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Zdroje 
Podklady a zdroje dat pro vytvoření SZÚ jsou publikace, výkazy a databáze ČSÚ, celní statistiky, 
materiály z MZe ČR, PGRLF, SZIF, MF ČR, ÚZEI, ÚKZÚZ, VUKOZ Průhonice, ČMVVU, ŠSOU, ČSV, 
Chmelařského institutu, ERU, SRS, Bohemiaseed s.r.o. a další. 

 
 
 
Použité zkratky 
ALI – vstup pracovní síly do sektoru zemědělství 

ČMVVU - Českomoravská vinohradnická a vinařská unie 

ČSÚ - Český statistický úřad 

ČSV - Český svaz včelařů  

ČZU - Česká zemědělská univerzita 

DPH - daň z přidané hodnoty 

EU - Evropská Unie 

ERU - Energetický regulační úřad 

FADN – Zemědělská účetní datová síť 

HDP - hrubý domácí produkt 

HPH - hrubá přidaná hodnota 

CHI - Chmelařský institut 

MF ČR - Ministerstvo financí ČR 

MS - mezispotřeba 

MZe ČR - Ministerstvo zemědělství ČR 

PGRLF - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

PZO – produkce zemědělského odvětví 

SFK – spotřeba fixního kapitálu 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond 

SZÚ - Souhrnný zemědělský účet 

SRS – Státní rostlinolékařská zpráva 

ŠSOU - Školkařský svaz Ovocnářské unie 

THFK – tvorba hrubého fixního kapitálu 

ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

VSUO - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský 

VUKOZ - Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví 

 

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



Metodické vysvětlivky 
Souhrnný zemědělský účet (SZÚ) je základním metodologickým nástrojem pro měření ekonomické 
velikosti a výkonnosti odvětví zemědělství, resp. zemědělské prvovýroby, v rámci národního 
hospodářství. SZÚ se člení na čtyři části: účet výroby, účet tvorby důchodu, účet podnikatelského 
důchodu a součásti kapitálového účtu. Čtvrtá část SZÚ se nesestavuje u předběžných výsledků roku, 
pouze u definitivních výsledků za daný rok.  

Termíny závazné pro členské země EU při odesílání výsledků SZÚ do Eurostatu (Regulation (EC) No 
138/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the economic accounts 
for agriculture in the Community): 

1. odhad SZÚ za rok n v listopadu roku n. 

2. odhad SZÚ za rok n v lednu roku n+1. 

Semidefinitivní data za rok n v září roku n+1. 

Definitivní data za rok n v září roku n+2. 

 

SZÚ obsahuje následující základní ukazatele: 
1. Produkci zemědělského odvětví v hodnotovém vyjádření, která reprezentuje celkovou finální 
produkci odvětví zemědělství, která toto odvětví opouští. 

Struktura výrobní části zemědělského účtu je tvořena na jedné straně disponibilními zdroji sestávajícími 
z použitelné výroby a počátečního stavu zásob a na straně druhé z užití těchto zdrojů na 
vnitropodnikovou spotřebu, zpracování výrobci, vlastní spotřebu, prodeje do jiných zemědělských 
jednotek, do jiného hospodářského odvětví a do zahraničí, samovýrobu a na zásoby na konci roku. 

Protože cílem SZÚ je změřit, popsat a analyzovat vznik důchodů ze zemědělské hospodářské činnosti, 
která je v zemích EU téměř výlučně činností určující trh, jsou podle dohody vyloučeny jednotky 
produkující pouze pro vlastní spotřebu, např. zahrádky a chov zvířat nerolníky. Pomocí prahové hodnoty 
používané při šetření je možno tyto „malé“ jednotky určit. Je však nutno připomenout, že zemědělská 
produkce pro vlastní spotřebu rolníků, jejichž podnik překročí spodní prahovou hodnotu, se v SZÚ 
zaúčtuje. 

Produkce se podle revidované metodiky z roku 1997 oceňuje v základní ceně, tj. částkou, kterou 
výrobce obdrží od kupujícího za jednotku jím vyprodukovaného zboží a služeb, plus dotace na výrobek 
mínus odvedené daně na výrobek. 

Tímto způsobem bylo postupováno také při sestavování předběžných výsledků účtu za rok 2021. Celý 
účet výroby je tedy sestaven v základních cenách. 

Od roku 2010 došlo z důvodu změny NACE, rev. 2 k přesunu položek „kořeninové rostliny“ a „léčivé 
rostliny“ z „Ostatních technických plodin“, kód 02.5/3 do „Ostatních rostlinných výrobků“, kód 09.3. 
Úprava byla provedena zpětně od roku 1998.  

2. Mezispotřebu, tj. souhrn všech vstupů do zemědělských jednotek v hodnotovém vyjádření. 

Část účtu týkající se mezispotřeby je členěna na vnitropodnikovou spotřebu určitých krmiv, nákupy 
mezispotřeby mimo hospodářské odvětví za položky osiva a sadba, energie a maziva, hnojiva 
a prostředky zlepšující půdu, prostředky na ochranu rostlin, krmiva, údržba a oprava strojů a zařízení, 
údržba a oprava budov, veterinární náklady a další. 

Statky použité jako mezispotřeba se ocení v pořizovacích (tržních) cenách za podobné zboží nebo 
služby, které jsou platné v okamžiku, kdy vstupují do výrobního procesu. Tato cena zahrnuje veškeré 
daně na výrobky mínus dotace na výrobky, ne však odpočitatelné daně ze statků jako DPH. 

3. Hrubou přidanou hodnotu, která reprezentuje výsledný efekt odvětví zemědělství měřený rozdílem 
konečné produkce zemědělského odvětví a mezispotřeby. 

Hrubá přidaná hodnota se podle metodiky vyjadřuje v základních cenách. 

4. Čistou přidanou hodnotu, tj. hodnotu, která je vytvořena veškerými zemědělskými jednotkami po 
odečtení spotřeby fixního kapitálu. 

5. Ostatní daně / ostatní dotace na výrobu se zaúčtují v rámci účtu tvorby důchodu. 
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6. Důchod z faktorů, který představuje odměnu ze všech výrobních faktorů a představuje celkovou 
hodnotu, kterou jednotky svou výrobní činností vyprodukují. 

7. Čistý provozní přebytek / smíšený důchod, který měří výnos z půdy, kapitálu a neplacené práce. 
Je bilanční položkou účtu tvorby důchodu, ukazující rozdělení důchodu mezi výrobní faktory a sektor 
stát (vládní instituce). 

8. Podnikatelský důchod, který měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy patřící jednotkám a 
výnos z užití kapitálu. Blíží se koncepci běžného zisku před rozdělením a zdaněním. Podnikatelský 
důchod se běžně pro hospodářská odvětví nepočítá, může být však všeobecně vytvořen pro 
zemědělské odvětví, neboť lze určit součásti nákladových a výnosových úroků a pachtovného, které 
jsou výlučně vázány na zemědělskou činnost. 

9. Součásti kapitálového účtu zachycují hrubou tvorbu fixního kapitálu (HTFK) podle jednotlivých 
druhů majetku. Kapitálový účet se sestavuje pouze v definitivní verzi roku n-2 a v semidefinitivní verzi 
roku n-1 v září roku n. 

Vstup pracovní síly do zemědělství 
Údaje o vstupu pracovní síly do sektoru zemědělství (anglicky „Agricultural Labour Input“, používaná 
zkratka ALI) jsou nedílnou součástí výpočtu indikátorů důchodu. Výpočet ALI se provádí podle 
standardizované metodiky EU a vyjadřuje se v tzv. Ročních Pracovních Jednotkách (anglicky „Annual 
Work Unit“, používaná zkratka AWU). Jedna AWU zahrnuje takový počet hodin, který odpovídá počtu 
skutečně odpracovaných hodin v rámci plného pracovního úvazku v zemědělství (1 800 hodin). 
Nezahrnuje tedy státní svátky, placenou dovolenou na zotavenou, dny pracovní neschopnosti, 
přestávky na jídlo, apod. Údaje o vstupu pracovní síly do zemědělství se klasifikují na placené ALI, 
neplacené ALI a celkové ALI, které je součtem předchozích dvou kategorií. 

Do kategorie placených pracovních sil se řadí osoby, které na základě smlouvy pracují pro jinou 
veřejnou nebo soukromou rezidentní jednotku a za tuto práci dostávají odměnu v hotovosti nebo v 
naturáliích (evidovanou v SZÚ jako náhrada zaměstnancům). Do kategorie neplacených pracovních sil 
naopak patří osoby, které jsou za svou práci odměňovány prostřednictvím podílů na příjmu, vytvořeném 
zemědělskou činností. Jedná se většinou o samostatně hospodařící vlastníky nebo spoluvlastníky 
samostatných hospodářství. 
Účelem kalkulace ALI je poskytnout systematický a srovnatelný přehled o rozsahu pracovních sil v 
zemědělském odvětví a sledovat trendy zemědělských příjmů. 

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



Komentář 
Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2021 dosáhl 21 985,5 mil. Kč, meziročně 
vzrostl o 15,6 %. V časové řadě 2004 až 2021 se jedná o třetí nejvyšší hodnotu podnikatelského důchodu.  
 
Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 2021 
hodnoty 159 876,7 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 96 830,1 mil. Kč, živočišná produkce 
53 678,5 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 4 148,0 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší 
činnosti 5 220,1 mil. Kč. 
 
Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 10,8 %. U obilovin došlo k nárůstu sklizní pšenice (+1,2 %), 
ovsa (+6,2 %) a kukuřice na zrno (+19,7 %). Sklidilo se více luskovin (+21,8 %), cukrové řepy (+12,9 %), 
chmele (+40,2 %) a zeleniny (+9,0 %). Nižší byla úroda žita (-26,6 %), řepky (-17,7 %) a kukuřice na zeleno a 
siláž (-4,5 %).  
 
Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení cen většiny rostlinných komodit: pšenice (+18,2 %), žita (+11,7 %), 
ječmene (+10,8 %), kukuřice na zrno (+30,2 %), řepky (+22,3 %), slunečnice (+26,8 %), cukrové 
řepy (+13,6 %) a vína (+13,6 %). Naopak ke snížení ceny došlo u brambor (-13,7 %), ostatních krmných 
plodin (-8,8 %) a chmele (-5,3 %).  
 
Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2020 zvýšení o 2,0 %. Nižší meziroční index produkce 
o 5,0 % byl vykázán u produkce zvířat. Produkce poklesla u prasat (-13,6 %), což bylo způsobeno meziročním 
snížením ceny (-15,2 %) a mírným nárůstem výroby prasat (+2,0 %). Naopak produkce živočišných výrobků 
vzrostla o 7,1 %. Zvýšila se produkce vajec (+10,2 %) a mléka (+6,9 %).  
 
V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2021 převažoval podíl rostlinné 
produkce (60,6 %) nad produkcí živočišnou (33,6 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce 
zemědělských služeb, tvořila 2,6 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně neoddělitelné, do kterých je 
zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci podílely 3,3 %. 
 
Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (42,6 %), technické plodiny (23,4 %) 
a pícniny (17,6 %); v produkci živočišné převládala produkce mléka (54,8 %), chov jatečných prasat (14,1 %), 
chov jatečného skotu (12,6 %) a chov drůbeže (11,9 %). 
 
Součástí hodnoty produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce a kozy a mléko. Objem dotací na 
výrobky se meziročně zvýšil o 14,9 %. Zvýšily se dotace na mléko (+22,5 %), ovce a kozy (+4,6 %) a 
skot (+3,3 %). 
 
Hodnota mezispotřeby meziročně vzrostla o 9,1 % na hodnotu 106 667,0 mil. Kč. Její podíl na produkci 
zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 67,8 %. Mezispotřebu z největší části tvořila 
krmiva (36,4 %) a spotřeba energií a maziv (15,9 %). Hrubá přidaná hodnota dosáhla 53 209,7 mil. Kč, což 
představuje meziroční zvýšení o 3,9 %. 
 
Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2021 hodnoty 115 204,9 mil. Kč, proti 
předchozímu roku vzrostla o 1,4 %. V rostlinné produkci došlo v meziročním porovnání k nárůstu o 1,3 % na 
celkových 61 045,0 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné se zvýšila o 1,6 % na částku 48 481,7 mil. Kč. 
Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby. 
 
Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2021 výše 36 012,7 mil. Kč, 
meziroční nárůst činil 9,8 %. Největší objem zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 
11 550,7 mil. Kč a dotační titul Greening v částce 6 888,1 mil. Kč. 
 
Oproti roku 2020 byly vyšší náhrady zaměstnancům (+3,9 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků 
přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil. 
 
 
 

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



Kód
v běžných 

cenách
ve stálých 

cenách 
2000

Item
current 
prices

constant 
prices 
2000

01 OBILOVINY (včetně osiva) 41 250,5 26 494,3 CEREALS (including seeds)

01.1      Pšenice a špalda 25 195,2 15 995,7      Wheat and spelt

01.2      Žito a sourež 552,3 351,0      Rye and meslin

01.3      Ječmen 8 215,9 5 338,7      Barley

01.4      Oves a letní obilné směsky 954,8 517,0      Oats and summer cereal mixtures

01.5      Kukuřice na zrno 5 441,9 3 801,5      Grain maize

01.7      Ostatní obiloviny 890,3 490,4      Other cereals

02 TECHNICKÉ PLODINY 22 696,5 14 509,3 INDUSTRIAL CROPS

02.1      Olejnatá semena a olejnaté plody 
(včetně osiva) 16 208,0 8 242,5      Oil seeds and oleaginous fruits (including seeds)

02.2      Luskoviny (včetně osiva) 755,9 509,4      Protein crops (including seeds)

02.4      Cukrovka 3 749,7 4 634,5      Sugar beet

02.5      Ostatní technické plodiny 1 982,9 1 122,9      Other industrial crops

03 PÍCNINY 17 062,3 10 362,6 FORAGE PLANTS

04
ZELENINA A ZAHRADNICKÉ 
PRODUKTY 9 015,3 3 827,5 VEGETABLES AND HORTICULTURAL PRODUCTS

04.1      Čerstvá zelenina 4 895,1 2 011,2      Fresh vegetables

04.2      Sazenice a květiny 4 120,3 1 816,3      Plants and flowers

05 BRAMBORY (včetně sadby) 2 810,6 2 978,0 POTATOES (including seeds)

06 OVOCE 1 683,7 1 092,7 FRUITS

06.1      Čerstvé ovoce 1 683,7 1 092,7      Fresh fruit

07 VÍNO 1) 1 188,4 912,1 WINE  1)

09 OSTATNÍ ROSTLINNÉ PRODUKTY 1 122,7 868,6 OTHER CROP PRODUCTS

10 ROSTLINNÁ PRODUKCE (01 AŽ 09) 96 830,1 61 045,0 CROP OUTPUT (01 TO 09)

11 ZVÍŘATA 21 027,9 21 265,1 ANIMALS

11.1      Skot 6 779,5 5 637,7      Cattle

11.2      Prasata 7 580,5 9 732,4      Pigs

11.4      Ovce a kozy 276,0 323,3      Sheep and goats

11.5      Drůbež 6 370,2 5 551,2      Poultry

11.6.      Ostatní zvířata 21,7 20,5      Other animals

12 ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY 32 650,6 27 216,6 ANIMAL PRODUCTS

12.1.      Mléko 29 439,0 23 827,5      Milk

12.2.      Vejce 3 156,0 3 359,5      Eggs

12.3.      Ostatní živočišné produkty 55,7 29,6      Other animal products

13 ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (11+12) 53 678,5 48 481,7 ANIMAL OUTPUT (11+12)

14 PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÝCH 
VÝROBKŮ (10+13) 150 508,6 109 526,8 AGRICULTURAL GOODS OUTPUT                  (10+13)

15
PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÝCH 
SLUŽEB 4 148,0 1 613,6 AGRICULTURAL SERVICES OUTPUT

16 ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (14+15) 154 656,6 111 140,4 AGRICULTURAL OUTPUT (14+15)

Tab. 1. Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky účtu výroby za rok 2021 v mil. Kč
             Economic Accounts for Agriculture - Preliminary Accounts of The Production Account in 2021, million CZK

Ukazatel Description

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



17 NEZEMĚDĚLSKÉ VEDLEJŠÍ 
ČINNOSTI (NEODDĚLITELNÉ) 5 220,1 4 064,6

NON-AGRICULTURAL SECONDARY ACTIVITIES 
(INSEPARABLE)

17.1.      Zpracování zemědělských produktů 2 208,9 1 799,8      Processing of agricultural products

17.2.      Ostatní neoddělitelné vedlejší 
činnosti (výrobky a služby) 3 011,2 2 264,8

    Other inseparable secondary activities (goods and 
services)

18 PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÉHO 
ODVĚTVÍ (10+13+15+17) 159 876,7 115 204,9

OUTPUT OF THE AGRICULTURAL 'INDUSTRY' 
(10+13+15+17)

19 MEZISPOTŘEBA CELKEM 106 667,0 73 187,3 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION

19.1      Osivo a sadba 5 182,1 2 906,9      Seeds and planting stock

19.2      Energie;maziva 16 974,1 11 812,7      Energy; lubricants

19.3      Hnojiva a prostředky zlepšující půdu 8 094,5 4 875,6      Fertilisers and soil improvers

19.4
     Prostředky na ochranu rostlin a 
pesticidy 5 792,1 5 478,9      Plant protection products and pesticides

19.5      Veterinární náklady 4 393,3 2 580,0      Veterinary expenses

19.6      Krmiva 38 815,6 27 015,2      Animal feedingstuffs

19.6/2         krmiva nakupovaná mimo 
zemědělské odvětví 19 726,7 14 912,0

       feedingstuffs purchased from outside the 
agricultural industry

19.6/3         krmiva vyrobená a spotřebovaná 
uvnitř podniku 19 088,9 12 103,2

       feedingstuffs produced and consumed by the 
same holding

19.7       Údržba  strojů a zařízení 6 268,2 4 923,2      Maintenance of materials

19.8       Údržba  budov 4 193,6 2 672,9      Maintenance of buildings

19.9       Zemědělské služby 4 148,0 1 613,6      Agricultural services

19.10
      Finanční zprostředkovatelské služby 
nepřímo měřené (FISIM) 1 404,0 733,1

   Financial intermediation services indirectly measured 
(FISIM)

19.11       Ostatní výrobky a služby 11 401,5 8 575,3      Other goods and services

20 HRUBÁ PŘIDANÁ HODNOTA 
V ZÁKLADNÍCH CENÁCH (18-19) 53 209,7 42 017,6

GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES              
(18-19)

21 SPOTŘEBA FIXNÍHO KAPITÁLU 21 554,9 16 024,9 FIXED CAPITAL CONSUMPTION

22 ČISTÁ PŘIDANÁ HODNOTA 
V ZÁKLADNÍCH CENÁCH (20-21) 31 654,7 25 992,7

NET VALUE ADDED AT BASIC PRICES                    
(20-21)

1) vinné hrozny určené k výrobě  vína 1) grapes used for production of table wine

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



Kód
v běžných 

cenách

Item
current 
prices

23 NÁHRADY ZAMĚSTNANCŮM 34 677,6 COMPENSATION OF EMPLOYEES

24 OSTATNÍ DANĚ Z VÝROBY 1 159,3 OTHER TAXES ON PRODUCTION

25 OSTATNÍ DOTACE NA VÝROBU 36 012,7 OTHER SUBSIDIES ON PRODUCTION

26 DŮCHOD Z FAKTORŮ (22-24+25) 66 508,2 FACTOR INCOME (22-24+25)

27 ČISTÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK/SMÍŠENÝ 
DŮCHOD (22-23-24+25) 31 830,6

OPERATING SURPLUS/MIXED INCOME          
(22-23-24+25)

Tab. 2. Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky  účtu tvorby důchodu za rok 2021 v mil. Kč

   Economic Accounts for Agriculture - Preliminary Results of The Generation of Income Account in 2021, million CZK

Ukazatel Description

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



Kód
v běžných 

cenách

Item
current 
prices

28 PŘEDEPSANÉ PACHTOVNÉ A OSTATNÍ 
NÁJEMNÉ NEMOVITOSTÍ 8 981,2

RENTS AND OTHER REAL ESTATE RENTAL 
CHARGES TO BE PAID

29 NÁKLADOVÉ ÚROKY 1 637,6 INTEREST PAID

30 VÝNOSOVÉ ÚROKY 773,8 INTEREST RECEIVED

31 PODNIKATELSKÝ DŮCHOD (27-28-29+30) 21 985,5
ENTREPRENEURIAL INCOME                                
(27-28-29+30)

   Economic Accounts for Agriculture - Preliminary Results of The Entrepreneurial Income Account in 2021, million CZK

Ukazatel Description

Tab. 3. Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky účtu podnikatelského důchodu za rok 2021 v mil. Kč

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



Tab. 4.  ALI  v letech 2020, 2021 Tab. 4.  ALI in 2020, 2021

2020 2021 1)

Celkové ALI (v tisících AWU) 95,4 95,4 Total ALI (1000 AWU)

Placené ALI (v tisících AWU) 67,8 67,8 Salaried ALI (1000 AWU)

Neplacené ALI (v tisících AWU) 27,6 27,6 Non-salaried ALI (1000 AWU)
1) předběžná čísla 1) preliminary data 

Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022



Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz, 25.3.2022
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