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Abstract

In following work I am concerned with the transformation of agriculture in
Czech Republic. This transformation was one of the most important changes in Czech
countryside. On the example of model area I have described the procedure of
transformation of former agricultural company JZD 9. květen Velešovice into newly
formed agricultural syndicate. In my work I tried to describe the overall characteristics
of the model area. For example to see effects on employment rate, area of soil funds and
numbers of cattle in last 17 years, and also the change of manufacturing characteristics
of the agricultural company. In the last phase of my work I tried to conduct the SWOT
analysis of the chosen area and to sketch out the future of agricultural production in
model area within the EU.
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1. Úvod
Zemědělská výroba je spolu s navazující

potravinářskou výrobou jedním

z tradičních odvětví národního hospodářství. Podíl zemědělství (včetně lesnictví) na
hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se přibližuje průměru zemí bývalé
evropské patnáctky.
V Česku podíl zemědělství na HDP tvoří 3,1 %.
Hlavní cíle zemědělské a potravinářské politiky bývalého režimu byly:
soběstačnost v zemědělské výrobě, nízké a stabilní ceny potravin pro spotřebitele
a rovnoměrné rozdělení příjmů v rámci zemědělství. Tohoto cíle mělo být dosaženo
centrálním plánováním, kterému napomáhala politická preference zemědělství
a výrazné přerozdělování v jeho prospěch. Důsledkem této strategie byla i podpora
produkce v nevhodných podmínkách bez ohledu na náklady a především výsledky
produkce s následnými nevhodnými až škodlivými dopady na životní prostředí
(přeměna lučních porostů podhorských a horských oblastí na ornou půdu, rozorávání
mezí a někdy nesmyslné zcelování pozemků).
Nová zemědělská politika po roce 1989 se formuluje v souladu se základními
principy stanovenými pro nově vznikající společenský a hospodářský systém a jejím
záměrem

bylo

vytvoření

tržně

orientovaného,

efektivního

a

mezinárodně

konkurenceschopného zemědělského sektoru. Tento cíl nové zemědělské politiky byl
rozdělen na krátkodobý a dlouhodobý (Přehled zemědělských politik Česká republika).
Cílem krátkodobého hlediska byla rychlá transformace, změna celého
zemědělsko-potravinářského sektoru. Transformační proces byl navržen tak, aby vedl
k založení nových soukromých podniků na základě vyřešení majetkových práv u půdy
a ostatního zemědělského majetku, aby se zlepšila výkonnost, konkurenceschopnost
a tržní orientace.
Dlouhodobým záměrem bylo tuto výkonnost a konkurenceschopnost udržet,
postupně minimalizovat negativní dopady zemědělského hospodaření na životní
prostředí a rovněž zlepšování kvality zemědělských výrobků (výroba na trhu stále
žádanějších biopotravin).
České zemědělství se orientuje v živočišné výrobě na produkci mléka,
vepřového, hovězího a drůbežího masa, v rostlinné výrobě na pěstování obilovin,
okopanin, technických plodin, v menší míře ovoce a zeleniny. Další velice významnou
zemědělskou plodinou pro české zemědělství je chmel.
8
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Stav zemědělské půdy k 31. 12. 2005 činil 4 259 000 hektarů, z toho orné půdy
3 062 000 hektarů. České zemědělství je charakterizováno 90 % podílem pronajaté
půdy, od velkého počtu pronajimatelů. Velikostní struktura zemědělských podniků
v Česku se výrazně liší od struktury podniků Evropské unie. Podniky, které hospodaří
na více než 50 ha zemědělské půdy, zaujímají 92,2 % z celkové výměry
obhospodařované zemědělské půdy Česka.
Zemědělství neslouží pouze k výrobě potravin a krmiva, ale přebírá na sebe
i důležité společenské a ekologické funkce. Jeho činnost je nedílnou, přímo
nepostradatelnou

složkou venkovského prostoru, který si zaslouží péči a podporu.

Zemědělci jsou k činnostem prospěšným veřejnosti i životnímu prostředí vedeni celou
škálou dotačních pobídek, jak z Česka tak i z EU.
Cílem mé bakalářské práce je postihnout změny a zjistit dopady transformačního
procesu v zemědělství a přiblížit problémy v tomto odvětví v modelovém území. Jedná
se o katastrální oblast tří obcí okresu Vyškov: Holubice, Křenovice a Velešovice, kde
hospodaří zájmový zemědělský podnik na 95 % celkové výměry zemědělské půdy
všech tří katastrálních území. Zbytek výměry připadá na dva soukromě hospodařící
rolníky (SHR). Výsledkové charakteristiky modelového území budou porovnány
s jednotkami o řád vyššími (okres, popřípadě kraj a Česko), tak i z jinými modelovými
územími.
Práce vyhodnocuje změny zemědělského podniku Velešovice po jeho
transformaci za posledních 17 let, neboť transformace zemědělství byla jedna
z největších změn na českém venkově.
Výsledným cílem této práce je analýza výsledků hospodaření zájmového
podniku po proběhlé transformaci, jeho porovnání s vyššími jednotkami a jeho další
možnosti uplatnění v tržní zemědělské ekonomice.
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Základní Výzkumné otázky, které v práci prověřuji:


Očekávané snížení zaměstnanosti v zemědělském sektoru jak v Česku, tak
i v modelovém území.



Změna podílu hospodářských zvířat.



Jaký charakter měla transformace zemědělského družstva v modelovém území
a co se stalo se zemědělskou půdou a dalším majetkem po transformaci.



Zda zůstalo původní zaměření zemědělského podniku stejné nebo se změnilo.



Jak se nově vzniklý subjekt vypořádal se změnami po transformaci.

Struktura předložené bakalářské práce je následující. V první kapitole je
vysvětlen cíl práce, položeny výzkumné otázky, které se budu snažit v následujících
kapitolách objasnit. V metodické části vyjmenovávám literaturu a zdroje dat, ze kterých
jsem čerpal pro tuto práci a v neposlední řadě i postup při zpracování této práce.
Po této kapitole následuje kapitola věnovaná souhrnné charakteristice
zemědělství v modelovém území, kde vyjmenovávám celou řada faktorů, které
ovlivňují zemědělskou výrobu.
V další části se věnuji zaměstnanosti v zemědělství, v této kapitole popisuji
změny, které nastaly od začátku transformace. V následujících kapitolách se zabývám
půdním fondem, a zemědělskou výrobou modelového území a porovnávám údaje
s jednotkami o řád vyššími. Popřípadě s dalšími modelovými oblastmi, které zkoumali
kolegové při psaní studentských prací na podobné téma.
Následuje nejdůležitější kapitola, ve které popisuji transformační proces
zmiňovaného zemědělského družstva v modelovém území, jeho modernizaci a chod
v dnešní době.
V závěrečných částech se věnuji přehledu dotací do českého zemědělství v rámci
Evropské unie a jaké dotace využívá zemědělský podnik v modelovém území. Klady
a zápory v modelovém území jsem shrnul ve SWOT analýze. Na závěr odpovídám na
otázky, které jsem si vytyčil na začátku práce.
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2. Metody, statistické údaje a literatura
Tato kapitola se skládá z několika částí, v první části zmiňuji některé pojmy,
které se používají v odborné literatuře. Další část je věnovaná literatuře a diskusi s ní.
Zde jsou zmíněny dostupné publikace, které se věnují tématu mé bakalářské práce
a odkazy na internetové zdroje, které jsem využil pro charakteristiku a porovnání
zemědělské výroby v modelovém území a v jednotkách a řády vyššími.

2.1. Vymezení základních pojmů
V této práci používám některé pojmy, které se vyskytují v odborné literatuře
a pro přehlednost bych je raději objasnil.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ): specifický územní celek (bez ohledu
na vlastnické hranice), který má v důsledku interaktivního působení složek v prostředí
(půda, půdotvorný substrát,klima a reliéf) konkrétní vlastnosti vyjádřené určitou
hodnotou – znakem (Kostelanský 1997).

Úřední cena zemědělské půdy (sazby pro jednotlivé BPEJ) je stanovena výnosovou
metodou

z normativních

příjmů

z rostlinné

výroby

a

normativních

nákladů

vynaložených na jejich dosažení. Sazby cen BPEJ jsou uvedeny v přílohách
oceňovaných předpisů ministerstva financí (Neberová 2007).
,,LFA‘‘

oblast:

Mírně

příznivé,

horské,

specifické

oblasti

a

oblasti

s enviromentálním omezením (www.mze.cz.).
Přidružená výroba: Nezemědělská výrobní činnost při zemědělském podniku (Bičík,
Jančák 2005). Jedná se o obory (stavebnictví, truhlářství, klempířství, sklenářství…).

Oprávněná osoba: fyzická osoba, jejíž věc přešla do vlastnictví státu v případech
uvedených v § 6 zákona, pokud je státním občanem ČSFR (České a Slovenské
Federativní Republiky a má trvalý pobyt na jejím území ( Sb. Zákonů č. 87/1991).
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Agrokomplex: spojení více odvětví nebo více oborů národního hospodářství,
zejména pak zemědělství a průmyslu. Příkladem může být bavlnářství nebo
cukrovarnictví (www.mze.cz.).

2.2 Prameny, statistické údaje a literatura
V této části práce se pokusím podat základní přehled literatury a dalších zdrojů
dat, které se zabývají zemědělstvím v česku a v modelovém území. Prameny, které jsou
použity v této práci, lze rozdělit do čtyř skupin:
- literatura zabývající se geografií zemědělství na celostátní úrovni
- literatura zaměřená na transformaci českého zemědělství
- statistické údaje a další internetové zdroje
- transformační zápisy a informace zemědělského družstva v modelovém území

Pro základní seznámení s geografií zemědělství jsem využil vysokoškolská
skripta, kterých existuje celá řada (např. Bičík 1979, Věžník 1989). Tato skripta jsou
užitečná hlavně jako metodický vzor pro zpracování vybraných kapitol (rostlinná,
živočišná výroba). Agronomická fakulta Mendleovy vysoké školy v Brně vydala
skripta, Obecná produkce rostlinná (Kostelanský 1997), kde jsou velmi cenné informace
o rostlinné produkci v Česku, stavu půdního fondu a v neposlední řadě podrobné
informace o systému bonitovaných půdně ekonomických jednotkách (BPEJ).
Pro získání informací a orientaci se v současném stavu českého zemědělství, tak
se velice dobře osvědčily časopisy, tiskoviny se zemědělskou tematikou (Zemědělec,
Zemědělská politika, Zemědělská ekonomika…), a denní tisk. Ministerstvo zemědělství
Česko, vydává každým rokem Zelenou zprávu (zpráva o stavu zemědělství za určitý
rok), kde najdeme souhrn stavu zemědělství pro určitý rok (obecné podmínky vývoje
zemědělství, předpoklady a faktory zemědělské výroby, agrární trh, ekonomické
výsledky hospodaření, výzkum vzdělání a poradenství…).
Třetím velkým okruhem je literatura zaměřená na transformaci zemědělství
v Česku. K tomto tématu byla napsána řada publikací na katedře sociální geografie
a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzitě Karlově v Praze.
Současným transformačním procesům se v obecné poloze věnují publikace skupiny
autorů pod vedením M. Hampla (1996, 2001). Českému zemědělství v období
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transformace se dále věnují publikace od autorů Jančák, Götz (1997); Bičík, Jančák
2001,2005); Bičík, Götz 1996. Jedná se o publikace jako Transformační procesy
v českém zemědělství po roce 1990 (Bičík, Jančák 2005). Publikace je zaměřena na
charakteristiku zemědělství před transformací, v jejím průběhu a na výsledný efekt.
Čtvrtým a také širokým okruhem zdrojů pro mou práci, ale už na
mikroregionální úrovni patří studentské práce. Např. rozsáhlou práci o dopadech
transformace zemědělství v modelových území na okrese Benešov vypracoval
T. Zeman (2000). Autor v práci vymezil dvě modelová území, která se podle řady
ukazatelů co nejvíce liší. Na nich pak porovnává dopady transformace a současný stav
zemědělských podniků na Benešovsku. M. Podestát (2003), který se ve své práci zabývá
vývojem zemědělské výroby na Domažlicku. Další práce, které bych uvedl napsaly
S. Ulrychová (2006), která popisuje transformační období v modelovém území na
Litoměřicku, Pardubická (2006), popisuje transformaci zemědělství tentokrát na
Kutnohorsku. A Neberová (2007 a 20004), která se ve svých prácích zabývá dopady
restitučního procesu na zemědělské hospodaření na Berounsku. Všechny tyto práce
i tato se zabývají transformací zemědělství v modelových území různých částech Česka
a posloužily jako cenný zdroj informací, v neposlední řadě k porovnání transformačních
procesů v českém zemědělství a dalších faktorů, které se věnují této problematice.

K seznámení s legislativním rámcem transformace zemědělství jsem použil dvě
základní publikace: Přehled zemědělských politik (1996), kterou vydalo Ministerstvo
zemědělství České republiky, publikace se věnuje detailní transformaci českého
zemědělství a Půda 3T Tlustý, Tyl a Tomášek (1991) ve které nalezneme velké
množství informací ohledně transformace zemědělských družstev včetně zákona o půdě
č. 42/92 Sb. z roku 1992. Z této publikace vyčteme, jak má vypadat majetkoprávní
vypořádání se státem, kdo je oprávněn vstoupit do transformace, jak má vypadat
transformační projekt atd. Z této publikace jsem čerpal hlavně při zpracování
transformace zemědělského družstva v modelovém území.
Čtvrtým okruhem zdrojů už pro transformaci konkrétního podniku (Rakovec a.s.
Velešovice) v modelovém území posloužily rozbory hospodaření, výroční, auditorské
zprávy a transformační projekt zemědělského družstva.
Poslední okruh pro získání dat a informací tvoří internetové stránky:
Ministerstva zemědělství ČR www.mze.cz. Českého statistického úřadu www.czso.cz
pro získání statistických dat (populace v modelovém území, zaměstnanost v zemědělství
13
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v různých časových horizontech atd…) a zemědělský portál www.agroweb.cz. Všechny
uvedené internetové stránky byly důležitým zdrojem dat pro zvolené téma.
2.3 Vlastní metody práce
V první části mé práce stručně vysvětlím, proč jsem si vybral uvedené modelové
území v okrese Vyškov. Jeden ze základních důvodů proč jsem si vybral tento region
byla dobrá znalost území, ze které mohu vycházet a detailně se věnovat této
problematice. V dalších částech vyhodnocuji data získaná Mze a ČSÚ (jedná se hlavně
o zaměstnanost a zemědělskou produkci). V hlavní kapitole, která je věnována
transformaci zemědělského podniku v modelovém území jsem čerpal z informací
z transformačního projektu, výročních zpráv a neposlední řadě z řízených rozhovorů
s vedením zemědělského podniku. Tyto rozhovory nám mohou pomoci se více dozvědět
o problémech českého zemědělství v praxi a mohou sloužit, jako cenné zdroje
informací. V práci jsou použity kartogramy, které byly vytvořeny pomocí GIS
(geografické informační systémy ArcGIS 9.2). V kartogramech jsou ukazatele
zaměstnanosti a ceny zemědělské půdy. Pro ilustraci bylo použito fotografické
dokumentace (viz přílohy).
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3. Vymezení modelového území a jeho zemědělská charakteristika
3.1 Vymezení modelového území a jeho charakteristika
Modelové území, které jsem si vybral se nachází v jihozápadní části okresu
Vyškov (viz obr. 3.1), ve východní části Jihomoravského kraje. Okres má rozlohou
889 km2 a patří

k menším okresům tohoto kraje.

Hospodářství v tomto okrese mělo vždy průmyslově zemědělský charakter.
Modelové území se nachází v katastrálním území tří obcí okresu Vyškov (Holubice,
Křenovice a Velešovice), která společně tvoří zájmový zemědělský podnik
v neposlední řadě k výběru přispěla znalost oblasti.
Téměř celé území je součástí Vyškovského úvalu. V jednotlivých katastrech převládají
mírné svahy s ojedinělými vyvýšeninami, v některých částech katastrů se nachází
středně prudké až prudké svahy. Nejmenší nadmořská výška je v údolí potoka Rakovec
cca 220 m n. m., který protéká všemi třemi obcemi a tvoří pomyslný střed zájmového
území (obhospodařované plochy). Průměrná velikost honů je od 5 ha do 95 ha, což
umožňuje využití výkonné zemědělské techniky s připojením širokozáběrového
pracovního nářadí.
Sledované území patří do klimatické oblasti teplé, mírně suché, s mírnou zimou,
průměrnou roční teplotou 8 oC. Průměr srážek činí za posledních padesát let 544 mm.
s maximem v červenci a minimem v únoru. V posledních desetiletích je však srážková
činnost menší, hlavně v rozhodujícím období pro vegetaci (duben, květen, září, říjen),
tedy v období zakládání nových jarních a ozimých porostů.
Svým charakterem kvalitních půd: černozem, černozem degradovaná, hnědozem
rendzina a hnědá půda je modelová oblast výhodná k zemědělskému využívání pro
pěstování důležitých rozhodujících zemědělských plodin (obiloviny, kukuřice zrnová
a silážní, cukrová řepa, olejniny, vojtěška okrajově ovocné sady).
Vybrané území patří do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Svratky.
Hydrografickou síť tvoří potok Rakovec, který teče od severovýchodu k jihozápadu až
k jihu a přijímá místní menší toky s malou průtočností.
Pozemky kolem potoka jsou rovinné, s menším sklonem. Nejmenší se nachází
u obce Holubice, větší u obcí Křenovice a Velešovice, kde dochází u několika honů
k menší vodní erozi při intenzivnějších deštích.
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Obr. č. 3.1: Vymezení modelového území

Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2007
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3.2 Charakteristika zemědělství v modelovém území

3.1 Přírodní podmínky:
Zemědělskou výrobu ovlivňuje celá řada faktorů. Vedle ekonomických
a sociálních, jsou nejdůležitější přírodní podmínky, které se skládají ze tří hlavních
složek: charakter reliéfu, půdní předpoklady a klimatické podmínky. Díky těmto
faktorům se vytváří regionálně diferenciovaný základ pro pěstování plodin a chov
hospodářských zvířat. Podmínky nepůsobí izolovaně, ale společně se navzájem
ovlivňují, mnohdy se jejich účinky navzájem kumulují i násobí. Jedny z dalších
ukazatelů jsou ukazatele syntetické, které zahrnují dílčí faktory. Patří k nim produkční
schopnosti zemědělské (orné) půdy, úřední cena půdy, BPEJ, PES a zemědělské
výrobní oblasti (Jančák, Götz 1997).
Vyškovsko leží na rozhraní dvou horských systémů – Českého masívu a Karpat.
Geologická hranice mezi nimi jde Vyškovskou bránou. Severozápadně od této hranice
se rozkládá Drahanská vrchovina prvohorního stáří (na území okresu zasahuje Konická
vrchovina, která je její součástí). Na okrajích je rozlámaná v četná údolí, např.
v Rakovecké údolí, údolí Malé a Velké Hané. Na jihovýchodě prochází hranice okresu
po hřebenech Ždánického lesa, podél Chřibů a napříč Litenčickou a Orlovickou
vrchovinou. Jejímž pokračováním je řada kopců, které jdou středem území okresu.
Nadmořská výška pahorkatiny se pohybuje v rozmezí 250 až 300 metrů. Na Drahanské
vrchovině se nachází nejvyšší bod s nadmořskou výškou 600 m n. m. Naopak nejnižším
místem okresu je jih se 199 m n. m. (Školní atlas České republiky 1999).
Převážná většina území okresu leží v mírně teplé klimatické oblasti, průměrná
roční teplota se zde pohybuje okolo 8 oC. Pouze nejvýše položené části Drahanské
vrchoviny na západě jsou chladnější. Průměrná teplota zde dosahuje 6 o až 7 oC.
Průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí 500 – 600 mm. (Školní atlas České
republiky 1999).
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3.2 Syntetické ukazatele pro zemědělskou výrobu
Výrobní oblast
Modelové území je zařazeno do výrobní oblasti řepařské s podoblastí Ř1 až Ř3.
Tato zemědělská výrobní oblast se zaměřuje na pěstování cukrovky a obilovin má
převážně rovinný charakter s malou vertikální a horizontální členitostí a menší
lesnatostí. Půda v této oblasti je jedna z nejúrodnějších s nejvyšší produkční schopností
v Česku. Jedná se o zemědělsky velice úrodnou oblast s nadprůměrnými výnosy.

Bonitované půdně ekologické jednotky
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je charakterizována klimatickým
regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou
půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku.
(Kostelanský 1997).

Číselný kód BPEJ je pětimístný.
Hlavní půdní
jednotka (HPJ)

Sklonitost a
expozice pozemku

1 23 4 5
Klimatický
region

Skeletovitost a
hloubka půdy

Hlavní pětimístné kódy v modelovém se pohybují v rozmezí: 2.01.00 – 2.57.50. Rozdíly
jsou velice malé, což značí homogenní region.
Tyto kódy nám říkají že celé modelové území patří do klimatického regionu (teplý,
mírně suchý) s průměrným ročním úhrnem 500 – 600 mm a průměrnou roční teplotou
8 – 9 °C a tedy velice příhodné podmínky pro zemědělskou rostlinnou výrobu.
Průměrná teplota Česka je 7,3 °C (http://www.chmi.cz).
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Hlavní půdní jednotky, které se vyskytují jsou černozemě a hnědozemě – velice kvalitní
půdy pro zemědělskou činnost.
Svažitost v modelovém území je v rozmezí od rovin až po střední svahy (stupňové
rozpětí 0 − 12°), díky tomuto aspektu, zde nedochází k erozi půdy a může se využívat
veškerá zemědělská technika.
Skeletovitost v modelovém území je v rozmezí od žádné do slabé, tento jev nám opět
dokazuje, že půdy v modelovém území jsou vhodné pro zemědělskou výrobu, protože
se v nich nevyskytují hrubé materiály v podobě štěrku.

Přírodní podmínky v modelovém území jsou z hlediska BPEJ dobré a tato oblast
má nejlepší předpoklady pro kvalitní zemědělskou výrobu.
Podrobné zpracování bonitace půd modelového území (viz barevné přílohy obrázek č.
1, 2, 3).

Úřední cena zemědělské půdy
Další způsob hodnocení diferenciace zemědělských podmínek je úřední cena
zemědělské půdy, která je stanovena pro všechna katastrální území v Česku zákonem
a přímo vychází z bonitace půd. Ve své podstatě odráží pouze kvalitu zemědělské půdy
z hlediska přírodních podmínek (Bičík, Jančák 2005).
Úřední cena zemědělské půdy se v Česku pohybuje v rozpětí od 0,8 Kč/m2 až po 14
Kč/m2 .
Průměrná cena zemědělské půdy pro okres Vyškov je 8 Kč/m2 , pro modelové
území činí 9,3 Kč/m2 . (Sbírka zákonů 463/2002)
Sever okresu Vyškov se rozprostírá V Drahanské vrchovině a z toho plyne méně
kvalitní a méně úrodná zemědělská půda. S tím souvisí i nižší úřední cena půdy.
Modelové území je situováno v jihovýchodní části okresu Vyškov s nižší
nadmořskou výškou, menší sklonitostí terénu a větší mocností ornice (úrodnější půda).
A díky těmto faktorům je pro modelové území cena zemědělské půdy vyšší.
Více podrobností o ceně zemědělské půdy v okrese Vyškov v jednotlivých katastrálních
územích v obcích (viz barevné přílohy č. 12.2 ).
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Ze všech faktorů, které jsem uvedl v této kapitole ( přírodní podmínky
a syntetické ukazatele) mohu konstatovat, že zvolené modelové území má příznivé
podmínky pro rostlinnou zemědělskou výrobu.

3.5 Půdní fond
Zemědělský půdní fond tvoří půda, která se využívá pro zemědělské
hospodaření. V Česku k 1.1. 2005 je to přibližně 4,3 mil hektarů, což představuje 54 %
rozlohy. Největší podíl zemědělské půdy představuje půda orná 72 %. Z celkové
rozlohy Česka 38 %. Trvalé travní porosty představují z celkové zemědělské půdy
22 %, z rozlohy Česka 12,3 %. Ostatní zemědělská půda (vinice, chmelnice, ovocné
sady) představuje 6 % (Bičík, Jančák 2005). Na jednoho obyvatele republiky připadá
0,42 ha zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, toto číslo

je srovnatelné s

evropským průměrem.
V okrese Vyškov k 1.1. 2005 byla výměra zemědělské půdy 48 706 hektarů, což
je téměř 54,8 % plochy okresu. Z celkové výměry zemědělské půdy okresu připadalo
92 %. hektarů na ornou půdu. Orná půda tvoří 50,1 % celkové rozlohy okresu. Zbylých
8 % rozlohy zemědělské půdy jsou trvalé trávní porosty 3,5 % a ostatní zemědělská
půda (vinice, sady a zahrady) 4,5 % (www.czso.cz).
V modelovém území k 1.1. 2005 (od roku 1990 nedošlo prakticky k žádným
změnám), byla výměra zemědělské půdy 1783 ha – téměř 80 % plochy modelového
území (minimální výskyt lesních porostů). Z toho připadalo na ornou půdu 1733 ha,
která představuje 97 % rozlohy a 50 ha na ostatní zemědělskou půdu, což představuje
pouhé 3 % - ovocné sady, vinice,trvalé travní porosty (Rakovec a.s Velešovice).
Zornění zemědělské půdy na okrese Vyškov a modelového území je výrazně nad
průměrem Česka, což výrazně potvrzuje zemědělský charakter regionu i modelového
území.
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Struktura půdního fondu
Tab. č. 3.1: Struktura půdního fondu, bilance půdy v hektarech k 1.1. 2005
ha
Celková
výměra
Zemědělská
půda
Orná půda
Trvalé travní
porosty
Vinice
Ostatní

Česko
%

Okres Vyškov
ha
%

Modelové území
ha
%

7 887 000

100

88 866

100

2 277

100

4 259 000
3 062 000

54
38

48 706
44 508

54,8
50,1

1 783
1 733

78,3
76,1

971000
17000
3 618 000

12,3
0,2
46

1 924
57
40 160

2,2
0,1
45,2

49
1
494

2,2
0
21,7

Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2007

Obr. č. 3.2: Struktura zemědělského půdního fondu k 1.1. 2005 v Česku, okrese
Vyškov a modelového území
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Česko

Okres Vyškov
orná půda

trvalé travní porosty

Zdroj: Tab. č. 3.1
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Tab. č. 4.5: Bilance půdy v okrese Vyškov k 1.1. 2005 (v ha)
1990

2000

2005

Celková výměra
Zemědělská půda
v tom:

88 871
48 810

88 864
48 716

88 866
48 706

orná půda
zahrady

44 831
*

44 713
1 907

44 707
1 908

ovocné sady

*

481

481

trvalé travní porosty
vinice

*
*

1 558
57

1 553
57

Nezemědělská půda
v tom:

40 061

40 148

40 160

lesní plochy
vodní plochy
* nezjištěné údaje

30 643
*

30 768
608

30 771
609

Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2007

Výměra půdy na okrese Vyškov se za posledních 15 let prakticky nezměnila.
Snížení o 125 ha (necelé 1 %) nastalo u orné půdy. Z celkové plochy se podle mého
názoru jedná a zanedbatelný rozdíl.
V Česku od roku 1995 ubylo 15 000 ha zemědělské půdy, výměra lesní půdy
vzrostla o 16 000 ha, čímž tvoří více než 1/3 půdního fondu. Zatímco výměra orné půdy
v posledních deseti letech trvale klesá, rozloha pozemků evidovaných v katastru
nemovitostí jako trvalé travní porosty se naopak o 71 000 ha zvýšila. Jako možný důvod
navýšení lze uvést dotační titul do zemědělství „ Zatravňování orné půdy“. Polovina
zemědělského půdního fondu se nachází v oblastech méně příznivých pro hospodaření
(tzv. LFA oblasti) to jsou místa, kde se zakládání, udržování luk a pastvin podporuje.
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4. Zaměstnanost v zemědělství v Česku a v modelovém území
V období bývalého režimu byla vysoká zaměstnanost v priméru, což bylo také
způsobeno vysokým podílem nezemědělských činností, tzv. přidružených výrob,
v jednotných zemědělských družstvech (JZD). Výsledkem bylo, že některé podniky
vykazovaly až 90% zisky z nezemědělské činnosti. Jednalo se hlavně o obory:
stavebnictví, opravárenství, textilní, lisování plastů. (Bičík, Jančák 2005)
Tento a i další faktory způsobily, že primér v Česku zaměstnával přibližně
870 028 osob, což představovalo 16 % ekonomicky aktivních obyvatel (Sčítání lidu,
domů a bytů 1991).
Transformační proces v českém zemědělství s sebou přinesl razantní snížení
zaměstnanosti (musíme však zmínit, že po roce 1990 se změnila statistická evidence).
Díky transformačním změnám po roce 1990 jsme se dostali na podobnou hodnotu jakou
měly státy západní Evropy, což představovalo třetinové snížení počtu ekonomicky
aktivních obyvatel zaměstnaných v priméru (Bičík, Jančák 2005). Pokles zaměstnanosti
pokračoval celá devadesátá léta na 230 475 ekonomicky aktivních obyvatel což
představuje 4,4 % (Sčítání lidu, domů a bytů 2001). V roce 2005 to bylo přibližně jen
asi 147 000 osob. Podíl pracovníků v zemědělství ve struktuře zaměstnanosti národního
hospodářství v dnešní době činí asi 3 % (Mze2007). Trend snižování počtu
zaměstnaných v zemědělství a také současné produktivity práce je umožněn zlepšující
se infrastrukturou a novými technologiemi. Největší produktivita v zemědělství je ve
východních Čechách a na jižní Moravě, kam patří modelové území (Bičík, Götz 1996).
V poslední době zaznamenáváme nový trend v zaměstnanosti v zemědělství přijímáním
sezónních pracovníků a najímáním zahraničních dělníků.
Nejmenší podíl zaměstnaných v zemědělství je v severozápadních Čechách (okolo
hnědouhelných pánví). O poznání větší zaměstnanost je obecně na Moravě (hlavně
v úvalech, které mají výborné klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu)
a na Českomoravské vrchovině.
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4.1 Zaměstnanost v modelovém území
Podobný trend v zaměstnanosti zaznamenáváme i v modelovém území. V roce
1990 pracovalo v zemědělském sektoru modelového území 242 osob čemuž odpovídá
13,7 % (Sčítání lidu, domů a bytů 1991), ekonomicky aktivních obyvatel tohoto území.
V roce 2001 v modelovém území pracovalo v primární sféře 110 osob, které představují
4,1 % (Sčítání lidu, domů a bytů 2001) ekonomicky aktivních obyvatel modelového
území, uvedená hodnota je o něco vyšší, než republikový průměr, ale musíme vzít
v potaz, že se jedná o typický zemědělský region a tudíž i větší zaměstnanost v primární
sféře.
Podrobné informace o zaměstnanosti na okrese Vyškov v letech 1991 a 2001
(viz příloha č. 12.3 Zaměstnanost v zemědělství v jednotlivých obcích okresu Vyškov
v roce 1991 a příloha č. 12.4 Zaměstnanost v zemědělství v jednotlivých obcích okresu
Vyškov v roce 2001).

Tab. č. 4.1: Struktura zaměstnanosti v roce 1991
Zemědělství,
lesnictví a
rybolov
Území
Česko
Okres Vyškov

Průmysl a
stavebnictví
Ostatní
tis.
%
tis
%
tis.
%
870 028
16 2 432 861
44
2 118 213
7 236
16
19 148
43
17 699

242
13,7
827
Modelové území
Holubice
64
14
189
Křenovice
99
11,5
383
Velešovice
79
17
255
Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2007

Celkem
tis.

40 5 421 102
41
44 083

47

655

39,3

1759

43
45
54

152
367
136

43
43,5
29

440
849
470

Tab. č. 4.2: Struktura zaměstnanosti v roce 2001
Zemědělství,
lesnictví a
rybolov

Průmysl a
stavebnictví
Území
tis.
%
tis.
%
230 475
4,4 1 980 672
Česko
2 618
6
17 748
Okres Vyškov
110
4,1
828
Modelové území
Holubice
36
7,8
203
Křenovice
44
5
384
Velešovice
30
6,3
241
Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2007
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57,9
40,5
49,3
44
43,7
50,2

Ostatní
Celkem
tis
%
tis.
2 644 418
57,9 5 253 400
23 417
53,4
43 848
878
49,3
1816
222
48,2
461
450
51,3
878
206
43,2
477
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Obr. č. 4.1: Struktura zaměstnanosti v modelovém území pro roky 1991 a 2001

počet ekonocky aktivních obyvatel

1000
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500
400
300
200
100
0
Zemědělství,
lesnictví, rybolov

průmysl a
stavebnictví
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Ostatní

2001

zdroj: tabulky č. 4.1, 4.2

Obr. č. 4.2: Porovnání zaměstnanosti Česka a modelového území v letech 1991 a
2001
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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Zemědělství, lesnictví, rybolov

zdroj: tabulky č. 4.1, 4.2
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Tab. č. 4.3: Pracovníci v zemědělství podle věkových skupin v % pro rok 2001

Celkem
183 648
Česko
Jihomoravský
kraj
30 415
Modelové území 110

V tom ve věku v (%)
do 25 25 − 34 35 − 44 45 − 54 55 − 64 65 a víc
5,1
14,6
19,6
30,2
23,3
7,1
4,8

13,4

18,5

29,7

24,1

9,5

4,5

20,0

22,7

30,9

18,2

3,6

Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2007

Celkově můžeme konstatovat, že zaměstnanost v zemědělství stále klesá. Příčin
tohoto poklesu je několik.
Postupná celková modernizace a automatizace jak v rostlinné tak i živočišné
výrobě.
Zemědělství nepatří mezi vyhledávané pracovní odvětví, ve kterém neroste
platové ohodnocení s časem. Mzdy v českém zemědělství jsou pod republikovým
průměrem v roce 2005 Průměrná měsíční mzda v zemědělství činila 16 000. Kč, ve
srovnání průmyslem 20 730 Kč a stavebnictvím 21 911 Kč (ČSU 2005).
Jak ukazuje tabulka 4.3. pracovníci v zemědělství postupně stárnou, největší
procento zaměstnaných je ve věkovém rozmezí 45 − 54, let nejmenší procento
zaměstnaných je ve věkové skupině do 25 let. Tyto ukazatele mají stejnou tendenci jak
u vymezeného modelového území tak i v jednotkách, které jsou o řády vyšší. Na stejný
trend zaměstnanosti v zemědělství v jiných modelových území Česka poukazují další
studentské práce, které byly napsány na podobné téma ( např. S. Ulrychová 2006
a A. Neberová 2007). Můžeme tedy konstatovat, že zvolené modelové území nemělo
odlišný vývoj zaměstnanosti. A tento jev byl podobný průběh, někdy i stejný.
Že zemědělství nepatří mezi vyhledávané pracovní místa nám dokazuje
i klesající zájem uchazečů o studium na Střední zemědělské škole ve Vyškově, která
musela být kvůli malému zájmu sloučena s jinou střední školou.
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5. Zemědělská výroba
5.1 Rostlinná výroba
„Rostlinná výroba je základním odvětvím zemědělské výroby. Kromě plodin
určených k přímé spotřebě obyvatelstva zabezpečuje i krmivovou základnu pro
hospodářská zvířata a tím suroviny pro potravinářský průmysl“. (Jančák, Gőtz 1997).

Obr. č. 5.1: Struktura osevních ploch (údaje v ha) 2003
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Česko

pšenice

ječmen

Modelové území

kukuřice
na zrno

Luskoviny celkem

Cukrovka

Řepka

Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2006

Hlavní skupinou pěstovaných zemědělských komodit

jsou dlouhodobě

obiloviny. To je patrné i z obrázku č. 5.1, kde jenom pšenice zastupuje 48 % veškerých
osevních ploch Česka (927 000 ha). V modelovém území, z důvodu většího podílu
kukuřice zrnové, dosahuje pšenice 42 % ploch (455 ha). Při porovnání osevu v Česku
a modelového území zjišťujeme, že rozdíl procentuálního zastoupení pšenice je pouze
6 %. U ječmene (205 ha) je modelové území pod českým průměrem (opět ve prospěch
kukuřice na zrno). Kukuřice na zrno (185 ha) však zaujímá v modelovém území
procentuálně větší zastoupení než v Česku z důvodu teplejšího klimatu řepařské oblasti.
Luskoviny (75 ha), jedná se především o hrách setý, jsou v této oblasti tradiční plodinou
pro pěstování nejenom kvůli dobrému zpeněžení, ale především z důvodu výborné
předplodiny pro pšenici. Cukrová řepa (65 ha) jen mírně překračuje procentuální
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zastoupení Česka. Třetinovou hodnotu osevních ploch oproti Česku zahrnuje řepka (60
ha), které se přece jen více daří ve vyšších polohách (od 350 m n. m.). V modelovém
území se tato plodina pěstuje pouze z důvodu, že se jedná o dobrou předplodinu pro
pšenici.
V modelovém území se zastoupení osevních ploch za posledních osm let moc
nezměnilo a zůstává poměrně ve stejném osvědčeném zastoupení. Do budoucna se ani
neuvažuje o nějaké razantní změně. Může k ní dojít snad jedině v případě, stane-li se
ekonomicky zajímavé pěstování alternativních plodin jako je šťovík a konopí pro
energetické využití. Nástup pěstování těchto plodin bude zřejmě velmi pozvolný a bude
závislým na eventuelní dotační politice Česka nebo EU (dotace – uhlíkový kredit).
V posledních 10 letech zaznamenáváme v Česku nárůst pěstování olejnin hlavně
řepky. Tato olejnatá plodina získává popularitu díky přecházení na ekologické zdroje
paliv a maziv. Stále více se používá bionafta, i když nemá takové vlastnosti jako
klasická nafta vyrobená rafinací. V modelovém území jsem však tento nárůst pěstování
olejnin nezaznamenal osevní plochy zůstaly skoro ve stejném poměru.

5.2 Živočišná výroba
Živočišná výroba představuje rovněž nedílnou součást zemědělství, neboť
spotřebovává rostlinné výrobky a ty přeměňuje v základní potraviny (živočišnou
bílkovinu – maso a mléko). Vedlejší produkty (chlévská mrva, močůvka a kejda) se
využívají v rostlinné výrobě jako kvalitní statkové hnojivo s kladným působením na
úrodnost půdy. Z hlediska životního prostředí se chovají příznivěji než hnojiva umělá.
Od transformačního období se podíl živočišné výroby charakterizuje klesající
tendencí (Bičík, Jančák 2005).

V Česku zaznamenáváme největší pokles živočišné výroby hlavně u skotu. Od
roku 1980 do roku 2000 poklesly stavy skotu v Jihomoravském kraji na 30 %
a obdobná situace je i v Česku, tak v modelovém území. Modelové území ve srovnání
s Českem mělo v roce 2003 podstatně vyšší stavy skotu, a to 35 ks/100ha, stav dojnic
byl 12,6 ks/100ha. V Česku byl stav skotu 18,6 ks/100ha a dojnic 7,3 ks/100ha. Tyto
údaje jsou v modelovém území ovlivněny dřívějším zaměřením podniku na chov skotu

28

Transformace zemědělského družstva v modelovém území obcí Holubice, Křenovice a Velešovice

a rekonstrukcí stávajících stájí na volné ustájení s dojírnou. Naopak v Česku tento údaj
vypovídá o úplném zrušení chovu skotu v některých zemědělských podnicích.

Chovy prasat

jak v Česku tak i v modelovém území zaznamenaly pokles.

V Česku je intenzita chovu prasat celkem 109 ks/100 ha orné půdy, v modelovém
podniku 68 ks/100 ha orné půdy.

Naopak u drůbeže se v posledních letech projevuje dynamický nárůst stavů,
který je způsoben vyšší poptávkou po dietním mase a snadnou možností rekonstrukcí
stájí, kde byla dříve ustájena jiná hospodářská zvířata (skot, prasata). Jednou
z příčin orientace na drůbež, a to především na výkrm brojlerů, je i vysoká obrátkovost
výkrmu (až sedm turnusů za rok), vysoká produktivita práce umožněná úplnou
automatizací provozu. Důkazem orientace na výkrm drůbeže je i přiklad z modelového
území, kde bývalý teletník byl v roce 1994 přebudován na moderní výkrmnu kuřat pro
ustájení 20 000 kusů v jednom turnusu.

Přestože má živočišná výroba poměrně dobré předpoklady jak v okrese Vyškov,
tak i ve vymezeném modelovém území (dostatek krmných plodin, existence
vybudovaných stájí z období před transformací, blízkost zpracovatelského průmyslu –
jatka Bučovice, mlékárna Olma Olomouc), dochází i zde ke snižování stavů skotu
a v menší míře i prasat. Situace v těchto dvou územích kopíruje jak celkovou situaci
v Česku, tak i situaci v jiných modelových územích Česka.
Tab. č. 5.1: Hospodářská zvířata – celkový počet v roce 2003
Skot

Prasata

Drůbež

na 100 ha
celkový
zemědělské celkový
na 100 ha
celkový
Území
půdy
počet
počet
orné půdy
počet
1 466 487
34,4 3 347 534
109 27 643 289
Česko
460
25,7
900
68
20000*
Modelové území
* Po 40 denních turnusech, výsledná čísla jsou v kusech.
Zdroj: Český statistický úřad. www.czso.cz 5.12. 2006, Zemědělské družstvo Velešovice

na 100 ha
orné půdy
649
1121

I když podíl hrubé zemědělské produkce na rostlinné a živočišné výrobě v Česku
a okrese Vyškov je mírně odlišný, celková živočišná výroba je na okrese Vyškov
k poměru rostlinné zastoupena o tři procenta vyšší. Tento rozdíl není podle mého
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názoru tak razantní, abychom nemohli konstatovat, že tyto dvě správní jednotky mají
podobné složení rostlinné a živočišné výroby.
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6. Transformace zemědělství
6.1 Obecný rámec transformace v Česku
Na přelomu 80. a 90. let minulého století došlo v tehdejším Československu ke
změně politické situace (Bičík, Jančák 2005).

Díky politické změně se vytvořily

podklady a požadavky transformovat a privatizovat české hospodářství a zemědělství
nebylo výjimkou. Hlavním důvodem transformací byl přechod od centrálně řízeného
hospodářství na systém tržní ekonomiky. Transformace můžeme z ekonomického
pohledu

vnímat

jako

dynamický proces

modernizace

hospodářství (Přehled

zemědělských politik 1996).
Základní právní rámec pro realizaci strukturální reformy zemědělského sektoru
byl dán zákony přijatými v letech 1991 a 1992 ( např. zákonem č. 42/92 Sb.), zákony
o restituci majetku, transformaci zemědělských družstev a zákonem o půdě.
V případě tehdejšího družstevního zemědělství byla transformace jediným přijatelným
východiskem reformy. Zahrnovala jasné potvrzení vlastnických práv k půdě a dalšímu
majetku používaném v sektoru zemědělských družstev. Hlavním účelem tohoto procesu
bylo dát vlastníkům půdy a ostatního zemědělského majetku právo svobodně se
rozhodnout o využívání tohoto vlastnictví. Vlastníci se mohli rozhodnout mezi
individuálním zemědělským hospodařením, družstevním zemědělstvím, jinými typy
podniků (např. s.r.o., a.s.), pronájmem vlastnictví dalším podnikům nebo prodejem
svého majetku.
Transformace zemědělských družstev byla rozhodující součástí reformního
procesu, protože se týkala více než 60 % půdy a k ní se vztahujícího majetku
v zemědělství.
Cílem procesu transformace bylo určení jasných vlastnických práv všeho
majetku zemědělských družstev a usnadnit tak vznik nových podniků. Transformace
neupřednostňovala žádný z typů zemědělství a do 28. ledna 1993 (do tohoto data
musela být transformace dokončena), se museli všichni zainteresovaní vlastníci
rozhodnout, jak naloží se svým majetkem. V zásadě bylo k dispozici několik možností:


Zůstat nebo se stát členem nového zemědělského družstva vkladem určitého
majetkového podílu do podniku nebo ponecháním určité výměry půdy tomuto
podniku na nájemním základě.
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Zrušit členství a nestát se členem nového podniku, a proto požádat o vyjmutí
majetkového podílu v naturální formě nebo v hotovosti a převzít příslušnou
vlastněnou půdu.



Zrušit členství a nestát se členem nového zemědělského podniku. Nepracovat
v zemědělství, ale půdu nebo její část prodat nebo pronajmout.

Transformaci zemědělství na českém venkově můžeme rozdělit do několika etap, každá
z těchto etap měla jinou délku trvání.
1. 1989 – 1995 v tomto období byla dokončena privatizace a restituce
majetku. Zásadní restrukturalizací prošel celý agrokomplex.
2. 1996 – 2004 pro toto období je typické, že došlo k ukončení k ukončení
restitucí, dochází zde k nárůstu vlastníků zemědělské půdy. Většina
majitelů však nezačala soukromě hospodařit, ale půdu pronajala nově
vzniklým subjektům ( tento trend nám ukazuje i modelové území).
3. 2004 → začíná vstupem Česka do EU.
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6.2 První etapa transformace

Transformace zemědělského družstva v modelovém území

Pro zpracování této kapitoly jsem si vybral zemědělské družstvo v modelovém
území z několika důvodů. Řadí se mezi úspěšná družstva po transformaci v okrese.
Věnují se i nezemědělské činnosti a v neposlední řadě jsem se setkal s ochotou u vedení
při získávání dat.

6.2.1 Charakteristika jednotného zemědělského družstva v modelovém území před
transformací.
Jednotné zemědělské družstvo vzniklo sloučením JZD Velešovice o výměře
466,15 ha orné půdy s JZD Holubice o výměře 532,73 ha orné půdy v roce 1960. V roce
1975 se toto zemědělské sloučené družstvo opět sloučilo s JZD Křenovice, které
obhospodařovalo 648,04 ha orné půdy. Vzniklo tak Jednotné zemědělské družstvo 9.
květen Velešovice o celkové výměře 1 646,92 hektarů orné půdy. Tato výměra
odpovídala průměrné velikosti jednotných zemědělských družstev v tomto regionu.
V roce 1991 na počátku transformace obhospodařovalo JZD 9. květen
Velešovice 1 783,50 ha zemědělské půdy, z toho na 1 732,84 ha byla orná půda, na
15,55 ha vinice a na 35,11 ha ovocné sady.
6.2.2 Výrobně ekonomické podmínky a výrobní charakteristika JZD 9. květen
Velešovice
JZD 9. květen Velešovice bylo v rostlinné výrobě zaměřeno na výrobu obilovin,
luskovin, kukuřice na zrno, technickou cukrovku, krmné plodiny a ovoce. V živočišné
výrobě na chov skotu, výrobu mléka a masa, dále na výrobu vepřového masa. Zisk byl
tvořen zemědělskou a ostatní, tzv. přidruženou výrobu (nákladní doprava, horkovzdušné
sušárenství, stavební práce, strojírenská činnost).

V rostlinné výrobě byly obiloviny zastoupeny 49,6 %, luskoviny 9,77 %, zrniny
59,37 % orné půdy. Podle získaných informací bylo toto procentuální zastoupení pro
dané družstvo optimální. Produkce pšenice byla zaměřena jak na potravinářské, tak
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i krmné účely. Totéž platilo i pro produkci ječmene. Hektarové výnosy obilovin
dosahovaly okresního nadprůměru. Brambory a krmná řepa se pěstovaly pouze pro
potřeby členů družstva, jednalo se o zanedbatelné množství.
V sadech družstva, které se nacházely v Holubicích a Velešovicích, se pěstovaly
běžné konzumní odrůdy jabloní, meruněk, v menší míře pak třešní a černého rybízu.

Živočišná výroba byla orientována hlavně na chov skotu (výroba masa a mléka)
a na chov prasat (prasnice, žír prasat). Chován byl černostrakatý skot a užitkový
vepřový chov (trojplemenné křížení dle tehdejšího plemenářského programu). Zvířata
byla ustájena ve všech střediscích. Pouze dojnice v počtu 400 kusů (zhruba polovina)
byly umístěny ve velkokapacitní stáji s roštovým ustájením. Pro uskladnění sena a siláží
byly vybudovány v potřebném rozsahu seníky a silážní jámy.
Rozmístění zvířat na střediscích:
Holubice - výkrm skotu, prasat, porodna prasnic a odchovna telat
Křenovice - prvotelková stáj dojnic s odchovnou telat, porodna prasnic s odchovem
selat
Velešovice – velkokapacitní kravín pro dojnice na druhých a dalších laktacích a odchov
telat.
Přidruženou výrobu mělo družstvo do roku 1991. Na celkové produkci se
podílela až 33 %. Vyráběly se komponenty pro další odběratele (Agrozet, ZTS, ZD
Slušovice atd.). Dále tuto přidruženou výrobu tvořila početná zednická skupina
s rozsahem prací po celé Moravě. Vlivem snižování odběru komponentů a privatizací
jednotlivých zednických skupin byla přidružená výroba postupně omezována a nakonec
v roce 1991 úplně zrušena.

Na tržbách se jednotlivé výroby (rostlinná, živočišná a přidružená) podílely
zhruba třetinově (rozhodující odběratelé zemědělského družstva do roku 1991 viz.
příloha č. 11.1).
Čisté jmění družstva bylo na začátku transformačního období 63 532 000 Kč.
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6.2.3 Právní rámec transformace družstva

Proces transformace zemědělského družstva začal účinností zákona č. 42/92 Sb.
ze dne 28.1.1992 (viz. příloha č. 10.2 Vybrané kapitoly ze zákona a příloha č. 11.3
Hlavní zásady transformace).
Na základě tohoto zákona představenstvo zemědělského družstva Velešovice
vyzvalo občany v obcích Holubice, Křenovice, Velešovice, i ostatní vlastníky
zemědělské půdy, jejíchž půdu obdělává zemědělské družstvo, dále vlastníky, kteří
předali živý a mrtvý inventář do původních družstev v Holubicích, Křenovicích
a Velešovicích, aby podali přihlášku k transformaci zemědělského družstva Velešovice
(viz příloha č. 11.4). Byl vypracován seznam členů družstva s uvedením, kolik let
odpracovali v družstvu. Rovněž byl vypracován přehled majetkových podílů v jiných
organizacích, v nichž bylo zemědělské družstvo členem nebo podílníkem:
Agrostav Bučovice
Agropodnik Vyškov se sídlem ve Slavkově
Agrostav Brno – venkov
Společný zemědělský podnik na výrobu masa a vajec v Kozlanech a Rousínově.

Představenstvo družstva připravilo první valnou hromadu, která se konala 22.5. 1992
ve Velešovicích. Zúčastnili se občané přihlášení do transformace zemědělského
družstva:
179 (13, 82 %) - členů družstva s majetkovým vztahem
217 (16,76 %) - členů bez vkladu
899 (69,42 %) - nečlenů s majetkovým vztahem
Celkem se tedy přihlásilo do transformace 1 295 oprávněných osob.

Z celkového počtu přihlášených oprávněných osob do transformace byla zvolena
devítičlenná transformační rada s devíti náhradníky:
Složení: za členy zemědělského družstva vlastníků majetku jeden zástupce
za členy družstva, kteří nevlastnili majetek, dva zástupci
za nečleny družstva, kteří byli vlastníky půdy a ostatního majetku, šest
zástupců
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Na ustavující schůzi transformační rady byl zvolen její předseda, místopředseda.
Představenstvo družstva ze zákona o transformaci za spolupráce zvolené rady
vypracovalo transformační projekt. Projekt byl schválen na druhé valné hromadě, která
se konala 30.6.1992. K tomuto datu byla provedena účetní uzávěrka družstva, jejíž
správnost byla ověřena auditorem.

Půda přihlášená k transformaci družstva
Celková rozloha půdy, která byla v bývalém zemědělském družstvu přihlášena
k transformaci činila 1467 ha. Z toho členové vlastnili 455 ha zemědělské půdy
a nečlenové 1012 ha zemědělské půdy.
Z podaných přihlášek do transformace byl vypracován seznam osob, které
vložily do družstev majetek (stroje, nářadí, stáje, hospodářská zvířata, krmiva, steliva,
osiva, hnojiva, zásoby obilovin) a půdu a byla jim vypočítána výše podílu
z transformace.

6.2.4 Vypořádání majetkových podílů
Vypořádání majetkových podílů dle zákona číslo 42/92 Sb.
a) Jestliže oprávněná osoba je členem družstva nebo se jím stane, bude její majetkový
podíl zahrnut do majetku družstva.
b) Pokud se oprávněná osoba nestane účastníkem právnické osoby (členem družstva)
podle transformačního projektu a provozuje zemědělskou výrobu bude majetkový podíl
vypořádán do devádesti dnů ode dne, kdy oprávněná osoba o vydání písemně požádá,
po splnění podmínek dle § 13 odstavce 2 zákona 42/92 Sb.
c) Pokud se oprávněná osoba nestane členem družstva a ani nebude zemědělsky
podnikat může jí být vydán majetkový podíl v plné výší po sedmi letech po schválení
transformačního projektu, pokud se s družstvem nedohodne jinak. Současně s vydáním
majetku se vyčlení i půda, pokud se s družstvem nedohodne o ponechání půdy v užívání
družstva nadále.
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Vypořádání bylo provedeno následovně:
Základní majetkový podíl (vnosy a náhrady za živý nebo mrtvý inventář) byl
vypořádán naturálně dohodou takto:
- živý inventář, zásoby osiva, krmiva v množství dle započtené náhrady. Živý
inventář, mimo koní, byl vrácen ve skotu v poměru 45 % dojnic a 55 % ostatní skot.
Náhrada koní byla naturální, neboť zemědělské družstvo v té době koně chovalo.
V některých případech šlo náhradu za koně řešit skotem ve stejném poměru (viz.
příloha č. 11.5 Ocenění majetku při vypořádání).
- mrtvý inventář byl vypořádán naturálně nebo ve službách na základě dohody.

Na základě zákona o půdě se jednotliví vlastníci zemědělské půdy mohli rozhodnout,
jak s vlastní půdou naloží:
a) Buď ponechají nadále zemědělskou půdu v užívání zemědělského
družstva.
b) Požádají o vydání a vyměření zemědělské půdy k provozování vlastní
zemědělské činnosti.
c) Požádají o vydání a vyměření k pronajmutí jinému zemědělskému
podniku, sdružení nebo soukromému podnikateli.

Během dalších let probíhalo vydávání majetku oprávněným osobám, které se
nechtěly stát členy družstva a rozhodly se hospodařit samostatně. Vydán byl vnesený
živý i mrtvý inventář a vyrovnání bylo, jak naturální tak i peněžní.
Podle požadavků vlastníků půdy bylo vráceno do jejich užívání celkem 79,07 ha
orné půdy: V katastru obce Holubice činila vrácená výměra z celkového počtu 38,27
ha, v katastru obce Křenovice 40,8 ha. Na této vrácené půdě se rozhodly dvě oprávněné
osoby soukromě hospodařit.
Z celkového počtu 1 783,50 ha zemědělské půdy, kterou obhospodařovalo
bývalé zemědělské družstvo, se jedná o zanedbatelné množství, které bylo vráceno.
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6.2.5 Druhá etapa

Výsledek transformace zemědělského družstva v modelovém území
V podnikatelském záměru bylo navrženo transformovat stávající JZD 9. květen
Velešovice podle zákona č. 42/92 Sb. To znamenalo, že družstvo bude působit dále
v nové formě jako zemědělské družstvo (ZD) v současných hranicích, včetně
navrhovaných změn ve stanovách družstva.
Jak vyplynulo z odůvodnění navrhovaného transformačního projektu, bude
družstvo působit dále podle přijatého návrhu stanov z obchodního zákoníku.
Po dohodě s většinou vlastníků bylo rozhodnuto ponechat u této skupiny majetek
pohromadě, aby byl co nejvíc efektivně využit. Jedná se o 1 704,43 ha zemědělské
půdy. Zemědělský podnik bude pracovat na pronajaté půdě (hlavně od restituentů). Do
budoucna se počítá s částečným odkupem zemědělské půdy. Stejné smyšlení mají
i zemědělské podniky uvedené v diplomové práci (A. Neberové 2007).

Podnik prošel změnou z družstva na akciovou společnost, což bylo jediným
možným řešením. Změnou právní formy nedošlo k zániku dosavadního podniku, ale
pouze k jeho vnitřní a organizační přeměně. Jedná se tedy o stále stejnou právnickou
osobu bez nutnosti řešit právní nástupnictví. Přeměna na akciovou společnost také nemá
na podnik žádný dopad v daňové, účetní nebo dotační oblasti. Nemění se ani postavení
podniku vůči dodavatelům a odběratelům. Šlo tedy pouze o právní změnu podniku. Pro
tuto změnu (a.s.) se rozhodla většina zemědělských závodů okresu Vyškov.
V současnosti se bývalé JZD 9. květen Velešovice jmenuje RAKOVEC a.s. Velešovice.
Podnik provozuje kombinovanou výrobu (živočišná a rostlinná). Všechny nově
vzniklý zemědělský podniky na okrese Vyškov provozují kombinovanou výrobu.
Stávající výměra půdy umožňuje na úseku rostlinné výroby dosahovat výrazně
vyšší produktivity práce. S větší rozlohou půdy se naskýtá efektivnější využití techniky.
Silnější kapitál, který tento podnik představuje, usnadňuje pořizování bankovních úvěrů
k modernizaci nebo přímého profinancování nakupované moderní a výkonné techniky,
která umožňuje zvýšení kvality práce (viz příloha č. 11.6. Pořizování majetku
a modernizace zemědělského podniku RAKOVEC a.s.Velešovice), ale především
i výrazné zvýšení produktivity práce a tím možnost snížení pracovních sil. Díky
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modernizaci a zrušení některých provozů (např. přidružené výroby) klesl počet
zaměstnanců na třetinovou hodnotu.
V dnešní době ekonomickou stabilitu podniku zabezpečuje především rostlinná
výroba a některé provozy živočišné výroby. Tak se vytvořily optimální podmínky pro
další ekonomický vývoj.
Předmětem činnosti a.s. se stala zemědělská výroba, potravinářská výroba
a obchodní činnost. Vytyčené ekonomické a podnikatelské záměry se jeví jako
nejjednodušší a nejefektivnější.
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7. Vstup do EU z pohledu zemědělství
( třetí etapa )
Společná zemědělská politika byla ustavena Římskou smlouvou z roku 1957
a funguje od roku 1962. Současné diskutované postavení SZP se částečně odvíjí od
faktu, že byla vytvořena za zcela specifických okolností. Po druhé světové válce státy
ještě nebyly schopné zajišťovat svou zemědělskou produkci a bylo třeba nastavit účinný
mechanismus pro kontrolu a zabezpečení dodávky potravin. K tomu měla sloužit
i zemědělská politika v rámci ES. Dnes je ovšem situace jiná, Evropská unie je
potravinově naprosto soběstačná a dokonce se z ní stal druhý největší vývozce
zemědělských produktů na světě. Vzrůstající produkce, způsobená využitím nových
technologií

a

chemikálií,

se

měla

stát

jedním

z hlavních

problémů

SZP.

(http://www.euractiv.cz/zemdlstvi/link-dossier/reformy-spolen-zemdlsk-politiky)
Vstup Česka do Evropské unie způsobil řadu změn v českém hospodářství, které
se nejvíce projevily v zemědělství a potravinářství v celém Česku, tím pádem měly
dopad i na modelové území. Obě tato odvětví se musela přizpůsobit náročným
legislativním podmínkám Evropské unie a výrobním podmínkám vstupu (kvóty), které
byly nevýhodně vyjednané v předvstupním období (jednalo se hlavně o kvóty
jednotlivých zemědělských komodit). Budoucnost ukáže, zda členství v Evropské unii
je pro české zemědělce prospěšné a jaký dopad bude mít na modelové území v rámci
zemědělské výroby.
Výhody vstupu do EU v oblasti zemědělství


Zvýšení podpor v zemědělství.



Stabilizace trhu (pomocí intervenčních nákupů = vykoupí stát za garantovanou
cenu).



Rozšíření trhu – EU má téměř 470 mil. spotřebitelů.



Zrušení celních bariér.



Zvýšení ochrany spotřebitelů zapojením do jednotného systému kontroly IACS.



Zvýšení objemu prostředků na rozvoj venkova.



Tlak na zvýšení efektivity a kvality produkce zvýšenou konkurencí v rámci celé
EU.
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Nevýhody vstupu do EU v oblasti zemědělství


Poskytování přímých plateb na nižší úrovni (dorovnání na 100% až v roce
2013).



Riziko růstu nezaměstnanosti především změnami v potravinářství.



Větší možnost krachu některých potravinářských a zemědělských podniků.



Zvýšené administrativní nároky



Zvýšení cel u některých dovážených výrobků ze zemí mimo EU.

Do budoucna se očekává, že zemědělská politika projde řadou změn, které se
budou dotýkat také českých zemědělců. Jedná se o snižování přímých plateb,
uvolňování regulace trhu a větší podporu rozvoje venkova. Snižování přímých plateb se
do roku 2013 českých zemědělců nedotkne. Naopak dochází k postupnému navyšování
přímých plateb na úroveň plateb farmářů původní evropské patnáctky (tab. 7.1).
V současnosti dostávají nižší platby, které znevýhodňují nejen mé zvolené modelové
území, ale všechny regiony Česka.
Od vstupu Česka do EU je platba na plochu během dojednaného přechodného
období postupně navyšována, až do 100 % poskytovaným žadatelům v členských
zemích. Část podpory je hrazena přímo z prostředků EU a zbylá

část vyčleněna

z jiných zdrojů SZP či státního rozpočtu ČR. Postupné navyšování platby bude
realizováno dle klíče uvedeného v následující tabulce (Mze ČR 2003).
Tab. Č.7.1: Postupné navyšování platby na plochu v (%)
EU
ČR
Celkem

2004
25
0-30
25-50

2005
30
0-30
30-60

2006
35
0-30
35-65

2007
40
0-30
40-70

2008
50
0-30
50-80

2009 2010
2011
2012
60
70
80
90
0-30
0-30
0-20
0-10
60-90 70-100 80-100 90-100

2013
100
0
100

Zdroj: Co přinese vstup do EU našemu zemědělství a venkovu. Mze ČR, 2003, 55 s.
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Základní přehled dotací pro zemědělce
Zpracováno dle Příručky pro žadatele, SZIF, 2008
A) Přímé platby


Platba na plochu – SAPS (Single Area Payment Scheme), jedná se o platbu
poskytovanou na hektar zemědělské půdy



Energetické plodiny



Platba za cukr



Oddělená platba na rajčata

B) Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě


LFA



Natura 2000

C) Top-up


Platba na zemědělskou půdu



Platba na chmel



Platba na pěstování lnu na vlákno



Platba na přežvýkavce



Platba na chov ovcí a koz



Platba na chov krav bez TPM



Platba na škrob

D) Agroenvironmentální opatření EAFRD


Ekologické zemědělství



Integrovaná produkce ovoce



Integrovaná produkce vinné révy



Integrovaná produkce zeleniny



Ošetřování travních porostů



Zatravňování orné půdy



Pěstování meziplodin



Biopásy
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E) Agroenvironmentální opatření HRDP


Ekologické zemědělství



Ošetřování travních porostů



Zatravňování orné půdy



Tvorba travnatých pásů



Pěstování meziplodin



Trvale podmáčené a rašelinné louky



Ptačí lokality na tr.porostech



Biopásy



Osevní postup v OZ jeskyní



Integrovaná produkce ovoce



Integrovaná produkce révy vinné

F) Program rozvoje venkova (EAFRD)
1. osa: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
2. osa: Zlepšování životního prostředí a krajiny
3. osa: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství
venkova
4. osa: Leader
D) Národní podpory


Do těchto podpor patří dotační tituly ministerstva zemědělství jako: podpora
včelařství, kapkové závlahy, pěstování energetických bylin, ozdravné
programy hospodářských zvířat, plodin, zelená nafta, hřebčín Kladruby,
Písek, Tlumačov podpora zpracování zem. produktů, poradenství aj.



Dotace poskytované prostřednictvím PGRLF (podpůrný a garanční rolnický
a lesnický fond). Ten poskytuje dotaci úroků z úvěrů na pořizování
zemědělského majetku, dále dotaci zemědělského pojištění a nákupu půdy.
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7.1 Využívaní dotací ve sledovaném subjektu
Sledovaný podnik využívá celou řadu dotací. Nejrozšířenější a zároveň
nejdostupnější je dotace „platba na plochu“ (SAPS). Základní podmínkou pro získání
dotace je evidování veškeré půdy v LPIS (Land parcel identification system). Nelze
získat dotaci na půdní blok, který není evidován. Další podmínkou pro získání dotace je
minimální výměra, na kterou může být dotace poskytnuta ( min. 1 ha). „Zemědělská
půda, na kterou je požadováno poskytnutí finanční podpory, musí být na žadatele
vedena v Evidenci (LPIS) nejméně od data podání žádosti do 31.8. kalendářního roku,
ve kterém žádá o podporu. Po celé období, po které je na žadatele vedena v evidenci,
musí být zemědělsky obhospodařována a udržována po celý kalendářní rok v souladu
s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu“ (Příručka pro
žadatele, 2008, SZIF, s.7). Sazba za 1 ha zemědělské půdy se stanovuje až po podání
žádostí a po kontrolní kampani, nejpozději do 30. listopadu. V roce 2007 by sazba
stanovena ve výši 2791,5 Kč za 1 ha zemědělské půdy ( www.szif.cz).
„Národní doplňkové platby (Top-Up) jsou platby poskytované k jednotné platbě
na plochu a jsou upraveny nařízením vlády, které stanovuje některé podmínky
poskytnutí národních doplňkových plateb k přímým podporám“ (Příručka pro žadatele,
2008, SZIF, s.9). Platba Top-Up je poskytována SZIF v několika oblastech.
Sledovaný podnik využívá v rámci Top-Up platby na zemědělskou půdu.
Podmínky pro získání dotace na zemědělskou půdu jsou shodné s podmínkami u SAPS.
Ten komu bylo odmítnutu přiznání platby SAPS, nemůže dostat ani Top-UP.
V letošním roce sledovaný zemědělský podnik žádá o dotaci v rámci SAPS a Top-Up
na 1313,54 ha.
Z agroenvironmentálních opatřeních (AEO) využívá sledovaný podnik dotaci Pěstování
meziplodin v rámci HRDP. Zemědělský podnik podal žádost o zařazení na zmíněný
dotační titul v roce 2005 a

od 1.4.2006 začalo pětileté období závazku. Neboli

zemědělský subjekt musí v pětiletém období dodržovat zásady dobrého zemědělského
a environmentálního stavu na všech půdních blocích, které má na své jméno evidované
v LPIS, musí dodržovat požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.
Pokud by chtěl žadatel v průběhu pětiletého závazku vyřadit z AEO bude sankcionován
vrácením poskytnuté dotace od počátku pětiletého období. Pro získání dotace na
pěstování meziplodin musí žadatel v období od 20.7 do 20.9 příslušného kalendářního
roku osivo meziplodiny ( ředkev, pohanka, jílek, lupina…..) v alespoň minimálním
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výsevu na 1 ha (záleží na meziplodině). Mezi 16.2 a 31.5 následujícího kalendářního
roku po roce zasetí zapravení porostu meziplodiny do půdy. V roce 2007 sazba dotace
činila 104 EUR na 1 ha. (SZIF 2008) Sledovaný zemědělský podnik má v tomto
dotačním titulu „upsáno“ 200, 02 ha.
Jelikož zemědělský podnik žádal o zařazení do dotačního titulu v rámci HRDP
pokračuje mu období závazku i poté, co již nelze žádat o dotaci z HRDP. Od roku 2007
byl HRDP nahrazen Programem rozvoje venkova , který je financován z fondu EAFRD.

C) Operační programy rozvoje venkova
–

Oblast investice do zemědělského majetku (budování sil na obilí 3 x 800t)

D) Národní podpory
–

ozdravné programy hospodářských zvířat (vakcinace skotu), zlepšování
genetického potenciálu plodin (dotace na osivo), využití vratky spotřební
daně na naftu (zelená nafta)

Nejvíce je využíván dotační titul z PGRLF a to dotace úroků na nákup strojů,
zařízení, hnojiv a prostředků chemické ochrany prostřednictvím úvěrů u bank.

Tab. č. 7.2: Příjem a podíl dotací ve sledovaném subjektu z tržeb celkem za
období 2004 – 2006
Tržby celkem (tis. Kč)
68 025
2004
61 373
2005
67 096
2006
Zdroj: Rakovec a.s. Velešovice

Z toho příjem dotací
7 842
7 111
8 212

%
11,53
11,59
12,24

www.szif.cz
Příručka pro žadatele, 2008, SZIF
Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironméntálních opatření, 2007, SZIF
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8. Analýza SWOT zemědělství v modelové území
Pro rozvoj zemědělství v modelovém území jsem vypracoval SWOT analýzu. Ta
je prvním krokem, kterým je potřeba se zabývat, pro další rozvoj zemědělství
v modelovém území.

Silné stránky:


Vhodné klimatické podmínky pro zemědělskou činnost.



Vysoká bonita půdy.



Nadprůměrné hektarové výnosy.



Celkový zájem společnosti o rozvoj venkova.



Dobrá návaznost na infrastrukturu.



Poměrně velké zastoupení firem obchodujících se zemědělskými komoditami.



Postupná modernizace zemědělské mechanizace.



Modernizace stájí a dalších zemědělských budov.



Vysokoškolsky vzdělaný management podniku s osobním vlastnictvím části
obdělávané půdy.

Slabé stránky:


Útlum středoškolské výuky zemědělských oborů.



Problém s odbytem některých zemědělských produktů.



Pozdní platby odběratelů zemědělských komodit.



Havarijní stav závlahového systému.



Nízké finanční ohodnocení zaměstnanců.



Nízké realizační ceny zemědělských výrobků.



Zhoršené klimatické podmínky v posledním období (oblast se přesouvá do
srážkového stínu).

I přes všechny vyjmenované slabé stránky má zemědělská výroba v modelovém
území daleko více silných stránek. Všechny silné stránky v modelovém území zaručují
optimální výrobní podmínky pro zemědělství. Díky dobrému obchodnímu zastoupení
odběratelů i odbytu zemědělských komodit a tudíž následnému peněžitému zisku při
nastavení realizačních cen nad nákladovou úroveň.
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Příležitosti:


Rostoucí zájem o české potraviny.



Všeobecná podpora rozvoje venkova a využití dotací pro rozvoj venkova.



Další komerční využití nepoužívaných zemědělských objektů (stájí).



Pěstování nových alternativních zemědělských komodit.



Potenciální rozvoj agroturistiky.



Možnost rozšíření výroby o biopotraviny.

Ohrožení:


Migrace mladých obyvatel z venkova.



Odliv kvalifikovaných zaměstnanců vlivem nízkých mezd.



Malý zájem mladých pracovat v zemědělství.



Nedostatečný příliv kapitálu pro rozvoj.



Nejednotné dotační a výrobní podmínky v rámci EU.



Nízká podpora zemědělců ze strany státu.



Specifické podmínky zemědělské výroby díky mimořádným událostem
(sucho, povodně, silný vítr, mráz, krupobití).

Pro celé české zemědělství a tudíž i zemědělství v modelovém území je důležitý,
rostoucí zájem o české potraviny, který je způsoben jejich propagací (např. projektem
Klasa). Příslibem do budoucnosti je i využití dotací v modelovém území pro jeho lepší
rozvoj.
Největší ohrožení rozvoje zemědělství v modelovém území je ovšem odchod
mladých obyvatel z venkova. Pokud se tento trend v brzké době nezmění, mohlo by se
stát, že nebude nikdo, kdo by pracoval v zemědělském oboru. Tato situace hrozí i díky
malému finančnímu ohodnocení v zemědělství. Vše bude záviset na tom, zda a v jaké
výši bude pokračovat podpora zemědělského podniku ze strany státu a EU. Pokud bude
podpora dostatečná a utlumí se odliv kvalifikovaných odborníků, jsem si jist, že
zemědělství v modelovém území má v budoucnosti velice dobré předpoklady.
Závěrem můžeme konstatovat, že silné stránky a příležitosti převyšují slabé
stránky a ohrožení ve zvoleném modelovém území.
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9. Závěr
Zemědělství má na okrese Vyškov a v modelovém území významné postavení.
Jedním z mnoha důvodů je výhodná poloha v zázemí brněnské aglomerace.
Během transformačního procesu zaznamenala zemědělská výroba v modelovém
území celou řadu změn. Cílem práce bylo zaznamenat, popsat a vyhodnotit tyto změny
a odpovědět na výzkumné otázky z úvodu práce.
Pro postransformační období je typické, že zaměstnanost v priméru ve
sledovaném území výrazně klesla, a to z 242 ekonomicky aktivních osob, které
představovaly 13,7 % zaměstnaných v tomto sektoru na nynějších 110 zaměstnanců, tj.
4,1 % zaměstnaných. Můžeme konstatovat, že modelové území kopíruje stejný pokles
zaměstnanosti, jako je v Česku. K Obdobnému vývoji zaměstnanosti docházejí ve svých
pracích i (S. Ulrychová 2008, A . Neberová 2007 a M. Podestát 2006).
Takový prudký pokles zaměstnanosti způsobily úsporné faktory, zrušení
přidružené výroby a v neposlední řadě celková modernizace, ať už vozového parku,
techniky nebo i stájí.
V poslední době se v modelovém území projevuje negativní trend ve zvyšování
průměrného věku zaměstnanců a nedostatku kvalifikovaných osob pro práci
v zemědělství tento faktor je obdobný jako i v jiných regionech Česka. České
zemědělství je jedno z nejméně finančně ohodnocených odvětví a z toho plyne i velice
malý zájem o tento obor.
Přestože má živočišná výroba poměrně dobré předpoklady jak v okrese Vyškov,
tak i ve vymezeném modelovém území dochází i zde ke snižování stavů hospodářských
zvířat. Největší pokles jsem zaznamenal u skotu a v menší míře i u prasat. Tento pokles
kopíruje, jak celkovou situaci v Česku, tak i situaci v jiných modelových územích
Česka, která ve svých pracích zkoumali (S. Ulrychová 2008, A . Neberová 2007 a M.
Podestát 2006).
Ze 1 783,50 ha zemědělské půdy, která byla přihlášena k transformaci se pouze
79,07 ha půdy vrátilo původním majitelům na kterých soukromě hospodaří. Zbylá
většinová část zemědělské půdy byla pronajata nově vzniklému zemědělskému podniku.
Tento trend v podobě pronájmu zemědělské půdy opět kopíruje situaci v jiných
modelových území Česka.
Úspěšnou transformací zemědělské družstva JZD 9. květen Velešovice (původní
název) na ZD Rakovec Velešovice, ve kterém zůstal prakticky veškerý inventář a téměř
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stejná výměra zemědělské půdy, mohla nově vzniklá společnost dál efektivně fungovat
a uchytit se v tržním hospodářství.
Díky promyšlené strategii a dobrému vedení podniku, které se rozhodlo pro
následnou efektivní modernizaci se zemědělský podnik dobře uvedl na trhu a v poslední
době vykazuje čistý zisk v řádu stovek tisíc až přes milión Kč.
Pěstování zemědělských komodit dosahuje ve sledovaném území velmi dobrých
výsledků (nebereme-li v úvahu přírodní katastrofy jako sucho nebo záplavy).
Velmi dobré postavení má i živočišná výroba, přesto, že došlo k výraznému
poklesu stavů hospodářských zvířat. Tento trend je ovšem typický pro celé Česko
v postransformační době. Jako velmi dobrý ekonomický tah se projevilo rozhodnutí
z roku 1994, kdy byla z bývalého teletníku zřízena moderní výkrmna brojlerů pro
ustájení 20 000 kusů, kde je využívána moderní technologie výkrmu, která je řízena
automatizovaným provozem.
Transformace zemědělského podniku v modelovém území měla obdobný
charakter, jako i v ostatních zemědělských podnicích v nejbližším okolí. Z většiny se
stali akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným a hospodaří na
pronajaté půdě.
Tento proces přeměny jsem si potvrdil i v jiných bakalářských, nebo
diplomových pracích, které byly psaný na obdobná témata.
Celkově se dá konstatovat, že proces transformace v modelovém území proběhl
úspěšně a bez větších potíží.
I přes veškeré problémy, které muselo české zemědělství překonat (proces
transformace, nedostatek kapitálu, odliv kvalifikovaných pracovníků, levný dovoz
potravin) je české zemědělství v poměrně dobrém stavu. Vyplývá to jak z výrobních
výsledků, produktivity práce, tak i z hospodaření zemědělských subjektů.
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11. Přílohy
Příloha č. 11. 1 Rozhodující odběratelé zemědělského družstva do roku 1991
Odběratelé
Lakrum Brno
Masný průmysl Brno
ZZN Vyškov
Cukrovar Vyškov

Druh zboží
mléko
vepřové a hovězí maso
obiloviny
cukrovka

Roční objem (v tis. Kčs)
10 254
843
10 342
3 392

Zdroj: Zemědělské družstvo Velešovice

Příloha č. 11. 2 Vybrané kapitoly ze zákona:
(1) Zákon se vztahuje na:
a) půda, která tvoří zemědělský půdní fond a na půdu, která tvoří lesní i půdní fond.
b) obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby patřící k půdní zemědělské
usedlosti včetně zastavěných pozemků.
c) hospodářské budovy a stavby sloužící zemědělské a lesní výrobě nebo s ní
souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků.
d) jiný zemědělský majetek uvedený v § 20.
(2) Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníků. Původních vlastníků, uživatelů a
nájemců půdy, jakož i působnost státu vlastních a užívacích práv k pozemkům.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se právní vztahy k majetku uvedenému
v odstavci 1 za zvláštní předpisy.
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Příloha č. 11.3 Hlavní zásady transformace


Transformovat družstvo jako jeden celek.



Členství není vázáno na pracovní účast.



Minimální výše členského vkladu podílu činila 30 000 Kčs.



Členové, kteří neměli majetkový podíl ve výší 30 000 Kčs, jej museli složit do
tří let z toho: do konce roku 1993 10 000 Kčs
do konce roku 1994 10 000 Kčs
do konce roku 1995 10 000 Kčs.



Minimální vstupní vklad činil 5 000 Kčs a bylo nutno jej složit do projednání
představenstvem, kterým byli přijati za členy.



Člen družstva byl povinen nabídnout další prostředky a majetek z transformace
přednostně družstvu. Nesplnění této nabídkové povinnosti se považovalo za
závažné porušení povinnosti člena. Půdu pronajímá družstvo od členů za
nájemné stejné jako od nečlenů.



Člen se podílí na rozhodování hlasováním (každých 30 000 Kčs představuje
jeden hlas).



Činnost družstva se řídí stanovami, které jsou v souladu s obchodním zákoníkem



Novým členem družstva se může stát každý občan, který podá přihlášku a splní
stanovené podmínky.
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Příloha č. 11.4 Přihláška oprávněné osoby k transformaci družstva
Zemědělské družstvo Velešovice, p. Holubice, 683 51
V …………………………..dne................
Věc: Přihláška oprávněné osoby k transformaci družstva

Jméno, příjmení, titul………………….............. Rodné příjmení……………...…………
Trvalé bydliště a PSČ…………………………………………………………..…………
Datum narození……………………………………………... Rodné číslo……………….
Číslo občanského průkazu………………………………………………………………...

Prohlašuji, že se podle § 14. zákona č. 42/1992 Sb. O úpravě majetkových
vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, považuji se za oprávněnou
osobu a přihlašuji se k transformaci Vašeho družstva. Jsem vlastníkem půdy ……… ha
a vlastníkem ostatního majetku užívaného družstvem……………………………………

Svoji oprávněnost prokazuji následujícími doklady, které přikládám v ověřené
kopii:
- kupní smlouva
- výpisem z pozemkové knihy
- notářským dokladem o nabytí dědictví
- dokladem o vnesení půdy a dalšího majetku do družstva
- úmrtním listem původního vlastníka
- rodným – oddacím listem
- přídělovou listinou
- rozsudkem o soudní rehabilitaci
- členskou přihláškou
/zaškrtnout co je již přiloženo a nebo co přikládáte/.
Pokud předložené doklady nebudete považovat za dostačující, žádám Vás, abyste mě na
tuto skutečnost upozornili.
___________________
Podpis celým jménem a příjmením
Vyplněné doklady vraťte obratem na adresu ZD Velešovice!!!
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Příloha č. 11.5 Ocenění majetku při vypořádání
Hospodářský dobytek
Kůň
Hříbě
Dojnice
Telata za 1 kg
Skot do 1 roku za 1 kg
Skot 1 - 2 roky za 1 kg
Skot nad 2 roky za 1 kg
Jalovice vysoko březí
Skot ve výkrmu za 1 kg
Prasnice
Kanec
Selata za 1 kg
Výkrm prasat za 1 kg

Cena v ( Kčs )
40 000
12 345
19 692
34,02
34,18
30,77
30,77
12 561
30,60
3 800
14 771
44
21

Zdroj: Zemědělské družstvo Velešovice

Příloha č. 11.6 Pořizování majetku a modernizace zemědělského podniku ZD
Velešovice
Rok
1994

1995

1996

1997
1998

1999
2000

Zboží, majetek
Kombajn s drtičem E 514
Nová výkrmna kuřat
Kompaktor saturn
Pěch - Vario Pak
Pluh – Lemken ( 6 radlic )
Traktor Ford
Still – pila
Pluh Lemken ( 4 radlice )
Postřikovač Hardy – do sadu
Sběrací zařízení Kempr
Čerpací stanice pohonných hmot
Nádrž k čerpací stanici
Diskové brány
Čelní nakladač UNC
Kombajn Class
Loupačka slunečnice
Suška – Stella ( na obilí )
Osobní automobil
Přístavek výkrmny kuřat
Fiat Ducato
Pásový dopravník
Porodna
prasnic
v Holubicích
rekonstrukce
Shrnovač + obraceč sena
Traktor - Zetor
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Cena
400 000 Kč
1 200 000 Kč
515 000 Kč
116 000 Kč
933 000 Kč
2 488 000 Kč
15 000 Kč
200 000 Kč
236 000 Kč
162 00 Kč
773 000 Kč
194 000 Kč
227 000 Kč
560 000 Kč
5 476 000 Kč
858 000 Kč
1 703 000 Kč
258 000 Kč
331 000 Kč
380 000 Kč
100 000 Kč
3 700 000 Kč
481 000 Kč
355 000 Kč
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2001

2002
2003

2004

2005
2006

Postřikovač - Napa
Čelní nakladač ( VKK )
Krmný vůz - Triolet
Traktor New Holland 110 koní
Traktor Case 240 koní
VKK – rekonstrukce, s dojírnou
Návěs Brimont
Secí stroj
Návěsné zařízení
Plynový hořák ( výkrmna kuřat )
Čelní nakladač
Dva osobní automobily
Nákladní auto MAN a přívěs
Kolna v Křenovicích
Kombajn New Holland CX
Osobní automobil
Secí stroj Akord
Pásový dopravník
Traktor New Holand
Osobní automobil
Teplovzdušný agregát
Sběrací vůz
Secí stroj Gretplain
Satelitní navádění
Sběrací vůz

Zdroj: ZD Velešovice
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780 000 Kč
630 000 Kč
974 000 Kč
1 009 000 Kč
3 440 200 Kč
6 905 643 Kč
420 000 Kč
180 000 Kč
37 265 Kč
63 882 Kč
11 900 Kč
185 000 Kč
3 430 610 Kč
414 390 Kč
5 650 000 Kč
120 000 Kč
720 000 Kč
183 000 Kč
2 180 000 Kč
111 700 Kč
213 066 Kč
140 000 Kč
2 233 733 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
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12. Barevné přílohy
Příloha č. 12.1 : Hranice jednotlivých katastrálních území okresu Vyškov

Zdroj: mapový podklad poskytl Český statistický úřad
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Příloha č. 12.2: Ceny zemědělské půdy pro jednotlivé obce okresu Vyškov pro rok
2002

Zdroj: Sbírka zákonů 463/2002
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Příloha č. 12.3: Zaměstnanost v zemědělství v jednotlivých obcí okresu Vyškov
v roce 1991

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991. ČSU, Praha 1992.
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Příloha č. 12.4: Zaměstnanost v zemědělství v jednotlivých obcí okresu Vyškov
v roce 2001

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991. ČSU, Praha 2001
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Obrázek 1 BPEJ v katastru obce Holubice
Zdroj: Katastrální úřad ve Vyškově
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Obrázek2BPEJvkatastruobceKřenovice
Zdroj:KatastrálníúřadveVyškově

63

TransformacezemědělskéhodružstvavmodelovémúzemíobcíHolubice,KřenoviceaVelešovice

Obrázek3BPEJvkatastruobceKřenovice
Zdroj:KatastrálníúřadveVyškově
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Foto 4 Bývalý teletník přebudován na výkrmnu brojlerů

Foto 5 Interiér výkrmný brojlerů s vybavením firmy Big – Duchmann.

Foto 6 Velkokapacitní stáj s ustájením skotu

Foto 7 Moderní dojírna krav
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Foto 8 Ustájení telat

Foto 9 Vakuové senáže pro výkrm skotu
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