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Ekonomické výsledky 

zemědělských podniků ČR a EU 

v síti FADN



ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SIŤ
FARM ACCOUNTANCY DATA NETWORK (FADN)

• FADN (Farm Accountancy Data Network) založeno v roce 1965

• Cílem sítě: sběr dat ze zemědělských podniků za účelem analyzovat 

ekonomiku různých typů farem

• Hlavní nástroj Evropské komise pro posuzování příjmů zemědělských 

podniků a dopadů společné zemědělské politiky

• Individuální data předávají kontaktní pracoviště v anonymizované podobě 

EK (85 000 zemědělských podniků v celkovém souboru EU)

• FADN CZ, kontaktní pracoviště v rámci ÚZEI, využití výsledků: EU DG 

AGRI, Ministerstvo zemědělství, Český statistický úřad a další státní 

instituce, výzkumné projekty, poradenské služby, volný přístup do veřejné 

databáze



Metodika FADN

• Fungování sítě FADN ČR je dáno legislativou EU

• Jednotná metodika šetření FADN pro všechny státy EU

• Rozdělení farem vychází ze systém EU pro klasifikaci zemědělských 

podniků

• Výběrový soubor FADN sestavován na základě plánu výběru

• Oblast sledování FADN (pouze komerčně orientované podniky)

• Reprezentativní výsledky (podle výrobního zaměření, ekonomické velikosti, 

právní formy, LFA atp.)

• Standardní výstup FADN – soubor hlavních ukazatelů FADN



Struktura souboru FADN CZ 2016 (počet podniků)
Soubor FADN - Fyzické a právnické osoby

- Celkový počet podniků v oficiálním souboru FADN: 1 351
- Z toho: 816 x FO a 535 x PO



Vývoj zemědělské produkce a nákladů 2012-2016
Soubor FADN - Fyzické a právnické osoby celkem



Vývoj provozních dotací a čisté přidané hodnoty 2012-2016
Soubor FADN - Fyzické a právnické osoby celkem



Vývoj zemědělské produkce a nákladů 2012-2016
Výrobní zaměření polní výroba



Vývoj provozních dotací a čisté přidané hodnoty 2012-2016
Výrobní zaměření polní výroba



Vývoj zemědělské produkce a nákladů 2012-2016
Výrobní zaměření smíšená výroba



Vývoj provozních dotací a čisté přidané hodnoty 2012-2016
Výrobní zaměření smíšená výroba



Mezinárodní výsledky FADN 2015

• Zdroj: databáze FADN EU 

(http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm)

• Jedná se o předběžné výsledky za rok 2015

• Zveřejňováno v EUR/podnik, bez rozlišení FO/PO

• Přepočet na Kč/ha

• Oficiální směnný kurz 2015 = 27,285 Kč/EUR

• V rámci tohoto srovnaní výsledky za vybrané státy EU



Výměra zemědělské půdy, počet DJ a vstup pracovní síly 



Hodnota zemědělské produkce v Kč/ha 



Struktura zemědělské produkce (%) 



Náklady zemědělské produkce v Kč/ha



Podíl složek produkce a nákladů na celkové produkci (%)



Provozní a investiční podpory v Kč/ha



Čistá přidaná hodnota v Kč/ha a v Kč/AWU 



Hodnota zemědělské produkce v Kč/ha – Polní výroba 



Náklady zemědělské produkce v Kč/ha – Polní výroba



Čistá přidaná hodnota v Kč/ha a v Kč/AWU – Polní výroba



Hodnota zemědělské produkce v Kč/ha – Smíšená výroba 



Náklady zemědělské produkce v Kč/ha – Smíšená výroba



Čistá přidaná hodnota v Kč/ha a v Kč/AWU – Smíšená výroba



Důchod ze zemědělské činnosti a produkce v mld. Kč



Závěry

- Šetření FADN představuje jediný relevantní zdroj harmonizovaných a 

porovnatelných dat o hospodaření zemědělských podniků zpracovaných 

jednotnou metodikou napříč všemi členskými státy EU.

- Srovnání výsledků FADN za státy EU: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/

- Vstup do veřejné databáze FADN CZ: www.fadn.cz

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
http://www.fadn.cz/


Děkujeme za pozornost.


