kvalitu zemědělské půdy obhospodařované 
s.r.o., a tedy i na jejich snahy o její větší zatravnění. Jejich stimulem nejsou pouze dotace, ale také 
snaha o její co možná nejefektivnější využití (krmení pro hospodářská zvířata). Naproti tomu 
v případě a.s. a zemědělských družstev přesahuje hodnota průměrného koeficientu zornění 83 %. Tyto 
dva typy zemědělských podniků se ale liší kvalitou půdy, již obhospodařují. Zemědělská družstva 
obdělávají v průměru nejkvalitnější zemědělskou půdu, jejíž průměrná hodnota činí 4,44 Kč/m2, 
naproti tomu cena půdy obdělávané a.s., je mírně podprůměrná (3,8 Kč/m2). Tato skutečnost by se dala 
vysvětlit tím, že většina zemědělských družstev jsou pokračovateli po jednotných zemědělských 
družstvech z roku 1989 a i přes jejich velikostní a další redukci během transformačního období 
se snažily udržet si ve svém okolí pozemky s co možná nejlepšími podmínkami pro zemědělství. 
Naproti tomu a.s. vznikaly v okrese zejména okolo roku 1996, tudíž neměly tolik příležitostí 
k rozsáhlému výběru pozemků, na nichž by mohly hospodařit. 

Tabulka č. 8: Rozloha a průměrná cena m2 zemědělské půdy a koeficient zornění v jednotlivých právních 
formách zemědělských podniků 

Právní forma Zemědělská  
plocha 

Cena za m2  
zemědělské plochy

Koeficient  
zornění 

 Zemědělská družstva 1 137,05 4,44 84,0 
 Akciové společnosti 1 168,43 3,80 83,1 
 s.r.o.     598,23 3,34 70,8 
 Celkem    976,30 3,97 80,9 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Nyní si tedy položme otázku, zdali existuje mezi ukazateli uvedenými v tab. 8 určitá závislost. 
K ověření závislosti či opaku poslouží chí-kvadrát (χ2) test. Mezi plochou obdělávané zemědělské 
půdy, průměrnou cenou za m2 zemědělské půdy a koeficientem zornění byla prokázána závislost, 
jelikož získaná hodnota χ2 = 11,5 je vyšší než kritická hodnota 9,49 na 5% hladině spolehlivosti. 
Na základě toho zamítáme nulovou hypotézu, že proměnné jsou nezávislé a přijímáme alternativní 
hypotézu o jejich závislosti. 
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Tabulka č. 9: Chi-kvadrát test 

Právní forma Zemědělská  
plocha 

Cena za m2  
zemědělské plochy 

Koeficient  
zornění Celkem  

 Zemědělská družstva 0,0648 0,0008   0,7798   0,8454 
 Akciové společnosti 0,1330 0,1424   1,4175   1,6929 
 s.r.o. 0,7088 0,3070   7,9469   8,9627 
 Celkem  0,9066 0,4502 10,1442 11,5010 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Obr. č. 14: Vztah mezi právními formami zemědělských podniků, zemědělskými výrobními oblastmi 
a průměrnou cenou zemědělské půdy  

 
Zdroj: Mrštík (2006, map. příl. 1), MZe Havlíčkův Brod, Katastrální úřad Havlíčkův Brod, vlastní výpočty, vlastní šetření 

Při pohledu na obr. 14 je patrné, že zemědělská družstva se v rámci okresu nachází v oblastech 
s nejlepšími přírodními podmínkami pro zemědělskou výrobu (v severní a jižní části okresu). Zároveň 
obdělávají v průměru nejkvalitnější zemědělskou půdu (4,44 Kč/m2 – viz výše v textu). To vede 
k otázce, zdali existuje závislost mezi polohou sídla zemědělského podniku a průměrnou hodnotou jím 
obhospodařované zemědělské půdy (v Kč/m2). Pomocí korelačního koeficientu (0,91) byla zjištěna 
obrovská závislost mezi průměrnou cenou zemědělské půdy v místě sídla jednotlivých podniků 
a průměrnou cenou zemědělské půdy obdělávané jednotlivými zemědělskými podniky, jelikož téměř 
všechny zkoumané zemědělské podniky obhospodařují většinu zemědělské půdy v naprosté blízkosti 
svých sídel.  

V návaznosti na obr. 14 byla pomocí korelačního koeficientu ověřována hypotéza, že procentuální 
podíl živočišné výroby na celkové zemědělské výrobě by měl mít sestupnou tendenci v návaznosti 
na zvyšující se kvalitu ZVO, neboť v horších podmínkách by se měly podniky více orientovat 
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na živočišnou výrobu ve formě pastevního chovu skotu. Tabulka 10 nám vyvrací předem položenou 
hypotézu, jelikož nebyla prokázána žádná závislost mezi zkoumanými jevy. 

Tabulka č. 10: Zkoumání závislosti mezi procentuálním podílem živočišné výroby a kvality ZVO 
Právní forma Podíl živ. výroby ku kvalitě ZVO 

 Zemědělská družstva   0,03 
 Akciové společnosti -0,29 
 s.r.o.  0,04 
 Celkem  -0,02 

Zdroj: Vlastní výpočty 

3.2.1 Zaměstnanost v zemědělských podnicích  

Počet pracujících v zemědělství se od roku 1989 neustále snižuje. V 90. letech 20. století (období 
transformace) byla zaměstnanost v zemědělství neúměrně vysoká (vlivem rozsáhlé přidružené výroby 
družstev a státních statků), tudíž zákonitě muselo dojít k radikální změně. Tomu odpovídala i situace 
v okrese, kdy v roce 1989 bylo 20 % ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) zaměstnáno 
v zemědělství. Do roku 2001 se počet pracujících v zemědělství v okrese snížil o více jak 47 % 
a zemědělství zaměstnávalo už pouze 10,7 % EAO (Sčítání lidu, domů a bytů 1992 a 2003). 

Níže znázorněný obrázek jasně poukazuje na stárnutí pracovníků v zemědělství nejen v rámci 
okresu, ale i Česka. K nárůstu počtu pracovníků v obou zkoumaných oblastech dochází zejména 
ve věkových skupinách v rozmezí 45–59 let, naopak počty pracovníků ve věkových skupinách 
do 44 let se snižují. Jedním z hlavních důvodů je, že o zaměstnanost v zemědělství a celém primárním 
sektoru je velice nízký zájem a to nejen ve městech, ale i na venkově. Mladí lidé se snaží hledat 
progresivnější, platově lépe ohodnocenou, méně náročnou a společensky přijatelnější práci 
než je např. práce v kravíně.  

Obr. č. 15: Struktura pracovníků v zemědělství v okrese Havlíčkův Brod a Česku v letech 1991 a 2001  
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Zdroj:  Sčítání lidu, domů a bytů 1992 a 2003 

Během sledovaného období se u zkoumaného souboru podniků snížil počet zaměstnanců o 8,3 % 
(viz obr. 16). Pro přehlednost, jsou zde uvedené i vývojové trendy počtu zaměstnanců za jednotlivé 
právní formy zemědělských podniků (viz obr. 17), z nichž největší úbytek pracovníků zaznamenaly 
zemědělská družstva o více jak 13 %. Úplně opačný trend je patrný z hlediska počtu pracovníků 
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u s.r.o. (5 % nárůst), což je zapříčiněno zejména nově vzniknuvšími s.r.o. v tomto časovém horizontu 
(viz kap. 3.1). 

Obr. č. 16: Vývoj počtu pracovníků ve všech zkoumaných zemědělských podnicích mezi lety 2005 a 2007 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Obr. č. 17: Vývoj počtu pracovníků v jednotlivých právních formách zkoumaných zemědělských podniků mezi 
lety 2005 a 2007 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Obrovskou perspektivou pro mnohé zemědělské podniky, a to nejen na Vysočině, je zaměstnávání 
sezónních pracovníků. Protože se podniky snaží dosáhnout úspor v co největší míře, mají sezónní 
pracovníci obrovský význam. Zaměstnavatelé raději propustí několik zaměstnanců, jimž by museli 
vyplácet mzdy a platit sociální a zdravotní pojištění i v obdobích, kdy se zemědělské práce provádějí 
ve velmi redukovaném množství. Místo nich si během roku najímají sezónní pracovníky (studenty, 
důchodce, traktoristy atd.), většinou v období sklizní či setí (období v rozmezí 1 až 6 měsíců), 
což rezultuje kolísavým počtem zaměstnanců během roku. Příkladem takového podniku 
v havlíčkobrodském okrese je bezesporu SPOLAGRO CZ, s.r.o. Tento podnik, i když obhospodařuje 
zemědělskou půdu o výměře 300 ha, nemá žádného stálého zaměstnance a během roku si najímá 
několik (slovy tři) sezónních pracovníků, a to z důvodů co největších úspor. Naproti tomu u některých 
podniků v okrese (ZD Pozovice) jsou sezónní pracovníci využíváni jakožto alternativa za nedostatečný 
počet zaměstnanců.  

 
 
 



Petr Zadražil: Analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod 34

Tabulka č. 11: Sezónní pracovníci ve zkoumaném souboru zemědělských podniků okresu Havlíčkův Brod 
k 31. 12. 2007 

Právní forma Počet sezónních pracovníků Počet člověkodní na jednoho 
sezónního pracovníka 

Přepočet na zaměstnance 
v jednom podniku 

Zemědělská 
družstva 100 64,9 1,9 

Akciové 
společnosti 195 55,0 3,0 

s.r.o. 100 83,0 2,5 

Celkem 395 64,6 2,5 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Specifickým příkladem zaměstnanosti v zemědělském podniku je určitě společnost SPOLAGRO 
CZ, s.r.o. (vysvětleno viz výše v textu této kapitoly). Z hlediska obavy ze zkreslení konečného 
výsledku není tento podnik a ZOD Vilémov (nezjištěn počet sezónních pracovníků) zařazen 
do zkoumaného souboru podniků v následující tabulce. 

Tabulka č. 12: Zkoumání závislosti mezi plochou zemědělské půdy, počtem pracovníků a intenzitou práce 
v jednotlivých právních formách zemědělských podniků 

Právní forma Pl./pr. Pl./sez. pr. Pl./int. pr. Pr./sez. pr.  Pr./int. pr. Sez. pr./ 
int. pr. 

 Zemědělská družstva  0,86  0,54  0,50 0,49  0,09 -0,02 
 Akciové společnosti 0,87  0,16  0,20 0,40 -0,28 -0,47 
 s.r.o. 0,77 -0,18  0,24 0,19 -0,37 -0,63 
 Celkem  0,87  0,21 -0,11 0,40 -0,52 -0,43 

Poznámky: Pl.. – plocha, pr. (Pr.) – počet pracovníků, sez. pr. (Sez. pr.) – počet sezónních pracovníků, int. pr. – intenzita 
práce. 
Zdroj: Vlastní výpočty 

Tabulka 12 jasně poukazuje na velkou závislost mezi plochou obhospodařované půdy 
jednotlivými právními formami zemědělských podniků a počtem pracovníků v nich zaměstnaných. 
Naopak závislost mezi počtem pracovníků a intenzitou práce v jednotlivých právních formách 
lze vyloučit. Spíše vidíme náznaky negativního vztahu, jelikož největší intenzity práce ze zkoumaných 
podniků dosahují převážně velikostně nejmenší podniky (co do velikosti jimi obhospodařované půdy 
i počtu v nich zaměstnaných pracovníků a sezónních pracovníků); jedná se zejména o s.r.o. I přes 
tento fakt dosahuje absolutně nejvyšší hodnoty intenzity práce ze všech podniků AGRO družstvo 
Golčův Jeníkov (54,16 ha zemědělské půdy na jednoho pracovníka). Tento podnik se vymyká 
sledovanému trendu, jelikož nejmenších hodnot intenzity práce dosahují v převážné míře a.s. spadající 
mezi největší podniky ze zkoumaného souboru podniků. To by se dalo vysvětlit vysokou orientací 
(86 %) podniků této právní formy na provádění nezemědělských činností (více viz kap. 3.2.4). 
Curtissová et al. (2007) uvádí jako další z hlavních důvodů nižší produktivity práce v a.s. 
a zemědělských družstvech lidský faktor, jelikož u těchto právních forem podniků v průměru připadá 
na jednoho vedoucího více pracovníků nežli je tomu u s.r.o. To může podle autorů poukazovat 
na náročnější kontrolu práce a s tím související nižší produktivitu práce v akciových společnostech 
a zemědělských družstvech.  

 Výsledné korelační koeficienty (viz tab. 9) byly zkontrolované T-statistikou, která potvrdila jejich 
signifikantnost.  
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3.2.2 Rostlinná výroba zkoumaných zemědělských podniků 

V této kapitole je popsán vývoj některých plodin, vystihující určité problémy a trendy v zemědělské 
výrobě vázané na přírodní podmínky v období mezi lety 2005 a 2007, a to nejen ve zkoumaných 
zemědělských podnicích. Řepka a ostatní plodiny, které nejsou v této kapitole popsané, jsou výstižně 
charakterizované v kapitole 2.3 nebo případně jejich začlenění není nutné. 

Rostlinné výrobě se věnují všechny dotázané podniky, a to i přesto, že některé z nich preferují 
v převážné většině živočišnou výrobu. Velká část produkce rostlinné výroby je často určena 
ke krmným účelům. Ze 100 % se rostlinné výrobě věnuje pouze jeden podnik – BSHB s.r.o. 
Havlíčkův Brod, což souvisí zejména s jeho přidruženou nezemědělskou činností (vlastní několik 
lihovarů, sloužících jako zpracovatel odpadů z některých rostlinných komodit). 

Obr. č. 18: Vývoj celkové plochy obilovin ve zkoumaném souboru podniků mezi lety 2005 a 2007 
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Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

Rok 2005 byl z hlediska produkce rostlinné výroby poměrně dosti úrodný pro obiloviny. Průměrné 
výnosy obilovin v okrese dosahovaly hodnot 4,32 t/ha a výkupní ceny za obilí si držely poměrně 
stabilní úroveň. To se logicky promítlo do navýšení osevních ploch obilovin v dalším roce. Avšak 
podle informací ZZN Havlíčkův Brod a.s. v přechodu mezi roky 2005/2006 došlo díky velice 
nepříznivým klimatickým podmínkám ke zmrznutí zasetého žita (týkalo se 61 % jeho osevních ploch) 
a pšenice jarní (týkalo se pouze 5 % ploch osetých touto komoditou ve zkoumaném souboru 
zemědělských podniků), čímž byli zemědělci nuceni k jejich zaorání a k novému osetí ploch 
ječmenem jarním (nárůst ploch posetých ječmenem o 17 % oproti roku 2005). Vyústěním této situace 
byla velice špatná úroda obilovin, navíc i kvalita jednotlivých druhů obilovin dosahovala velmi nízké 
úrovně (málo sladovnického ječmene). Následkem toho byly nedostatek některých druhů obilovin 
(zejména žita) a snížení jejich výkupních cen a osevních ploch (o 7 %) v následujícím roce. Protože 
produkce žita byla z  roku 2006 nedostatečná, zákonitě se osevní plochy pokryté touto komoditou opět 
navýšily (na 80 % úrovně z roku 2005), což se samozřejmě muselo odrazit ve velikosti ploch osetých 
ječmenem (pokles o 20,7 % oproti roku 2006). Rok 2007 se oproti předešlému roku vyznačoval velice 
příznivými podnebnými podmínkami pro rostlinou výrobu, což se odrazilo nejen na vysoké úrovni 
kvality jednotlivých zemědělských produktů (i obilovin), ale i v jejich značných hektarových 
výnosech. Všechno bylo navíc umocněno velice příznivými výkupními cenami. 
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Obr. č. 19: Vývoj ploch pšenice a ječmene ve zkoumaném souboru podniků mezi lety 2005 a 2007 
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Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

Obr. č. 20: Vývoj ploch žita ve zkoumaném souboru podniků mezi lety 2005 a 2007 
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Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 

Brambory mají narozdíl od obilovin opačnou tendenci. Spousta zemědělců se od pěstování 
brambor postupně odklání k pěstování obilovin nebo zatravňování, a to z několika příčin: 
(1) pěstování této komodity je velice náročné, ale výdělek v konečném zúčtování není veliký 
(nepříznivý vývoj cen na domácím i zahraničním trhu v roce 2006); (2) kolem 86 % území okresu 
je zařazeno do LFA, což znamená, že brambory jakožto erozní plodina zde nejsou dotované (vyjma 
výroby brambor určených k výrobě bramborového škrobu /Foltýn et al. 2006/) narozdíl 
od zatravňování či pěstování energetických plodin; (3) zvyšující se intenzitou produkce a možnostmi 
dovozu levnějších brambor a bramborových výrobků z tradičních produkčních zemí EU 15, 
ale i EU 10 (Polsko).  

Na produkci brambor se silně odráží přírodní podmínky, tudíž nastal mezi roky 2006 a 2007 mírný 
nárůst (viz obr. 21). 
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Obr. č. 21: Vývoj plochy brambor ve zkoumaném souboru podniků mezi lety 2005 a 2007 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Poslední plodinou zde zmiňovanou je len. Jeho výměra se rok od roku zmenšuje (mezi lety 2006 
a 2007 došlo k úbytku jeho pěstování o více jak 45 %). Do budoucna se plánuje celkové zrušení jeho 
pěstování, jelikož se zemědělským podnikům osévání ploch lnem nevyplácí (viz kap. 2.3) „Nedostatek 
suroviny je důvodem, proč zavírají poslední zpracovatelé. Dvě tírny lnu na Havlíčkobrodsku 
již skončily. V provozu zůstávají poslední dvě v kraji Vysočina“ (Internetový zemědělský portál 
2008). Podle ředitele humpolecké společnosti Čemolen Josefa Urbana dnes také dosluhuje 
zemědělcům i zpracovatelům technika a nákup nové se nevyplatí.  

Obr. č. 22: Vývoj plochy lnu ve zkoumaném souboru podniků mezi lety 2005 a 2007 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

3.2.3 Živočišná výroba zkoumaných zemědělských podniků 

Výrobní zaměření, vycházející z tržních hodnot (objemu peněz získaných z celkové roční zemědělské 
produkce) zemědělské činnosti zkoumaného souboru podniků v roce 2007, bylo v necelé polovině 
(46,2 %) zastoupeno živočišnou výrobou. Jančák, Götz (1997) naopak udávají nadpoloviční podíl 
živočišné výroby na tržní hodnotě zemědělské produkce. Podíly obou složek výroby na tržní hodnotě 
zemědělské produkce jsou rok od roku proměnlivé kvůli kolísání tržních cen jednotlivých komodit 
a kvůli klimatickým podmínkám. Limitujícími faktory pro rozšíření objemu živočišné výroby v okrese 
jsou zejména kvóty na produkci mléka a nepříznivé ceny na trhu za vepřové maso (více viz níže 
v textu).  
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Trendem posledních tří let v okrese je mírný nárůst stavu skotu v jednotlivých zemědělských 
podnicích a současně s tím i výrazný pokles stavu prasat, na což poukazuje obr. 23 a tabulka 13. 

Obr. č. 23: Vývoj celkového počtu stavu skotu a prasat ve zkoumaném souboru podniků mezi lety 2005 a 2007 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Tabulka č. 13: Vývoj počtu podniků chovajících skot a prasata mezi lety 2005 a 2007 
Zemědělské podniky 2005 2006 2007 

Počet podniků chovajících skot 40 41 42 

Počet podniků chovajících prasata 22 22 20 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Dobré ceny za výkup mléka, ale také uspokojivé ceny a zvýšený zájmem o hovězí maso (celkově, 
a to nejen v rámci Česka, ale i zemí EU), mají na Havlíčkobrodsku za následek nárůst stavu skotu. 
To je zejména odraz zvyšujícího se počtu podniků chovajících hovězí dobytek mezi lety 2005 a 2007 
(viz tab. 13). Jedná se o dva nově vzniklé zemědělské podniky (ZN Agro s.r.o. – vznik v roce 2006, 
SPOLAGRO CZ, s.r.o. – vznik v roce 2005).  

V roce 2006 došlo k výraznému snížení ceny na trhu za 1 kg vepřového masa (kolem 27 Kč/kg), 
oproti čemuž náklady přepočtené na jeden kilogram vepřového masa vycházely kolem 32 Kč/kg. 
To znamenalo, že zemědělci tratili na každém kg vepřového masa přibližně 5 Kč, což zákonitě 
znamenalo odklon od chovu prasat. Podprůměrné ceny za vepřové maso pokračovaly i v roce 2007 
a způsobily celkem ztrátu 14 % z celkového počtu prasat ve zkoumaném souboru podniků oproti roku 
2006. Dva podniky úplně přestaly s chovem prasat (Zemědělská společnost Šmolovy a.s, 
ZOD v Herálci). Pro některé další podniky tento stav znamená více než obrovské ztráty, 
jelikož se nachází v oblastech s tradičním chovem prasat (např. oblast severovýchodně od Štoků – 
ZD Pozovice). Těmto podnikům nezbývá nic jiného, než při redukovaném počtu prasat čekat 
až se ceny na trhu za tuto komoditu výrazně zlepší. 

Chov drůbeže po roce 2000 v okrese Havlíčkův Brod prakticky vymizel. Dnes se jím zabývá 
pouze jeden z dotázaných podniků AGRO Posázaví, a.s. Okrouhlice (okolo 7 000 kuřic). Dalšími 
podniky zabývajícími se chovem drůbeže v okrese jsou: ZD Maleč, Zemědělská a.s. Krucemburk 
a Xavergen a.s. (výkrmna kuřat).  

Stavy ovcí se po roce 1991 v okrese radikálně snížily, ale v  současné době se jejich stav velmi 
pozvolna zvyšuje. Chovu tohoto druhu hospodářského zvířete se věnují z dotázaných podniků pouze 
ZD Petrovice, ZD Trpišovice, Kojkovice a OSIVA a.s., Havlíčkův Brod.  

Chovem méně typických hospodářských zvířat (koní, koz, jelenů a daňků) se v okrese v roce 2007 
zabývali jenom s.r.o., což poukazuje na snahu této právní formy podniků o co největší různorodost 
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jejich produkce. Nabízejí to, čeho je na trhu nedostatek, a snaží se tím nejspíše vykompenzovat ztráty 
z rozsahu (v převážné míře se totiž jedná o malé podniky). 

3.2.4 Nezemědělská činnost zkoumaných zemědělských podniků 

Po roce 1989 se přidružená výroba buď komplexně separovala od zemědělských podniků s tím, 
že byla dále zastoupená v jiných sektorech, nebo zanikla. V období let 1995-2000 došlo k nárůstu 
podniků bez vedlejších výdělečných činností téměř na 90 % (Špička, Picková 2007). To se odrazilo 
na tom, že se Česko v předvstupním období přihlásilo k evropskému modelu zemědělství, 
jehož základní vizí je multifunkční zaměření zemědělství (čerpání finančních prostředků z programu 
SAPARD v období let 2000-2003), tj. podle  M. Hrabánkové (2007, s. 10) „orientace nejen na tradiční 
zemědělskou výrobu, ale na externality, které se orientují na služby v oblasti péče o životní prostředí, 
na služby a výrobky nezemědělských činností v souladu s možnostmi jejich diverzifikace jako 
doplňujících příjmů zemědělců a ostatních obyvatel venkova“. 

Zvyšující se zájem zemědělských podniků o provádění nezemědělských činností je vystihnut 
v tab. 14. Za poslední dva roky se rozšířil okruh zemědělských podniků provádějících různé 
nezemědělské aktivity, což je nejspíše důsledkem kolísavosti cen jednotlivých zemědělských komodit 
na trhu. Výdělky z těchto aktivit – může se jednat i o výrazný zdroj finančních prostředků ve formě 
dotací z EU (vlastníci lesních ploch apod.) – tudíž mohou sloužit jako stabilizátor příjmů jednotlivých 
zemědělských podniků. Motivačním faktorem pro všechny zemědělské subjekty bylo zejména 
podporování těchto aktivit z prostředků OP Zemědělství pro období let 2004-2006 a následně 
z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v období 2007-2013. 

Tabulka č. 14: Podniky provádějící nezemědělské aktivity 
Právní forma podniku Moje šetření Mrštík (2006) 
 Zemědělská družstva 10  5 
 Akciové společnosti 12 11 
 s.r.o.  6  1 
 Celkem 28 17 

Zdroj: Vlastní šetření, Mrštík (2006) 

Tabulka č. 15: Zkoumání závislosti mezi nezemědělskou činností a některými vybranými ukazateli6 

P.f.p. Nez.č./pl. Nez.č./pr. Nez.č./ 
sez.pr. 

Nez.čin./ 
intenzita 

Nez.čin./ 
podíl r. v. 

 Zemědělská družstva 0,34 0,17 0,26  0,22  0,18 
 Akciové společnosti 0,36 0,50 0,32 -0,26 -0,14 
 s.r.o. 0,09 0,24 0,74 -0,44  0,41 
 Celkem 0,12 0,28 0,53 -0,17  0,27 

Poznámky: P.f.p. – Právní forma podniku, Nez. čin. – nezemědělská činnost, pl. – plocha obhospodařované zemědělské 
půdy, pr. – počet pracovníků, sez. pr. – počet sezónních pracovníků, intenzita – intenzita práce, podíl r.v. – podíl rostlinné 
výroby na celkové zemědělské výrobě. 
Zdroj: Vlastní šetření 

U zkoumaného souboru podniků není mimozemědělská činnost více provázaná se žádným 
ze zkoumaných ukazatelů, vyjma počtu zaměstnaných sezónních pracovníků u s.r.o. U a.s. 
je pak patrná zvýšená závislost mezi mimozemědělskou činností a počtem pracovníků (viz tab. 15). 
To poukazuje na poměrně značné sociální cítění některých zemědělských podniků vůči prostředí 
                                                 
6 Do tabulky 13  nejsou zařazeny  (ze stejného důvodu  jako do tab. 12) ZOD Vilémov, a SPOLAGRO CZ, s.r.o. 
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v němž se nacházejí. Ony nejenže provozují služby, z nichž mají samy užitek, ale také napomáhají 
v místech jejich působení k udržení zaměstnanosti nebo k poskytování speciálních sociálních služeb 
(provozování jídelny, obchodu s potravinami, hospod atd.), které by jinak v daném venkovském 
prostředí chyběly a zároveň poskytují další veřejné služby bez úplaty (udržování cest, silnic, 
odhrnování sněhu, atd.) (viz. tab. 16). 

Z mnou sledovaného souboru 11,4 % respondentů zohlednilo ekonomický přínos těchto výrob 
jako velmi významný (podílí se více jak 10 % na příjmech z jejich celkové činnosti). Nejvýraznějším 
ekonomickým přínosem z prováděných nezemědělských činností disponují STATEK DOUBRAVKA, 
s.r.o., a Statek Lesolg s.r.o. Ten tvoří přes 50 % z jejich celkového zisku. U obou je to dáno zejména 
obrovskými rozlohami jimi obhospodařovaných lesních ploch. U Statku Lesolg s.r.o. tvoří lesy 69 % 
celkové rozlohy jimi obhospodařované půdy, STATEK DOUBRAVKA, s.r.o. vlastní mimo lesní 
plochy (50 % z celkové rozlohy obhospodařované půdy) také několik rybníků na ploše 40 ha. Lesní 
plochy ve větší míře ještě obhospodařuje Havlíčkova Borová zemědělská a.s. (129,62 ha).,  

Tabulka č. 16: Ostatní mimozemědělské aktivity prováděné zkoumaným souborem podniků 
Nezemědělské aktivity Právní forma 

zemědělských podniků Služby Autod. P.d.č. Pr. j. Pr. p. Pr. b. Host. č. N.p.z. P.č.s. 
Zemědělská družstva   9   6 2 1 3 0 0 0 0 
Akciové společnosti   8   5 3 2 0 3 2 2 1 
s.r.o.   4   2 1 0 0 0 0 0 0 
Celkem 21 13 6 3 3 3 2 2 1 

Poznámky: 1) služby (poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro 
myslivost, opravářské a stavební práce, prohrabování, údržba cest a silnic, práce s mechanizačními prostředky) 
2) Autod. – autodoprava  
3) P.d.č. – přidružená dřevařská činnost (pila, impregnace dřeva, truhlářství) 
4) Pr. j. – provozování jídelny 
5) Pr. p. – provozování prodejny 
6) Pr. b. – pronájem budov 
7) Host. č. – provozování hostinské činnosti 
8) N.p.z. – nákup a prodej zboží 
9) P.č.s. – provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z porovnání právních forem PPO vyplývají zajímavé rozdíly v poskytování veřejně prospěšných 
služeb. Jak tabulka 16 ilustruje, družstva a podniky a.s. jsou mnohem více angažované v těch 
nezemědělských výrobách, které mají charakter služeb veřejnosti, než podniky s.r.o. Ty jsou spíše více 
orientované na komerční nezemědělské výroby a služby.  

3.2.5 Odbyt produktů zemědělských podniků 

Současné výkupní ceny u některých zemědělských produktů jsou poměrně nízké (viz kapitoly 3. 2. 2 
a 3. 2. 3), a proto zemědělští prvovýrobci někdy i čekají na vyšší cenovou nabídku během roku 
(k tomu je velkou výhodou vlastnit dostatečně velké skladovací prostory i ve spolupráci s jinými 
subjekty) nejen od svých stálých odběratelů, ale zároveň se snaží hledat odběratele, kteří vyšší cenu 
mohou nabídnout ihned (jedná se zejména o podniky s nedostatečnými skladovacími prostory). 
To potvrzuje i fakt, že několik zkoumaných zemědělských podniků během posledních několika let 
získává odbyt pro stejné produkty z rostlinné či živočišné výroby u spousty drobných odběratelů 
(záleží na tom, kdo dá víc). Curtissová et al. (2006) upozorňují na další faktory, jež jsou důležité 
při výběru odběratele pro zemědělské PPO, a to na osobní zkušenost s daným odběratelem, 
spolehlivost platby a reputaci, kterou má odběratel v okolí. 
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Zemědělské podniky, které mají živočišnou výrobu, využívají část své produkce z rostlinné výroby 
ke krmným účelům. Některé z nich dodávají do odběratelských podniků produkty rostlinné výroby 
za účelem protichůdné vazby, kdy odběratelský podnik na oplátku dodává do zemědělského podniku 
krmné směsi za velice příznivé ceny. 

Zemědělské podniky uvedly v dotazníkovém šetření celkem 68 odběratelských podniků 
rostlinných (z toho 16 v okrese Havlíčkův Brod) a 42 odběratelských podniků živočišných produktů 
(z toho 12 v okrese Havlíčkův Brod). Je tedy většina zisků z roční zemědělské produkce 
ve zkoumaných zemědělských podnicích dosahována mimo okresní hranice? Odpověď lze naleznout 
v tab. 17.  

Tabulka č. 17: Dodavatelská působnost jednotlivých právních forem zkoumaných zemědělských podniků 
v roce 2007, dle peněžního zisku 

Právní forma Místní – v obci Okresní Nadokresní Zahraniční 
Zemědělská družstva 0,5 45,2 50,1 4,2 
Akciové společnosti 0,7 58,2 36,1 5,0 
s.r.o. 4,6 42,5 46,8 6,1 
Celkem 1,9 49,4 43,8 4,9 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Z tabulky 17 je patrné, že zkoumaný soubor zemědělských podniků dosahuje z odbytu produktů 
rostlinné a živočišné výroby v rámci okresu mírnou nadpoloviční většinu svých zisků, 
což demonstruje jejich provázanost na havlíčkobrodské odběratelské podniky (viz obr. 24 a 25). 
Z jednotlivých právních forem podniků vykazují největší provázanost s okresními odběratelskými a.s. 
Jedinou společností, dodávající všechny své produkty v rámci okresu, je ale SPOLAGRO CZ, s.r.o. 
Naopak plně mimookresní dodavatelskou působnost využívají v AGRO Posázaví, a.s. a PODHRADÍ, 
s.r.o. Do zahraničí (převážně do Rakouska a Německa) dodává své produkty 13 podniků. Vyváží 
se zejména skot, dále pak ještě brambory, pšenice a ječmen. V současné době se začíná 
v zemědělských podnicích mohutněji rozvíjet také výroba a distribuce peletek např. ZOD Habry). 

Obr. č. 24: Dodávky jednotlivých produktů rostlinné výroby z okresu Havlíčkův Brod do jednotlivých okresů 
Česka v letech 2005 a 2006 

 
Zdroj: vlastní šetření; měřítko množství dodavatelů v mapě je logaritmováno 
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Všechny komodity rostlinné výroby ze sledovaného souboru zemědělských podniků 
se jednoznačně nejvíce dodávají v rámci okresu (ZZN Havlíčkův  Brod a.s, NATURAMYL, s.r.o. 
Havlíčkův Brod atd.). Mimo okres se dodávají komodity rostlinné výroby ve větším množství 
do okresů Pelhřimov (pšenice, ječmen a brambory), Kutná Hora (pšenice, řepka), Ústí nad Orlicí 
(pšenice, řepka), Prostějov (ječmen) a Tábor (brambory). V těchto lokalitách se nacházejí odběratelské 
podniky pro jednotlivé komodity rostlinné výroby s dlouholetou tradicí. 

Obr. č. 25: Dodávky jednotlivých produktů živočišné výroby z okresu Havlíčkův Brod do jednotlivých okresů 
Česka v letech 2005 a 2006 

 
Zdroj: vlastní šetření; měřítko množství dodavatelů v mapě je logaritmováno 

Nejvýznamnějšími odběrateli masa (vepřového i hovězího) jsou okresní odběratelské podniky: 
TIME, s.r.o. Leština u Světlé (16 dodavatelů), Potraviny Vysočina s.r.o., Český Dvůr (9 dodavatelů), 
Vlastimil Švondr – jatka Kožlí a Habrek (6 dodavatelů) a Ing. Magda Vaková (HB) – Mezinárodní 
přeprava zvířat (4 dodavatelé). Z mimookresních destinací je důležité zmínit ještě okres Žďár nad 
Sázavou, kam dodává šest havlíčkobrodských zemědělských podniků hovězí maso. 

Mléko odebíralo v roce 2006 od zkoumaných zemědělských subjektů 8 odběratelů z různých 
okresů po celém Česku. Nejvíce se mléko dodávalo do okresu Benešov (Mlékařské hospodářské 
družstvo Střední Čechy, Benešov (MLECOOP) – 12 dodavatelů a do okresu Chrudim 
(Mlékárna Hlinsko, s.r.o. – 8 dodavatelů). Na Havlíčkobrodsku se nachází jediný významný odběratel 
mléka, a to Pribina, spol. s r.o. Přibyslav-Hesov (6 dodavatelů).  

3.2.6 Hospodářské výsledky zemědělských subjektů  

Hospodářské výsledky zemědělských podniků jsou sledované jen u zkoumaných zemědělských 
podniků uvedených v této kapitole, jelikož podniky zkoumané v kap. 3.3 mi tento ukazatel až na jednu 
výjimku nesdělily.  

Výdělečnost jednotlivých podniků je odrazem působení komplexního balíčku všech možných 
faktorů (počasí, lidský faktor, výkupní ceny jednotlivých zemědělských produktů, dotace atd.). 
Rok od roku se může dost zásadně lišit. Všeobecně by se dalo říci, že se každý podnik snaží 
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o co největší zisk, ale u některých podniků je opak pravdou, jelikož některé z nich se snaží vykazovat 
co možná nejmenší zisky tak, aby nemusely přicházet o velké peníze na daních. 

Zjištěné hospodářské výsledky mají spíše informativní charakter. Tento ukazatel totiž není úplně 
objektivní, protože některé zkoumané podniky do celkových výsledků zahrnuly i obdržené finanční 
prostředky z dotací, a naopak ostatní do toho započítaly jenom čistý zisk získaný během roku z jejich 
celkové činnosti. Dalším problémem tohoto ukazatele je citlivost těchto údajů pro podnik a ochota 
je zveřejňovat. Z tohoto důvodu neodpověděly ze zkoumaného souboru podniků čtyři podniky 
(ZD Nová Ves-Víska, Zemědělská a.s. Krásná Hora, Malečská zemědělská s.r.o. 
a ZEMPOL spol. s r.o.). I přes tento fakt nám postačí tento ukazatel ke zodpovězení otázky: dochází 
při současných podmínkách k rozvoji zemědělských podniků, či jenom přežívají? 

Na Havlíčkobrodsku se v  období 2005-2007 vyvíjela ekonomická situace v jednotlivých 
zemědělských podnicích různorodě. Podniky zaměřené převážně na rostlinnou výrobu, zažily v roce 
2006 úpadek, zejména kvůli špatným klimatickým podmínkám v přechodu mezi roky 2005/2006, 
což mělo za následek zejména menší hektarové výnosy některých komodit (viz kapitola 3.2.2) 
a samozřejmě také jejich zhoršenou kvalitu. Od toho se odvíjel znatelný pokles výkupních cen 
některých komodit na trhu v roce 2006, což mělo obrovský vliv na ekonomickou situaci v podniku. 
Naproti tomu ve stejném období měly podniky převážně zaměřené na živočišnou výrobu opačné 
starosti, jelikož uspokojivé ceny za některé komodity živočišné výroby (mléko, hovězí maso apod.) 
(viz kap. 3.2.3) vedly k  celkovému ekonomickému prospěchu těchto podniků. Jenomže v roce 2007 
se situace obrátila, jelikož nastaly velice příznivé klimatické podmínky pro rostlinou výrobu, 
což vedlo ke zvýšení hektarových výnosů, zvýšení kvality jednotlivých produktů (obilovin), zvýšení 
výkupních cen na trhu a s tím spojených i vysokých výdělků. V letech 2006 a 2007 výkupní cena 
za prasata výrazně poklesla oproti rokům minulým (viz kap. 3.2.3), což v konečném důsledku vedlo 
k velikému odklonu od chovu prasat, a s tím souvisejícím velkým ekonomickým problémům 
zemědělských podniků zaměřujících se na chov prasat. 

Z obr. 26 je zřejmé zlepšení průměrné ekonomické situace ve všech právních formách 
zemědělských podniků. Nejvíce je to patrné mezi lety 2006 a 2007, kdy se průměrný zisk zvýšil 
u všech právních forem podniků a pohyboval se v rozmezí 500 000 až 1 000 000 Kč. To poukazuje 
na kombinovaný způsob zemědělského hospodaření většiny zkoumaných zemědělských podniků 
s převahou rostlinné výroby. Rozmezí jednotlivých kategorií se nachází v příloze tab. 11. 

Obr. č. 26: Vývoj ekonomické situace ve zkoumaném souboru zemědělských podniků mezi lety 2005 a 2007   
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření  
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3.3 Struktura vybraných zemědělských podniků v okrese  

V této kapitole je zařazeno několik zkoumaných zemědělských podniků (AGRIMEX HB, spol. s.r.o., 
AGROCOM, s.r.o., FARMA V POLÍCH, spol. s.r.o., RANČ 3x/D spol. s.r.o., Vesa Velhartice, a.s., 
VALKOM, s.r.o. a MEDIPO AGRAS H.B., spol. s.r.o.), výrazně se odlišujících od všech ostatních.  

Z hlediska velikostních důvodů jsem do předešlé kapitoly (3. 2) nezařadil AGROCOM, s.r o. 
(23,5 ha) a FARMU V POLÍCH, spol. s.r.o. (85 ha). Oba zmiňované podniky mají spíše podobu 
podniků fyzických osob.  

Dalším podnikem obhospodařujícím několik málo ha zemědělské půdy (36,97) je VALKOM, 
s.r.o. Ten byl pro tuto kapitolu vyčleněn zejména z důvodů jeho úzké spolupráce s Výzkumným 
ústavem bramborářským (dále jen VÚB). VALKOM, s.r.o., dceřiná společnost VÚB, pěstuje 
pro mateřský podnik pokusná osiva ječmene a pokusné sadby různých odrůd brambor. Další 
zajímavostí tohoto podniku je obrovský chov prasat (kolem 2 000 kusů), přičemž VALKOM, s.r.o. 
se bude snažit chov v tomto roce co nejvíce zredukovat s vyhlídkami na jeho úplného zrušení. 

Posledním zkoumaným podnikem vlastnícím méně než 100 ha zemědělské půdy je MEDIPO 
AGRAS H. B., spol. s.r.o. Veškerá jím vlastněná půda (98 ha) se nachází mimo okres Havlíčkův Brod 
v okrese Mělník. Tuto půdu vlastní od roku 2007 z důvodů nedostatku bramborové sadby získané 
výkupem od zemědělských podniků zabývajících se mimo jiné pěstováním brambor (spousta pěstitelů 
brambor se v posledních letech od pěstování této komodity odklonila – více viz kapitola 3. 2. 2). Jedná 
se totiž o jeden z největších odběratelských podniků bramborové sadby v Česku, což se odráží i v jím 
prováděné nezemědělské činnosti, tvořící 98 % z celkové činnosti podniku. Jejich hlavní činností 
je kromě výkupu bramborové sadby také její množení a expedice konzumu. 

Dalším takovým zemědělským podnikem je i AGRIMEX HB, spol. s.r.o., jelikož veškerá jimi 
obhospodařovaná zemědělská půda (306 ha) se nachází v Krušných horách v okolí Cínovce 
(okres Teplice). Tato s.r.o. se zabývá údržbou hůře dostupných a podmáčených ploch a chovem 
masného skotu. Důvod proč mají sídlo v jiném okrese, než ve kterém vlastní půdu, nebyl bohužel 
vypátrán.  

 Posledními dvěma podniky zařazenými do této kapitoly jsou RANČ 3x/D spol. s.r.o. 
a Vesa Velhartice, a.s., vyznačující se zejména opačnou tendencí vývoje, než ostatní zkoumané 
zemědělské podniky v této i předešlé kapitole. Jejich vývoj během posledních tří let 
lze charakterizovat jako rozrůstání jejich velikosti.  

RANČ 3x/D spol. s.r.o. je rodinný podnik, zabývající se z 95 % živočišnou výrobou (výuka jízdy 
na koních, chov skotu a pštrosů). Většina tímto podnikem obdělávané půdy je využívána jako 
pastviny, tomu odpovídá i koeficient zornění (19 %). Tato s.r.o. je zářným příkladem úspěšného 
zemědělského podniku. Nejenže celý areál je velice moderní, ale jeho majitelé se ho snaží rozšířit tak, 
aby zanedlouho mohl tento podnik provádět agroturistiku. Ve výstavbě je penzion s rybníkem, 
dále obora s jeleny, daňky a muflony. S tím souvisí i budoucí rozšíření počtu zaměstnanců a nejspíše 
i využívané plochy.  

Vesa Velhartice, a.s. se střediskem v České Bělé (okres Havlíčkův Brod) je bramborářská 
šlechtitelská stanice, jejíž hlavní středisko je ve Velharticích (okres Klatovy). Tato šlechtitelská 
stanice vznikla v okrese v roce 2005, jedná se o velice úspěšný podnik, jelikož v období mezi lety 
2005 a 2007 zde došlo jak k výraznému nárůstu velikosti obhospodařované půdy (o 320 %), 
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tak i k výraznému nárůstu počtu pracovníků (z původních šesti pracovníků z roku 2005, 
zde pracovalo v minulém roce 24 zaměstnanců). Hlavním zaměřením tohoto podniku je pěstování 
speciálních odrůd sadbových brambor (velice ceněná česká odrůda). Jedná se o druhého největšího 
producenta sadbových brambor v Česku. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petr Zadražil: Analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod 46

 

Kapitola 4 

Závěr 

Zemědělství v Česku a v okrese Havlíčkův Brod zaznamenalo během transformačního období mnoho 
rozsáhlých změn. Hypotézy vztahující se k této části práce se v případě Havlíčkobrodska, vyjma 
skladby pěstovaných plodin, víceméně nepotvrdily. Okres Havlíčkův Brod se totiž řadí mezi tradiční 
zemědělské destinace v Česku, tudíž i přes nepřízeň přírodních podmínek se zde půda nadále využívá 
v nadměrném množství.  

Cílem práce byla analýza zemědělských podniků v okrese Havlíčkův Brod a vymezení jejich 
současných problémů, trendů a možností budoucího vývoje, na což navazovaly hypotézy zmíněné 
v úvodní části této práce a řada otázek položených uvnitř textu, které vedly k vysvětlení některých 
problémů a závislostí.  

Hypotézy týkající se hlavní části této práce se jen z části potvrdily, jelikož naprostá většina 
zkoumaných podniků v kap. 2.2 obhospodařuje zemědělskou půdu ve svém nejbližším okolí, výjimku 
tvoří některé podniky uvedené v kapitole 2.3. Procentuální zastoupení rostlinné a živočišné výroby 
v jednotlivých zemědělských podnicích na Havlíčkobrodsku je odvozeno spíše od současných 
podmínek panujících v zemědělství (podnebné podmínky, situace na trhu, dotace atd.), 
nežli od přírodních podmínek charakteristických pro danou lokalitu.  

Současná situace v zemědělství na Havlíčkobrodsku by se dala stručně charakterizovat 
následovně: odklon od chovu prasat, odklon od pěstování pro okres typických plodin (brambory a len) 
a jejich nahrazování energetickými plodinami (řepka), zvyšování zaměstnanosti sezónních pracovníků 
v zemědělských podnicích (z hlediska úspor) a dostavba základní technické vybavenosti (modernizace 
budov v zemědělských komplexech, obnova strojové techniky, výstavba stájí na volné ustájení, 
silážních žlabů).  

Zemědělské podniky v soudobém tržním prostředí a jeho obrovské konkurenci se snaží o přežití 
a o co největší nakumulování finančních prostředků. Jedním z mohutných finančních zdrojů proudícím 
do nich jsou dotace. Ty velkou měrou ovlivňují jejich rozhodování při zatravňování, pěstování plodin 
a ostatně i ve všech ostatních zemědělských činnostech. Dalším faktorem ovlivňujícím zisky 
v jednotlivých podnicích jsou výkupní ceny za jednotlivé komodity. Mezi významnější zdroje příjmů 
patří i nezemědělská činnost. Zisk z těchto činností má pouze doplňkový charakter. Mimozemědělská 
činnost slouží k upevnění vazeb mezi některými zemědělskými podniky a prostředím, 
v němž se nacházejí (snaha o udržení zaměstnanosti v dané lokalitě, sociální cítění apod.). 

Jako velké problémy se na Havlíčkobrodsku v současnosti jeví stanovená mléčná kvóta 
(při zvyšujícím se stavu skotu a velké závislosti okresu na produkci mléka), růst výrobních nákladů 
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(ceny za pohonné hmoty, elektřinu apod.), nízké výkupní ceny některých zemědělských produktů 
typicky pěstovaných (chovaných) na Vysočině (brambory, prasata), klesající a stárnoucí personál 
v zemědělských podnicích (malá atraktivnost a velká náročnost práce v zemědělství) a nevyrovnaný 
boj mezi obrovskými zemědělskými kolosy (podniky obhospodařující několik tisíc hektarů 
zemědělské půdy) a malými, často rodinnými podniky (obhospodařují několik málo desítek hektarů 
zemědělské půdy), což by se mohlo změnit po roce 2010, kdy dojde ke zrušení podmínky minimální 
výměry farmy pro nárok na platby LFA.  

V budoucnu se jeví jako velmi perspektivní výstavba bioplynových stanic, rozšíření nezemědělské 
činnosti, ekologického zemědělství a stavu skotu, pokračování ve šlechtění sadbových a konzumních 
brambor a vytváření příznivých podmínek pro agroturistiku. 

Naopak negativním procesem, který je spojen s vyústěním situace z posledních let, je určitě 
odklon od chovu prasat (viz kap. 3.2.3) a navýšení cen za pronájem půdy (po roce 2012 se naskytne 
možnost prodeje zemědělské půdy cizincům /Bičík, Jančák 2005/). Jako další důvody navýšení cen 
za pronájem půdy Němec a Kučera (2007) uvádějí: (1) snížení rozsahu lukrativních pozemků 
ve vlastnictví státu nabízených k prodeji; (2) očekávané zvýšení plošných podpor v rámci SZP EU – 
podpory na ha zemědělské půdy a podpory v oblastech s LFA; (3) výrazné zvýšení tržních cen 
zemědělských plodin (obilovin, olejnin, kukuřice na zrno) zejména z důvodu využití těchto plodin 
pro biopaliva.   

Od roku 2010 mají být jiné než horské oblasti typu „Ostatní“ LFA vymezeny na základě souboru 
kritérií, které sjednotí způsob jejich vymezení v celé EU. Zemědělské podniky na Havlíčkobrodsku 
tak budou muset čelit další výzvě a to možnosti zařazení, či naopak vyřazení části jimi 
obhospodařované zemědělské půdy ze seznamu zemědělské půdy zařazené do LFA platící 
v současném období. Z tohoto důvodu Štolbová M. a Kučera J. (2007) upozorňují na vystavení 
některých oblastí nebezpečí opouštění půdy. 

Na úplný závěr je potřeba se zamyslet nad velkou diferenciací (kvalitativní i kvantitativní) mezi 
jednotlivými zemědělskými podniky nejen v meziokresním srovnání , ale i v rámci samotného okresu. 
Každý podnik má totiž jednak odlišnou právní formu a hlavně odlišné cíle a plány, které jsou 
do značné míry řízené dotační politikou. Specifičnost každého z nich je dána řadou faktorů (tradice, 
lidský kapitál, přírodní podmínky v místě jejich hospodaření, finance atd.). Je otázkou do jaké míry 
osud každého ze zkoumaných podniků byl a bude ovlivněn např. transformačním obdobím, vstupem 
Česka do EU, novou dotační politikou na období 2007-2013 nebo některými výše zmíněnými 
očekávanými budoucími procesy. Jedno je ale jisté, jednotlivá úskalí a změny mohou překonat jen 
ty nejodolnější podniky, jejichž pozice je stále více pevnější a méně otřesitelná. 

V budoucnu by se na tuto práci dalo navázat např. porovnáním jednotlivých sledovaných 
ukazatelů mezi PPO a SHR. Dále by bylo velice zajímavé hlouběji zkoumat: (1) vývoj vlastnických 
struktur v období transformace; (2) mimozemědělské aktivity a jejich provázanost s venkovským 
prostorem; (3) rozvoj ekologického zemědělství; (4) problémy vlastnictví a pronájmu půdy; 
(5) agrokomplex atd. 
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Přílohy  

Příloha č. 1: Využití ploch v okrese Havlíčkův Brod a v ČR k 31. 12. 1995, 31. 12. 2000 a 31. 12. 2006 
Okres Havlíčkův Brod Česko Typ plochy  

ve zkoumaných letech  Plocha v ha Podíl v % Plocha v ha Podíl v % 
Celková výměra 126 488 100,0 7 886 621 100,0 
Zemědělská půda   79 896  63,2 4 279 823   54,3 
Lesní půda   35 836  28,3 2 630 129   33,4 
Vodní plochy     1 852    1,4    159 111     2,0 
Zastavěné plochy     1 756    1,4    129 293     1,6 

Rok 1995 

Ostatní plochy     7 148    5,7    688 265     8,7 
Celková výměra 126 496 100,0 7 886 525 100,0 
Zemědělská půda   79 932   63,2 4 279 876   54,3 
Lesní půda   35 890   28,4 2 637 289   33,4 
Vodní plochy     1 854     1,4    159 349     2,0 
Zastavěné plochy     1 739     1,4    130 522     1,7 

Rok 2000 

Ostatní plochy     7 081     5,6    679 489     8,6 
Celková výměra 126 490 100,0 7 886 699 100,0 
Zemědělská půda   79 676   63,0 4 254 403   53,9 
Lesní půda   36 026   28,5 2 649 147   33,6 
Vodní plochy     1 883     1,4    161 421     2,0 
Zastavěné plochy     1 749     1,4    130 194     1,7 

Rok 2006 

Ostatní plochy     7 156     5,7    691 534     8,8 
Pramen: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČÚZK 1996, 2001, 2007 

Příloha č. 2: Struktura zemědělského půdního fondu v okrese Havlíčkův Brod a v ČR  k 31. 12. 1995, 
31. 12. 2000  a 31. 12. 2006 

Okres Havlíčkův Brod Česko Typ ZPF  
ve zkoumaných letech  Plocha v ha Podíl v % Plocha v ha Podíl v % 

Zemědělská půda 79 896 100,0 4 279 823 100,0 
Orná půda 60 357   75,5 3 142 642   73,4 
Zahrady   2 154     2,7    158 697     3,7 
Ovocné sady      163     0,2      50 091     1,2 

rok 1995 

Trvalé travní porosty 17 222   21,6    901 333   21,1 
Zemědělská půda 79 932 100,0 4 279 876 100,0 
Orná půda 60 252   75,4 3 082 383   72,0 
Zahrady   2 162     2,7    160 609     3,8 
Ovocné sady      163     0,2      49 008     1,2 

rok 2000 

Trvalé travní porosty 17 355   21,7    961 070   22,5 
Zemědělská půda 79 676 100,0 4 254 403 100,0 
Orná půda 59 746   75,0 3 039 669   71,0 
Zahrady   2 178     2,7    162 033     4,0 
Ovocné sady      156     0,2      46 725     1,0 

rok 2006 

Trvalé travní porosty 17 596   22,1    976 226   23,0 
Pramen: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČÚZK 1996, 2001, 2007 
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Příloha č. 3: Rozloha a cena za m2 zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích okresu Havlíčkův 
Brod v roce 2007  

Název katastru Rozloha zemědělské 
půdy v katastru (v ha) 

Cena m2  
zemědělské půdy Patří pod obec 

 Bačkov     26,8 4,04  Bačkov 
 Bartoušov   379,1 4,11  Bartoušov 
 Bělá u Jedlé   324,0 2,78  Bělá 
 Bezděkov u Libice nad  Doubravou   398,0 3,57  Bezděkov 
 Bojiště   121,3 4,88  Bojiště 
 Mstislavice   111,2 3,37  Bojiště 
 Veliká   110,2 5,44  Bojiště 
 Boňkov   167,1 1,77  Boňkov 
 Borek u Chotěboře   191,3 4,76  Borek 
 Ostružno   232,1 4,83  Borek 
 Břevnice   198,9 4,23  Břevnice 
 Čachotín   468,9 2,30  Čachotín 
 Čečkovice u Jeřišna   200,1 4,94  Čečkovice 
 Cibotín   290,6 2,63  Česká Bělá 
 Česká Bělá   829,1 3,63  Česká Bělá 
 Číhošť   418,1 1,92  Číhošť 
 Hlohov   104,9 2,34  Číhošť 
 Hroznětín u Číhoště   204,5 2,74  Číhošť 
 Tunochody   238,0 2,36  Číhošť 
 Zdeslavice   166,6 1,61  Číhošť 
 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu   692,2 4,22  Dlouhá Ves 
 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu   549,1 4,74  Dolní Krupá 
 Dolní Město   626,1 2,98  Dolní Město 
 Meziklasí   213,3 2,82  Dolní Město 
 Dobrá Voda Lipnická   121,7 2,08  Dolní Město 
 Rejčkov   189,4 1,82  Dolní Město 
 Horní Sokolovec     79,0 3,01  Dolní Sokolovec 
 Druhanov   193,3 3,45  Druhanov 
 Golčův Jeníkov   688,4 4,97  Golčův Jeníkov 
 Kobylí Hlava   267,1 4,59  Golčův Jeníkov 
 Nasavrky u Golčova Jeníkova   186,3 4,41  Golčův Jeníkov 
 Římovice   137,6 5,14  Golčův Jeníkov 
 Vrtěšice   106,3 4,64  Golčův Jeníkov 
 Sirákovice   276,6 7,30  Golčův Jeníkov 
 Stupárovice   182,1 8,02  Golčův Jeníkov 
 Lubno u Bačkova   151,9 3,61  Habry 
 Zboží   412,1 4,98  Habry 
 Frýdnava   355,7 3,84  Habry 
 Habry 1068,2 4,12  Habry 
 Havlíčkova Borová   823,4 2,70  Havlíčkova Borová 
 Peršíkov   126,4 2,67  Havlíčkova Borová 
 Železné Horky   217,6 2,51  Havlíčkova Borová 
 Havlíčkův Brod   962,6 4,39  Havlíčkův Brod 
 Perknov   206,6 4,85  Havlíčkův Brod 
 Jilemník   216,7 4,22  Havlíčkův Brod 
 Zbožice   172,1 3,91  Havlíčkův Brod 
 Šmolovy u Havlíčkova Brodu   386,3 4,49  Havlíčkův Brod 
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Pokračování přílohy č. 3 

Název katastru Rozloha zemědělské 
půdy v katastru (v ha) 

Cena m2  
zemědělské půdy Patří pod obec 

 Mírovka 408,7 3,00  Havlíčkův Brod 
 Březinka u Havlíčkova Brodu 136,6 4,51  Havlíčkův Brod 
 Klanečná 101,2 4,22  Havlíčkův Brod 
 Poděbaby 401,3 4,36  Havlíčkův Brod 
 Veselice u Havlíčkova Brodu 127,9 3,62  Havlíčkův Brod 
 Květnov 311,8 4,66  Havlíčkův Brod 
 Suchá u Havlíčkova Brodu 595,2 3,75  Havlíčkův Brod 
 Termesivy 333,9 3,76  Havlíčkův Brod 
 Herálec 750,8 2,52  Herálec 
 Koječín 243,9 2,02  Herálec 
 Kamenice u Herálce 196,7 2,14  Herálec 
 Mikulášov 106,1 2,21  Herálec 
 Pavlov u Herálce 130,7 1,76  Herálec 
 Dubí 184,2 2,42  Herálec 
 Zdislavice u Herálce 187,6 2,34  Herálec 
 Heřmanice u Vilémova 338,2 4,93  Heřmanice 
 Budeč nad Želivkou   72,4 4,89  Hněvkovice 
 Habrovčice   85,5 5,20  Hněvkovice 
 Hněvkovice u Ledče nad  Sázavou 181,7 5,40  Hněvkovice 
 Chotěměřice 143,2 5,04  Hněvkovice 
 Nová Ves u Dolních Kralovic 151,1 4,99  Hněvkovice 
 Zahájí u Hněvkovic 186,5 5,28  Hněvkovice 
 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu 730,4 3,96  Horní Krupá 
 Horní Paseka 400,4 2,60  Horní Paseka 
 Hradec u Ledče nad Sázavou 310,8 3,73  Hradec 
 Hurtova Lhota 236,0 3,58  Hurtova Lhota 
 Chotěboř 918,4 3,86  Chotěboř 
 Bílek 120,2 2,79  Chotěboř 
 Klouzovy u Chotěboře 117,6 4,18  Chotěboř 
 Dobkov 203,6 3,22  Chotěboř 
 Počátky u Chotěboře 439,8 2,95  Chotěboř 
 Příjemky 347,5 2,62  Chotěboř 
 Rankov u Chotěboře 271,0 2,67  Chotěboř 
 Střížov u Chotěboře 481,5 2,50  Chotěboř 
 Svinný 319,2 3,77  Chotěboř 
 Chrtníč 476,5 4,42  Chrtníč 
 Chřenovice 425,2 4,49  Chřenovice 
 Dobrá Voda u Jedlé   91,6 3,61  Jedlá 
 Jedlá 148,1 3,06  Jedlá 
 Chuchel 185,1 4,76  Jeřišno 
 Jeřišno 296,4 4,87  Jeřišno 
 Vestecká Lhotka   91,6 5,40  Jeřišno 
 Jilem u Sedletína 403,9 2,73  Jilem 
 Jitkov 369,9 2,54  Jitkov 
 Jiříkov u Kamene 324,4 3,30  Kámen 
 Kámen u Habrů 371,2 4,77  Kámen 
 Proseč u Kamene 253,1 4,05  Kámen 
 Kamenná Lhota 240,3 3,88  Kamenná Lhota 
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Pokračování přílohy č. 3 

Název katastru Rozloha zemědělské 
půdy v katastru (v ha)

Cena m2  
zemědělské půdy Patří pod obec 

 Klokočov 157,1 4,46  Klokočov 
 Český Dvůr 104,1 3,95  Knyk 
 Knyk 357,7 4,55  Knyk 
 Kochánov 264,2 2,09  Kochánov 
 Kojetín u Havlíčkova Brodu 451,6 4,00  Kojetín 
 Kouty u Bojiště 159,6 2,96  Kouty 
 Kozlov u Ledče nad Sázavou 229,6 4,47  Kozlov 
 Leština u Ledče nad Sázavou 129,7 2,60  Kozlov 
 Olešná u Ledče nad Sázavou 134,6 3,48  Kozlov 
 Bohumilice u Kožlí 232,0 5,44  Kožlí 
 Kožlí 423,2 4,30  Kožlí 
 Sechov 200,7 5,22  Kožlí 
 Kraborovice 144,8 4,79  Kraborovice 
 Úhrov 261,7 5,03  Kraborovice 
 Bezděkov u Krásné Hory 221,3 4,42  Krásná Hora 
 Broumova Lhota 184,6 3,75  Krásná Hora 
 Bratroňov 124,0 3,13  Krásná Hora 
 Čekánov 192,1 3,72  Krásná Hora 
 Kojkovice 159,6 3,88  Krásná Hora 
 Kojkovičky   94,0 1,85  Krásná Hora 
 Krásná Hora 215,0 3,95  Krásná Hora 
 Mozolov u Krásné Hory 101,2 3,75  Krásná Hora 
 Volichov 200,2 3,04  Krásná Hora 
 Krátká Ves 415,0 4,12  Krátká Ves 
 Hluboká u Krucemburku 194,4 1,20  Krucemburk 
 Krucemburk 758,2 2,69  Krucemburk 
 Staré Ransko   98,7 3,23  Krucemburk 
 Kunemil 300,7 4,23  Kunemil 
 Kvasetice u Květinova 141,9 4,86  Květinov 
 Květinov 176,2 4,66  Květinov 
 Radňov u Květinova 197,5 2,50  Květinov 
 Kyjov u Havlíčkova Brodu 275,2 4,58  Kyjov 
 Kynice 282,7 1,72  Kynice 
 Lány u Libice nad Doubravou 173,8 4,00  Lány 
 Habrek 119,4 4,35  Ledeč nad Sázavou 
 Obrvaň 133,7 4,03  Ledeč nad Sázavou 
 Souboř 145,4 3,15  Ledeč nad Sázavou 
 Ledeč nad Sázavou 541,6 4,89  Ledeč nad Sázavou 
 Sychrov u Ledče nad Sázavou   98,9 1,63  Ledeč nad Sázavou 
 Vrbka u Ledče nad Sázavou 170,3 2,79  Ledeč nad Sázavou 
 Leškovice 233,0 3,44  Leškovice 
 Dobrnice 300,9 3,46  Leština u Světlé 
 Leština u Světlé 216,1 3,80  Leština u Světlé 
 Štěpánov u Leštiny 216,3 3,84  Leština u Světlé 
 Vrbice u Leštiny 220,4 3,04  Leština u Světlé 
 Kladruby u Libice 101,9 3,04  Libice nad Doubravou 
 Malochyně   75,0 3,12  Libice nad Doubravou 
 Barovice   91,4 1,64  Libice nad Doubravou 
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Pokračování přílohy č. 3  

Název katastru Rozloha zemědělské 
půdy v katastru (v ha)

Cena m2  
zemědělské půdy Patří pod obec 

 Chloumek 341,3 1,90  Libice nad Doubravou 
 Lhůta 183,8 3,30  Libice nad Doubravou 
 Libice nad Doubravou 435,3 4,23  Libice nad Doubravou 
 Libická Lhotka 134,1 3,47  Libice nad Doubravou 
 Dobrohostov 224,8 2,06  Lípa 
 Chválkov 104,1 1,77  Lípa 
 Lípa u Havlíčkova Brodu 521,0 3,74  Lípa 
 Petrkov 304,2 4,24  Lípa 
 Lipnice nad Sázavou 588,2 1,93  Lipnice nad Sázavou 
 Lučice 575,0 3,94  Lučice 
 Malčín 464,7 4,25  Malčín 
 Horní Lhotka 128,2 5,11  Maleč 
 Hranice u Malče 201,4 5,30  Maleč 
 Jeníkovec   92,2 5,26  Maleč 
 Maleč u Chotěboře 257,6 5,94  Maleč 
 Předboř u Malče 120,4 5,07  Maleč 
 Michalovice u Havlíčkova Brodu 323,3 4,63  Michalovice 
 Modlíkov u Přibyslavi 359,9 2,92  Modlíkov 
 Nejepín 312,0 4,17  Nejepín 
 Nová Ves u Chotěboře 831,1 5,12  Nová Ves u Chotěboře 
 Nová Ves u Leštiny 235,6 3,70  Nová Ves u Leštiny 
 Nová Ves u Světlé nad Sázavou 516,8 4,53  Nová Ves u Světlé 
 Babice u Okrouhlice 292,1 4,40  Okrouhlice 
 Chlístov u Okrouhlice 142,5 4,06  Okrouhlice 
 Okrouhlice 160,1 4,45  Okrouhlice 
 Olešnice u Okrouhlice 403,0 4,25  Okrouhlice 
 Vadín 361,4 4,69  Okrouhlice 
 Okrouhlička 566,8 2,54  Okrouhlička 
 Olešenka 501,9 4,44  Olešenka 
 Olešná u Havlíčkova Brodu 542,6 2,95  Olešná 
 Ostrov u Ledče nad Sázavou 194,1 2,85  Ostrov 
 Oudoleň 549,5 2,58  Oudoleň 
 Ovesná Lhota 343,2 2,21  Ovesná Lhota 
 Pavlov u Ledče nad Sázavou 283,3 3,04  Pavlov 
 Hudeč   83,0 3,00  Podmoklany 
 Podmoklany 220,4 2,84  Podmoklany 
 Podmoky u Golčova Jeníkova 465,7 5,21  Podmoky 
 Pohled 426,2 3,84  Pohled 
 Simtany 171,2 3,65  Pohled 
 Pohleď 287,7 4,00  Pohleď 
 Prosíčka 202,8 2,02  Prosíčka 
 Nezdín   92,1 2,35  Prosíčka 
 Česká Jablonná 291,6 4,38  Přibyslav 
 Dobrá 399,6 4,64  Přibyslav 
 Dolní Jablonná 253,0 3,85  Přibyslav 
 Hřiště 327,3 3,36  Přibyslav 
 Poříčí u Přibyslavi 191,3 4,49  Přibyslav 
 Přibyslav 739,5 4,30  Přibyslav 
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Pokračování přílohy č. 3 

Název katastru Rozloha zemědělské 
půdy v katastru (v ha)

Cena m2  
zemědělské půdy Patří pod obec 

 Ronov nad Sázavou 127,7 3,37  Přibyslav 
 Utín 216,7 3,58  Přibyslav 
 Příseka u Světlé nad Sázavou 206,9 3,28  Příseka 
 Radostín u Havlíčkova Brodu 320,5 3,91  Radostín 
 Rozsochatec 427,7 3,40  Rozsochatec 
 Vratkov 144,4 2,99  Rušinov 
 Rušinov 145,3 4,44  Rušinov 
 Rybníček u Habrů 284,2 3,59  Rybníček 
 Sázavka 734,5 4,10  Sázavka 
 Sedletín 371,3 2,55  Sedletín 
 Veselá u Sedletína 211,2 2,64  Sedletín 
 Skorkov u Herálce 428,7 1,98  Skorkov 
 Skryje u Golčova Jeníkova 335,4 9,18  Skryje 
 Skuhrov u Havlíčkova Brodu 372,9 4,72  Skuhrov 
 Slavětín u Oudoleně 169,8 2,75  Slavětín 
 Dolní Vestec 138,1 1,87  Slavíkov 
 Kocourov u Slavíkova 175,6 2,38  Slavíkov 
 Rovný 182,4 2,62  Slavíkov 
 Slavíkov u Chotěboře 292,5 2,24  Slavíkov 
 Slavníč 122,7 2,02  Slavníč 
 Sloupno u Chotěboře 133,3 3,29  Sloupno 
 Služátky 135,6 3,15  Služátky 
 Sobíňov 506,6 3,20  Sobíňov 
 Stříbrné Hory u Přibyslavi 290,8 3,68  Stříbrné Hory 
 Dolní Dlužiny 124,6 3,10  Světlá nad Sázavou 
 Horní Dlužiny 182,0 3,23  Světlá nad Sázavou 
 Dolní Březinka 169,8 2,56  Světlá nad Sázavou 
 Kochánov u Lipničky 162,2 3,64  Světlá nad Sázavou 
 Lipnička 162,5 3,29  Světlá nad Sázavou 
 Radostovice u Lipničky 105,9 2,83  Světlá nad Sázavou 
 Benetice u Světlé nad Sázavou   74,3 1,98  Světlá nad Sázavou 
 Leštinka u Světlé nad Sázavou   82,4 1,68  Světlá nad Sázavou 
 Mrzkovice 150,0 2,47  Světlá nad Sázavou 
 Dolní Bohušice   58,7 3,22  Světlá nad Sázavou 
 Horní Bohušice 102,5 3,91  Světlá nad Sázavou 
 Světlá nad Sázavou 316,4 4,11  Světlá nad Sázavou 
 Závidkovice 167,0 3,89  Světlá nad Sázavou 
 Žebrákov u Světlé nad Sázavou  73,2 2,10  Světlá nad Sázavou 
 Opatovice u Světlé nad Sázavou 153,6 2,10  Světlá nad Sázavou 
 Kněžská 188,3 4,59  Šlapanov 
 Šachotín 260,1 4,70  Šlapanov 
 Šlapanov 529,6 4,49  Šlapanov 
 Petrovice u Štoků 395,2 2,24  Štoky 
 Pozovice 316,5 4,18  Štoky 
 Smilov u Štoků 361,3 4,03  Štoky 
 Studénka u Štoků 240,9 1,95  Štoky 
 Štoky 901,3 2,25  Štoky 
 Kněž 337,1 4,64  Tis 
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Pokračování přílohy č. 3 

Název katastru Rozloha zemědělské 
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 Tis u Habrů 720,7 4,53  Tis 
 Dobrovítova Lhota  88,1 2,24  Trpišovice 
 Koňkovice 147,9 2,11  Trpišovice 
 Trpišovice  81,6 2,31  Trpišovice 
 Petrovice u Uhelné Příbramě 246,0 3,52  Uhelná Příbram 
 Pukšice 302,3 4,41  Uhelná Příbram 
 Uhelná Příbram 767,4 4,26  Uhelná Příbram 
 Úhořilka 228,5 1,93  Úhořilka 
 Chyška 285,7 2,23  Úsobí 
 Úsobí 556,5 1,85  Úsobí 
 Miřátky 224,6 4,62  Vepříkov 
 Vepříkov 531,1 4,50  Vepříkov 
 Veselý Žďár 482,5 4,01  Veselý Žďár 
 Jedouchov 223,4 2,17  Věž 
 Leština u Herálce 108,0 2,38  Věž 
 Skála u Havlíčkova Brodu 141,7 2,06  Věž 
 Věž 415,1 3,09  Věž 
 Dálčice 218,3 4,70  Vilémov 
 Hostovlice 130,8 4,39  Vilémov 
 Zhoř u Vilémova 164,7 4,40  Vilémov 
 Klášter u Vilémova 390,7 5,15  Vilémov 
 Vilémov u Golčova Jeníkova 510,8 6,79  Vilémov 
 Ždánice u Vilémova 111,5 4,96  Vilémov 
 Spytice 193,5 8,95  Vilémov 
 Vilémovice u Ledče nad Sázavou 237,1 3,92  Vilémovice 
 Víska u Chotěboře 309,4 5,69  Víska 
 Vlkanov 206,9 2,51  Vlkanov 
 Vysoká u Havlíčkova Brodu 478,7 2,39  Vysoká 
 Zvěstovice 262,7 9,33  Zvěstovice 
 Ždírec u Pohledu 197,4 4,69  Ždírec 
 Horní Studenec 459,9 3,62  Ždírec nad Doubravou 
 Nový Studenec 187,0 2,67  Ždírec nad Doubravou 
 Stružinec 108,7 2,33  Ždírec nad Doubravou 
 Údavy 198,2 4,00  Ždírec nad Doubravou 
 Benátky u Ždírce nad Doubravou 135,9 2,55  Ždírec nad Doubravou 
 Kohoutov u Ždírce nad  Doubravou 118,6 2,64  Ždírec nad Doubravou 
 Ždírec nad Doubravou 290,6 3,02  Ždírec nad Doubravou 
 Macourov 224,9 4,72  Žižkovo Pole 
 Žižkovo Pole 853,8 4,67  Žižkovo Pole 

Zdroj: Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě a MZe Havlíčkův Brod 
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Příloha č. 4: Procentuální rozložení jednotlivých typů LFA v okrese Havlíčkův Brod v roce 2007 
Typ oblasti Rozloha (v ha) % podíl 

 OA     47 745,55   69,5 
 OB     16 972,40   24,5 
 HA       3 737,06     5,4 
 XS 4 012 451,00     0,6 
 Celkem     69 271,24 100,0 

Zdroj: Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR, vlastní výpočty 

Příloha č. 5: Osevní plochy (v ha) vybraných plodin v okrese Havlíčkův Brod v období 1989-2006 

Plodina 1989 1992 1995 1999 2005 2006 Index 2006/1989
 (v %) 

Obiloviny celkem 31 094 29 110 28 052 30 281 27 012 27 776   89,3 
   Z toho pšenice ozimá   6 589   6 841   8 053 11 079 10 857 10 257 155,7 
   Z toho ječmen jarní   9 644 11 559   7 871   9 642   9 272 11 712 121,4 
Brambory   6 401   6 088   4 904   4 094   2 679   1 519   23,7 
Olejniny celkem   3 216   4 411   6 922   7 509   7 784   7 811 242,9 
Pícniny na orné půdě 18 826 16 853 17 844 15 943   9 945  9 260   49,2 

Zdroj:  Mrštík (2006, tab. 29), Mze Havlíčkův Brod 

Příloha č. 6: Podíly vybraných plodin na plochu orné půdy v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina 
a v Česku v roce 2006 (v %) 

Podíl plodiny na orné půdě Okres Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Česko 
 Obiloviny celkem 46,5 46,5 50,2 
 Pšenice celkem 17,2 18,4 25,7 
 Ječmen celkem 19,6 22,5 17,3 
 Brambory   2,5   3,2   1,0 
 Olejniny celkem 13,1 12,1 14,4 
 Pícniny na orné půdě 15,5 25,9 15,1 

Zdroj: MZe ČR Havlíčkův Brod, Český statistický úřad 

Příloha č. 7: Vývoj vybraných ukazatelů ve zkoumaném souboru podniků mezi lety 2005 a 2007 
Rostlinná výroba (v tis. ha) Živočišná výroba (v tis. kusech) 

Rok Pracovníci 
celkem Obiloviny 

celkem Pšenice Ječmen Brambory Skot celkem Prasata celkem 

2005 1757 17,49   8,11   7,07   1,97   23,55 21,64 
2006 1697 18,11   7,72   8,28   1,83   23,89 23,13 
2007 1612 16,87   7,76   6,56   1,85   23,95 19,93 
Index 07/05 91,75 96,46 95,68 92,79 93,91 101,68 92,09 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Příloha č. 8: Pracovníci ve zkoumaném souboru zemědělských podniků okresu Havlíčkův Brod 
k 31. 12. 2007 

Právní forma Počet pracovníků Podíl počtu 
pracovníků (v %)

Počet pracovníků 
na jeden z. p. 

Počet ha ZP  
na jednoho z. 

Zemědělská družstva    597   37,0 39,8 28,6 
Akciové společnosti    788   48,9 52,5 22,2 
s. r. o.    227   14,1 16,2 36,9 
Celkem 1 612 100,0 36,6 26,7 

Poznámka: z. p. – zemědělský podnik, ZP – zemědělská půda, z. – zaměstnanec  
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření 
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Příloha č. 9: Sezónní pracovníci ve zkoumaném souboru zemědělských podniků okresu Havlíčkův Brod 
k 31. 12. 2007 

Právní 
forma Počet sezónních pracovníků Počet člověkodní na jednoho 

sezónního pracovníka 
Přepočet na zaměstnance  

v jednom podniku 
Zemědělská 
družstva 100 64,9 1,9 

Akciové 
společnosti 195 55,0 3,0 

s. r. o. 100 83,0 2,5 

Celkem 395 64,6 2,5 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Příloha č. 10: Kategorizace skupin hospodářských výsledků ve zkoumaných zemědělských podnicích  
Kategorie Hospodářský výsledek 
  1)   Zisk 1 000 000 a více 
  2) Zisk 500 000 až 1 000 000 
  3) Zisk 250 000 až 500 000 
  4) Zisk 100 000 až 250 000 
  5) Zisk 50 000 až 100 000 
  6) Zisk 1 až 50 000 
  7) Ani zisk ani ztráta 
  8) Ztráta do 50 000 
  9) Ztráta 50 000 až 100 000 
10) Ztráta 100 000 až 250 000 
11) Ztráta 250 000 a více 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Příloha č. 11: Vývoj podílu zemědělské půdy na celkové výměře Česka a okresu Havlíčkův Brod mezi lety 
1995 a 2006 (v %) 

52
54
56
58
60
62
64

1995 2000 2006

rok

(%
) Havlíčkův Brod

Česko

 
Pramen: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČÚZK 1996, 2001, 2007 
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Příloha č. 12: Dotazníkový formulář pro právnické osoby 

 
DOTAZNÍKOVÝ FORMULÁŘ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 

 
1. Základní údaje 
a) Název, sídlo a adresa podniku:  
 .……………………………………………………………………………………………………
 .................................................................................................................................................................................... ... 
b)  Detašovaná pracoviště (střediska) podniku jsou v obcích : 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

c) Zemědělská činnost zaujímá přibližně ..…..  % z celkové činnosti podniku. 
d) Nezemědělská činnost zaujímá přibližně ……. % z celkové činnosti podniku. 

- nezemědělskou činnost  provádí Váš podnik v oborech: 
I)………………………………………………………………………………………………….. 
II)…………………………………………………………………………………………………. 
III)………………………………………………………………………………………………… 
IV)………………………………………………………………………………………………… 
V)…………………………………………………………………………………………………. 

2. Obhospodařovaná půda 
a) Ve kterých katastrech obcí obhospodařujete zemědělskou půdu? 

Název katastru Výměra 
obhosp.půdy (ha) Název katastru Výměra 

obhosp.půdy (ha) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
b) Jaká byla výměra Vámi obhospodařované půdy v ha za poslední 3 roky? 

  2005 2006 2007 
Celkem     
Zemědělská    
Orná    

Obhospodařovaná 
půda 

Výměra 
(ha) 

Obhospodařovaná 
půda 

Výměra 
(ha) 

Obhospodařovaná 
půda 

Výměra 
(ha) 

            
            
            

Jiná (jaká) 

            

3.   Výrobní zaměření zemědělské činnosti 

a) Rostlinná výroba zaujímá přibližně …... % z Vaší hrubé zemědělské výroby. 
b) Živočišná výroba zaujímá přibližně …... % z Vaší hrubé zemědělské výroby. 
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c) Jaká byla výměra jednotlivých Vaším podnikem pěstovaných plodin za poslední 3 roky? 

d) Jaké byly stavy hospodářských zvířat ve Vašem podniku za poslední 3 roky? 
Stavy hospodářských zvířat (ks) Hospodářská zvířata 

2005 2006 2007 
Skot celkem       
- z toho dojnic       
Prasata celkem       
- z toho prasnic       
Slepice, brojlery       

Druh zvířete Počet kusů Druh zvířete Počet kusů Druh zvířete Počet kusů
            
            
            
            

Jiné (jaké) 

            
 
e) Vaše hospodářství si ponechává přibližně ……. % z rostlinné výroby a přibližně ……. % 

z živočišné výroby pro vlastní potřebu. 
 

4. Počet pracovníků v podniku 
  2005 2006 2007 

Počet trvalých 
pracovníků celkem    

- z toho ženy    

P.s.p. Počet 
člověkodní P.s.p. Počet 

člověkodní P.s.p. Počet 
člověkodní 

            
            

Počet sezónních 
pracovníků celkem 

            
Poznámka:  P.s.p. – znamená počet sezónních pracovníků 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výměra (ha) 
Hlavní plodiny 

2005 2006 2007 
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5.   Hlavní odběratelské podniky 
a) Do kterých podniků mířila rostlinná výroba z Vašeho podniku za rok 2006? 

Podnik Sídlo Komodita* Množství (tuny)*
        
        
        
        
        
        
        
        
* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 
 
b) Do kterých podniků mířila rostlinná výroba z Vašeho podniku za rok 2005? 

Podnik Sídlo Komodita* Množství (tuny)*
        
        
        
        
        
        
        
        
* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 
 
c)  Do kterých podniků mířila živočišná výroba z Vašeho podniku za rok 2006? 

Podnik Sídlo Komodita* Množství (kusy)*
        
        
        
        
        
        
        

* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 
 
d) Do kterých podniků mířila živočišná výroba z Vašeho podniku za rok 2005? 

Podnik Sídlo Komodita* Množství (kusy)*
        
        
        
        
        
        
        
* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 
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e) Jaký je přibližný procentuální rozsah dodavatelské působnosti Vašeho podniku? 

              I) místní – v obci  …………………               II) okresní........................................ 
             III) nad okresní  …………………….             IV) zahraniční ……………………. 

6.  Jaké dotace byly Vašemu podniku přiděleny na rok 2007? 
Dotační titul Výše dotace (Kč) 

 
7. Hospodářské výsledky 
Jaké hospodářské výsledky vykazoval Váš podnik za poslední tři roky?  

  Rok 2005 v Kč :   Rok 2006 v Kč :   Rok 2007 v Kč : 

a)   zisk 1 000 000 a více a)  zisk 1 000 000 a více  a) zisk 1 000 000 a více 

b)  zisk 500 000 až 1 000 000 b) zisk 500 000 až 1 000 000  b) zisk 500 000 až 1 000 000 

c)  zisk 250 000 až 500 000 c) zisk 250 000 až 500 000  c) zisk 250 000 až 500 000 

d)  zisk 100 000 až 250 000 d) zisk 100 000 až 250 000  d) zisk 100 000 až 250 000 

e)  zisk 50 000 až 100 000 e) zisk 50 000 až 100 000  e) zisk 50 000 až 100 000 

f)  zisk 1 až 50 000  f) zisk 1 až 50 000   f) zisk 1 až 50 000 

g)  ani zisk ani ztráta  g) ani zisk ani ztráta   g) ani zisk ani ztráta 

h)  ztráta do 50 000  h) ztráta do 50 000   h) ztráta do 50 000 

i)  ztráta 50 000 až 100 000 i) ztráta 50 000 až 100 000  i) ztráta 50 000 až 100 000 

j)  ztráta 100 000 až 250 000 j) ztráta 100 000 až 250 000  j) ztráta 100 000 až 250 000 
 
k)  ztráta 250 000 a více k) ztráta 250 000 a více  k) ztráta 250 000  a více 
 
Zaškrtněte prosím jednu z možných variant  pro jednotlivé roky. 
 
8.  Jaké jsou záměry Vašeho  podniku v zemědělském podnikání do budoucna ?  (specifikace 

záměru a důvod rozhodnutí) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 13: Dotazníkový formulář pro samostatně hospodařící rolníky 

 
DOTAZNÍKOVÝ FORMULÁŘ PRO SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍKY 

1. Základní údaje  

a)  Vaše jméno a příjmení : ….. 

b)  Váš věk : ……. let            c) Vaše vzdělání : …………………… 

d) Sídlo Vaší farmy se nachází v: 

…………………………………………………………………………. 

e) Samostatné hospodaření je vaší:    a) jedinou     b) hlavní     c) vedlejší činností 
f) Zemědělská činnost zaujímá přibližně ..…..  % z celkové Vaší činnosti. 
g) Nezemědělská činnost zaujímá přibližně ……. % z celkové Vaší činnosti. 

- nezemědělskou činnost  provádíte v oborech: 
I)………………………………………………………………………………………………….. 
II)…………………………………………………………………………………………………. 
III)………………………………………………………………………………………………… 
IV)………………………………………………………………………………………………… 

 V)…………………………………………………………………………………………………. 

2. Obhospodařovaná půda  
a) Ve kterých katastrech obcí obhospodařujete zemědělskou půdu? 

Název katastru  Výměra 
obhosp.půdy (ha) Název katastru Výměra 

obhosp.půdy (ha)
       
        
        
        
        

 

b) Jaká byla výměra Vámi obhospodařované půdy v ha za poslední 3 roky? 
  2005 2006 2007 

Celkem     
Zemědělská    
Orná    

Obhospodařovaná 
půda 

Výměra 
(ha) 

Obhospodařovaná 
půda 

Výměra 
(ha) 

Obhospodařovaná 
půda 

Výměra 
(ha) 

            
            
            

Jiná (jaká) 

            
  

3. Počet pracovníků v podniku  

Ve Vašem hospodářství pracuje …….. osob. 
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4. Výrobní zaměření Vaší zemědělské činnosti 

a)  Jaká byla výměra Vámi obhospodařovaných plodin v ha za poslední 3 roky? 
Výměra (ha) Hlavní plodiny 

2005 2006 2007 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

b) Jaké byly stavy hospodářských zvířat ve Vaší farmě za poslední 3 roky? 
Stavy hospodářských zvířat (ks) Hospodářská zvířata 

2005 2006 2007 
Skot celkem       
- z toho dojnic       
Prasata celkem       
- z toho prasnic       
Slepice, brojlery       

Druh zvířete Počet kusů Druh zvířete Počet kusů Druh zvířete Počet kusů
            
            
            
            

Jiné (jaké) 

            

c)  Rostlinná výroba zaujímá přibližně …... % z Vaší hrubé zemědělské výroby. 

d) Živočišná výroba zaujímá přibližně …… % z Vaší hrubé zemědělské výroby. 

e) Vaše hospodářství si ponechává přibližně ……. % z rostlinné výroby. 

 

5.   Hlavní odběratelské podniky 
a) Do kterých podniků mířila rostlinná výroba z Vašeho podniku za rok 2006? 

Podnik Sídlo Komodita* Množství (tuny)*
        
        
        
        
        
        
        
* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 
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b) Do kterých podniků mířila rostlinná výroba z Vašeho podniku za rok 2005? 
Podnik Sídlo Komodita* Množství (tuny)*

        
        
        
        
        
        
      
    
* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 

 
c)  Do kterých podniků mířila živočišná výroba z Vašeho podniku za rok 2006? 

Podnik Sídlo Komodita* Množství (kusy)*
        
        
        
        
        
        
        
* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 
 
d)  Do kterých podniků mířila živočišná výroba z Vašeho podniku za rok 2005? 

Podnik Sídlo Komodita* Množství (kusy)*
        
        
        
        
        
      
    
* Při větším počtu komodit směřujících do jednoho odběratelského podniku je společně s jejich množstvím 
rozepište do jednotlivých řádků s tím, že název podniku a jeho sídlo znovu uvádět nemusíte. 
 
e) Jaký je přibližně procentuální rozsah dodavatelské působnosti Vašeho podniku? 
              I) místní – v obci  …………………                II) okresní........................................ 

       III) nadokresní  …………………….          IV) zahraniční ……………………. 
6. Jaké dotace byly Vaší farmě přiděleny na rok 2007? 
 Dotační titul Výše dotace (Kč) 
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7. Hospodářské výsledky 
Jaké hospodářské výsledky vykazoval Váš podnik za poslední tři roky?  

  Rok 2005 v Kč :   Rok 2006 v Kč :   Rok 2007 v Kč : 

a)   zisk 1 000 000 a více a)  zisk 1 000 000 a více  a) zisk 1 000 000 a více 

b)  zisk 500 000 až 1 000 000 b) zisk 500 000 až 1 000 000  b) zisk 500 000 až 1 000 000 

c)  zisk 250 000 až 500 000 c) zisk 250 000 až 500 000  c) zisk 250 000 až 500 000 

d)  zisk 100 000 až 250 000 d) zisk 100 000 až 250 000  d) zisk 100 000 až 250 000 

e)  zisk 50 000 až 100 000 e) zisk 50 000 až 100 000  e) zisk 50 000 až 100 000 

f)  zisk 1 až 50 000  f) zisk 1 až 50 000   f) zisk 1 až 50 000 

g)  ani zisk ani ztráta  g) ani zisk ani ztráta   g) ani zisk ani ztráta 

h)  ztráta do 50 000  h) ztráta do 50 000   h) ztráta do 50 000 

i)  ztráta 50 000 až 100 000 i) ztráta 50 000 až 100 000  i) ztráta 50 000 až 100 000 

j)  ztráta 100 000 až 250 000 j) ztráta 100 000 až 250 000  j) ztráta 100 000 až 250 000 
 
k)  ztráta 250 000 a více k) ztráta 250 000 a více  k) ztráta 250 000  a více 
 
Zaškrtněte prosím jednu z možných variant  pro jednotlivé roky. 

 

8. Jaké jsou Vaše záměry v zemědělském podnikání do budoucna ?  (specifikace Vašich 
záměrů a důvod Vašeho rozhodnutí): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 


