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1 Úvod 

 

Robotické dojení způsobilo zásadní změnu v zemědělství, protože již první sériově 

vyrábění roboti dramaticky zvýšili časovou flexibilitu pracovníků pohybujících se ve stáji a 

zároveň výrazně ušetřili náklady za práci pracovníků. Proč výrobci investovali do vývoje 

dojícího robotu? Důvody jsou hned dva. Za prvé, člověk dělá chyby. Ne vždy dokonale udělá 

činnost tak, jak by měl, někdy ji neudělá vůbec. A za druhé, výrazně se zvyšují náklady na 

lidskou práci, ačkoliv další parametry se úměrně nemění. To činí lidskou práci méně 

efektivní. Další příčinou je atraktivnost práce. Práce na dojírně je podřadná. Pracovník se 

musí naučit určitou proceduru, převáženě stereotypní a není zde možnost práci obohatit. 

Dvakrát denně se opakuje stejná rutina. U robota je práce přitažlivější, protože odpadá rutina. 

Na druhou stranu jsou na pracovníky požadovány vyšší nároky a jejich mzda je tedy vyšší. 

 

Zemědělství v Česku je velmi konzervativní, což je ale vzhledem k historii pochopitelné. 

Velké zemědělské farmy a družstva jsou stále žijící obrovské a ve všech směrech zastaralé 

firmy, které se obtížně transformují na moderní, profitující a konkurenceschopné firmy. Malé 

rodinné farmy jsou v dnešní době dvojího druhu. V horším případě zcela 

nekonkurenceschopné a provozující činnost spíše pro zálibu. V lepším případě jsou to farmy 

se značným potenciálem a rozvíjí se slibně i díky národním nebo evropským dotacím. Střední 

třída v českém zemědělství bohužel chybí.
1
 

 

Velká část farem končí, zejména ty nejmenší rodinné farmy. Důvody mohou být dva. Buď 

není nástupce, který by farmu vedl, nebo zejména starší zemědělci nemají důvěru 

k potencionálním nástupníkům a dovedou farmu do takového stavu, který by vyžadoval 

horentní investiční sumy nových nástupců, kteří již o takový typ hospodaření zájem nemají. 

 

Ideální formou hospodaření v Česku jsou farmy rodinného typu. I ve světě je tento typ 

podnikání nejvíce rozšířený a vychází ze spojení tradice s formou moderního podnikání. 

Nabízí zemědělcům výdělky, ale přitom je nabádá k zachování udržitelnosti hospodářské 

půdy. Být sedlákem, to je životní poslání, není to jen výroba. Sedlák nejenže v obci podniká, 

                                                           
1
 [1] KVAPILÍK, Jindřich; RŮŽIČKA, Zdeněk; BUCEK, Pavel. Ročenka – Chov skotu v České republice: Hlavní výsledky a ukazatele za 

rok 2009. 1. vyd. Praha: V. & A. Janata, s.r.o., 2010. s. 31. ISBN 978-80-904131-4-6. 
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ale také tam i s rodinou žije a snaží se působit společensky i politicky. Moderního zemědělce 

(sedláka) nemůžeme chápat jako folklórní postavičku českého venkova. 

 

Ti, kdo pochopili potenciál své farmy, investují do technologií. Přistupují k farmaření a 

jednotlivým strategickým rozhodnutím racionálně a tvoří moderní farmy s kvalitními 

dojnicemi a personálem. Takové farmy mohou být úspěšně podnikající firmy i v zemědělské 

prvovýrobě. 
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2 Charakteristika zemědělství v ČR se zaměřením na 

zemědělského podnikatele 

 

Zemědělství v ČR je stále výrazně ovlivňováno historickými kořeny z minulosti. Tyto 

zvyklosti převzaté z dřívějších dob dodnes ovlivňují například typy dojení, typy staveb, které 

jsou v zemědělství používány, ale také politiku mléka, která se uplatňuje. V dnešním 

zemědělství jsou stále výrazně patrné vlivy z minulého politického režimu. Na jedné straně 

můžeme objevit farmy rodinného typu, na straně druhé se rostlinnou a živočišnou výrobou 

zabývají velká zemědělská družstva. Tyto družstva se však potýkají s problémy zastaralosti 

vybavení svého zařízení, často se nacházejí ve stavu, který by byl dostačující před dvaceti 

lety. Současný demografický vývoj, kdy dochází ke stěhování obyvatel z vesnic do měst, také 

nenapomáhá situaci v zemědělství. V souvislosti s tím dochází ke stagnaci rozvoje tohoto 

odvětví. Mladí lidé se rozhodnou raději odejít za prací do velkých měst, a tím pádem 

zemědělství ztrácí nový pohled a názory, které by vedly k nezbytným inovacím a tím k trvale 

udržitelnému rozvoji venkova. České zemědělství je založeno na tradici.  

V rámci Evropské Unie patříme ke státům s průměrnou užitkovostí mléka (6 542 kg/rok). 

Hůře je na tom například Litva (4 241 kg/rok) a Polsko (4 533 kg/rok). Nejlepší jsou Dánsko 

(8 314 kg/rok) a Švédsko (8 175 kg/rok)
2
. Je nutno podotknout, že v rámci užitkovosti nejsou 

zohledňovány náklady na vytvoření jednoho kg mléka. To znamená, že i producent s menší 

produkcí mléka může mít vyšší zisky díky nižším nákladům na litr mléka. 

 

2.1  Charakteristika zkoumaného podnikatelského subjektu 

 

Jedná se o podnik fyzické osoby – soukromě hospodařícího rolníka (dále SHR), který 

provozuje zemědělskou činnost na základě osvědčení o zápisu do evidence SHR ode dne 1. 9. 

2002. Podnikatel je zaregistrován jako plátce daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 9. 

2002. Pro účely výpočtu daně z příjmů vede daňovou evidenci. Zemědělská výroba je 

provozována jako hlavní výdělečná činnost majitele farmy. Na chodu farmy se podílí i bratři 

podnikatele. 

                                                           
2 [2] DOUCHA, Tomáš.; BOŠKOVÁ, Iveta.; KOPEČEK, Petr. Postavení českých producentů mléka na jednotném trhu EU. Praha, 8. 7. 

2009, s. 2, Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Dostupné z: http://www.uzei.cz/left-menu/publikacni-cinnost/ostatni-
publikace/producenti-mleka.pdf 
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Rodinná farma se nachází v Moravskoslezském kraji, okres Frýdek – Místek, v obci Pržno. 

Nadmořská výška obce je 340 m. n. m. Tato oblast je zařazena mezi znevýhodněné – horské 

oblasti. Pro zemědělské podniky v těchto regionech je typické, že:  

 zemědělství nebývá převažujícím zdrojem příjmů a hlavní činností = musí 

zabezpečovat dodatečné příjmy z mimozemědělské činnosti, 

 mají vyšší podíl práce členů rodiny než podíl námezdní práce, 

 výměra zemědělské půdy podniku je zhruba poloviční než v ostatních oblastech, 

 podíl živočišné výroby je podstatně vyšší než u podniků ostatních oblastí, 

 kapitálové vybavení (měřené hodnotou strojů, budov a celkového aktivního kapitálu) 

na 1 ha zemědělské půdy i na 1 pracovníka je nižší, při vyšší pracovní náročnosti je 

produktivita práce nižší. 

 

Zemědělec obhospodařuje zemědělské pozemky o výměře 80 ha, z toho 60 ha orné půdy a 

20 ha luk a trvalých travních porostů. 

Hlavním předmětem činnosti rodinné farmy je živočišná výroba se zaměřením na produkci 

kravského mléka. Odběratelem mléka je Mlékárna Kunín a.s. se sídlem v Kuníně, která 

zajišťuje také odvoz a zpracování mléka. Rozsah mléčné výroby je limitován výší mléčné 

kvóty, která činí 250 000 kg mléka na hospodářský rok (1. 4. do 31. 3.), tzn. cca 20 230 l 

mléka měsíčně. Tržby za mléko jsou nezbytným finančním zdrojem pro udržení výrobního 

procesu (např. pořízení krmiv) a jsou jediným pravidelným zdrojem, který umožňuje splácení 

dlouhodobých závazků (bankovní úvěry). Jako vedlejší činnost lze uvést poskytování 

zemědělských služeb (mulčování pozemků) a komunálních služeb (zimní odhrnování sněhu). 

Významný zdroj příjmů představují také přijaté dotace, které jsou využívány především 

pro udržení chodu podniku.  

Mezi hlavní položky ve struktuře nákladů patří výdaje za pohonné hmoty (naftu), krmivo, 

veterinářské a inseminační služby a režie, které zahrnují veškeré výdaje na náhradní díly 

apod. Podstatnou složkou výdajů jsou také splátky a úroky z bankovních úvěrů. 
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Tab. 2.1 Přehled o příjmech a výdajích podnikatelského subjektu 

 

 Rok 2010 Rok 2011 

Příjmy celkem 2 637 862 Kč 3 289 500 Kč 

Výdaje celkem 1 819733 Kč 2 028 392 Kč 

Odpisy 699 594 Kč 1 113 134 Kč 

        Zdroj: Archiv daňových přiznání SHR Herota 

 

2.2 Poslání zemědělců  

 

Zemědělství znamená mnohem více než jen pěstování plodin a chov zvířat za účelem 

produkce potravin. Tento obor se širokou působností vyžaduje, aby zemědělci hráli řadu 

různých úloh. Pro mnohé z nich je jejich práce také životním stylem. 

Hlavním úkolem zemědělců je produkovat potraviny. Aby mohli tento úkol plnit a nabízet 

kvalitní potraviny za dostupnou cenu, uplatňují tradiční osvědčené postupy a kombinují je 

s poznatky moderní vědy a novými technologiemi. Zároveň využívají tradiční dovednosti a 

příslušného odborného know-how a schopnosti obchodovat. Při produkci a obchodování stále 

častěji využívají i informační technologie. Nezbytné jsou rovněž dovednosti jako hospodaření 

s půdou či znalosti z oblasti péče o životní prostředí. V uplynulých letech navíc do spektra 

zemědělských činností přibyla vedle zdraví a dobrých životních podmínek zvířat ještě i otázka 

bezpečnosti potravin. Jen stěží bychom hledali nějaký jiný obor, který vyžaduje tak velký 

rozsah dovedností. 

Velké procento zemědělských podniků tvoří malé, často rodinné podniky. Jsou 

významným zaměstnavatelem v mnoha venkovských oblastech a také významnými aktéry ve 

venkovském prostředí. 

Zemědělci ale nepracují sami. Zajišťují pouze první článek potravinového řetězce. Své 

produkty buď přímo zpracovávají, nebo a to častěji, prodávají dál, kde se z nich následně 

vyrábí zboží, které pak spotřebitelé kupují v obchodech. 
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2.3 Zemědělství a rozvoj venkova3 

 

Spjatost zemědělství s venkovem se i přes měnící se podmínky projevuje i nadále, a to 

v mnoha aspektech. Venkov, ať už je pojat tradičně jako menší obce (s méně než 2 000 

obyvateli), či jako oblasti s významným podílem řídce osídleného území (převážně venkovské 

a přechodné regiony podle typologie OECD), vykazuje odlišnosti při srovnání s městy 

v ukazatelích jak demografického, tak ekonomického a sociálního charakteru. Důsledky 

hospodářské krize se ve venkovském prostoru projevují silněji. Průměrná roční registrovaná 

míra nezaměstnanosti zde v roce 2010 dosáhla 10,2 %, kdežto ve městech 8,2 %. Venkovský 

prostor je podporován Společnou zemědělskou politikou (SZP) EU v rámci jednotlivých 

opatření obsažených v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) ČR, zaměřených jak na 

zvyšování konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, tak na rozvoj 

podnikání spojený s vytvářením nových pracovních míst na venkově. Nové prvky 

v ekonomických aktivitách na venkově (např. budování bioplynových stanic, zařízení na 

zpracování a spalování biomasy) přispívají nejen k posílení ekonomické životaschopnosti 

venkova, ale stávají se i významným příspěvkem k opatřením na odvrácení klimatické změny. 

K posilování životaschopnosti venkova významně přispívá rozvoj místních akčních skupin 

(LEADER) a Síť rozvoje venkova. 

 

2.4 Zemědělský podnikatel  

 

Zemědělským podnikatelem se podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů rozumí fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat 

zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Předpoklady pro zápis do evidence zemědělského podnikatele: 

 věk 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky   

   nebo o občana členského státu Evropské unie, 

                                                           
3 [3] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. MZe: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 „Zelená zpráva“(nejaktuálnější dostupná) 

[online]. MZe [23. 2. 2012]. ISBN: 978-80-7434-005-5. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/141460/ZZ_2010_komplet.pdf   (s 39)  
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 prokázání znalosti českého jazyka, nejedná-li se o občana České republiky nebo o 

občana členského státu Evropské unie. 

Fyzická nebo právnická osoba, která se rozhodne podnikat v zemědělství, vyjma fyzické 

osoby podle § 2 odst. 2 (drobní pěstitelé a chovatelé) tohoto zákona, je povinna se zaevidovat 

u místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se 

nachází místo podnikání nebo sídlo zemědělského podnikatele. 

 

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí: 

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, 

hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a 

energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě 

jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, 

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem 

získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov 

sportovních a dostihových koní, 

c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud 

jde o zvířata uvedená v písmenu b), 

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, 

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, 

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích 

vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, 

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě 

jiného právního důvodu, 

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 

 

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které 

souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení 

sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě. 

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající 

nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele 

podle tohoto zákona. 

V bodu 2 pokynu D-300 k § 7 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (ZDP) se uvádí, že 

příjmy poplatníka – zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby jsou příjmy podle § 7 
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odst. 1 písm. a) ZDP. Příjmy poplatníka ze zemědělské výroby, který nepodléhá evidenci a 

není evidován jako zemědělský podnikatel (§ 2e odst. 2 zákona o zemědělství), se posuzují 

jako příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. 

 

2.4.1 Zdanění příjmů zemědělského podnikatele (podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP) 

Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku je osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu (dle zákona o 

zemědělství), podnikatelem. 

Dále pak v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZDP se hovoří o zdanění příjmů ze zemědělské 

výroby, lesního a vodního hospodářství, které jsou považovány za příjmy z podnikání. 

Zemědělský podnikatel může k těmto příjmům uplatnit výdaje buď prokazatelně vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmů anebo může podle § 7 odst. 7 ZDP uplatnit paušální 

výdaje ve výši 80 % z příjmů podle odst. 1 písm. a). 

Rozhodne-li se zemědělský podnikatel uplatnit výdaje procentem z příjmů, jsou v těchto 

výdajích uplatněných procentem z příjmů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka, které byly 

vynaloženy v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 

činnosti. Zemědělský podnikatel, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů je podle § 7 odst. 

8 ZDP povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti 

s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. Dle § 97 č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu je poplatník dále povinen vést evidenci hmotného a nehmotného majetku, 

který lze odepisovat. 

Při zdaňování podle § 7 se vztahuje na zemědělského podnikatele, který je fyzickou 

osobou, možnost využití stanovení daně paušální částkou podle § 7a ZDP. 

 

2.4.2 Uplatnění daňových odpisů u zemědělského podnikatele 

Z hlediska odpisování hmotného majetku je pro zemědělského podnikatele pozitivní 

skutečností, že poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním vlastníkem 

stroje pro zemědělství a lesnictví označeného v SKP (Standardní klasifikace produkce) kódem 

29.3, může použít zvýhodněný daňový odpis v 1. roce odpisování: 

 při rovnoměrném způsobu odpisování může použít roční odpisovou sazbu při zvýšení 

odpisu v 1. roce odpisování o 20 % podle § 31 odst. 1 písm. b) ZDP, 
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 při zrychleném způsobu odpisování může použít zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 

20% vstupní ceny stroje podle § 32 odst. 2 písm. a) bod 1 ZDP. 

Za poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou se považuje poplatník, u něhož 

příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových 

příjmů. U poplatníka, jemuž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období, je 

rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů
4
. 

 

2.5 Pracovní síly a trh práce v zemědělství5 

 

V roce 2010 pokračovalo v zemědělství dynamické snižování zaměstnanosti. Meziroční 

úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 5 % a jejich počet poklesl na 114,2 tis. 

Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR činil 

2,3 % a meziročně poklesl o 0,1 % procentního bodu (p. b.). 

K úbytku pracovníků došlo ve všech právních formách zemědělského podnikání. Nejvyšší 

relativní úbytek pracovníků zaznamenala již tradičně družstva (o 8,4 %) a dále pak obchodní 

společnosti (o 5,2 %), absolutní úbytek pracovníků však byl v meziročním srovnání vyšší 

v obchodních společnostech než v družstvech. V podnicích fyzických osob se zaměstnanost 

snížila jen mírně (o 0,7 %). 

Ve struktuře zaměstnanosti podle právních forem v poslední době nedochází k výrazným 

změnám, a to ani při výraznějším poklesu celkového počtu pracovních sil v zemědělství 

v letech 2009 a 2010. Nejzřetelnější je pokračující mírný pokles podílů zaměstnanosti 

v družstvech (meziročně o 0,8 p. b.) a naopak mírný nárůst podílu pracovníku podniků 

fyzických osob (meziročně o 1,0 p. b.). Od roku 2002 pracuje více než polovina veškerých 

zemědělských pracovních sil v obchodních společnostech, v roce 2010 jejich pracovníci 

představovali 53,9 % zemědělců, v družstvech pak 21,9 % zemědělců a v podnicích FO téměř 

čtvrtina zemědělců 24 %. 

Ve 4. čtvrtletí 2010 tvořili zaměstnanci včetně pracujících členů družstev 71,8 % všech 

pracovníků, pracující na vlastní účet (podnikatelé bez zaměstnanců) 22,5 %, zaměstnavatelé 

(podnikatelé se zaměstnanci) 4,0 % a pomáhající rodinní příslušníci 1,7 %
6
.  

                                                           
4 [4] MACHÁČEK, Ivan. Daně a právo v praxi 2009/9 [online]. [23. 2. 2012]. Dostupné z:http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-

d6816v9504-zemedelsky-podnikatel-a-dan-z-prijmu/?search_query=$issue=1I79 
5 [5] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. MZe: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 „Zelená zpráva“ [online]. MZe [23. 2. 2012]. 

ISBN: 978-80-7434-005-5. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/141460/ZZ_2010_komplet.pdf   (s 12)  
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Věková struktura zaměstnanosti v zemědělství představuje demografický problém sektoru. 

Nejvyšší zastoupení vykazují pracovníci ve věku 45 – 59 let (45 %), následování kategorií 

pracovníků mezi 30 a 44 lety (33,1 %). Nižší podíly vykazují nejmladší skupina 15 – 29 let 

(11,9 %) a skupina pracovníků ve věku 60 a více let (10,0 %). V součtu platí, že podíl 

pracovníků ve věku 45 let a více v zemědělství dosahuje přibližně 55 %. V tomto srovnání 

nejvýrazněji vystupuje rozdíl proti věkové struktuře zaměstnanosti v národním hospodářství 

(NH), kde sledovaný podíl dosahuje necelých 40 %. Rozdíl je způsoben především 

obráceným poměrem obou nejsilnějších kategorií, podíl pracovníků ve věku 45 – 59 let je 

v zemědělství o 10,5 p. b. vyšší než v NH, kdežto podíl mladších pracovníků je v zemědělství 

o 11,0 p. b. nižší. Neatraktivnost zemědělského oboru pro mladé pracovníky spočívá zejména 

v těchto aspektech: nízké finanční ohodnocení, nezajímavé pracovní prostředí a sezónnost 

vykonávaných prací (přes sezónu – léto hodně přesčasů a v zimě málo nebo žádná práce)
 7

. 

Podíl žen v zemědělství klesl na 25,9 %, což znamená snížení o více než 3 p. b. proti roku 

2009
8
. Uvedená skutečnost je způsobena jak absolutním nárůstem počtu mužů oproti 

stejnému období loňského roku, tak především dalším snížením počtu zemědělských žen. 

Úbytek žen lze považovat za jednu z významných charakteristik sektoru. 

Z pohledu regionálního rozložení zaměstnanost v zemědělství nedoznala meziročně 

výrazných změn
9
. Nejvyšší podíl na celkové zaměstnanosti v zemědělství byl zaznamenán 

v roce 2010 u Středočeského kraje (14,3 %). Podíl dalších krajů byl následující: Kraj 

Vysočina (13,7 %), Jihomoravský (11,8 %), Jihočeský (10,6 %), Pardubický a Olomoucký 

(8,4 %), Plzeňský (7,9 %), Královehradecký (7,2 %), Moravskoslezský (5,4 %), Zlínský (4,5 

%), Ústecký (3,8 %), Liberecký (1,6 %), Hl. m. Praha (1,4 %) a Karlovarský (0,9 %). 

Nejvýraznější meziroční absolutní úbytek pracovníků nastal v kraji Jihomoravském, 

Moravskoslezském a Vysočina (úbytek o více než 1 200 pracovníků). Relativně došlo 

k největšímu úbytku pracovníků v zemědělství v kraji Moravskoslezském (zhruba o čtvrtinu). 

Průměrná měsíční mzda v zemědělství v roce 2010 na přepočtené počty zaměstnanců 

dosáhla 18 644 Kč, v průmyslu 23 683 Kč a v národním hospodářství pak celkem 23 951 Kč. 

Disparita mezd v zemědělství (včetně lesnictví a rybářství) činila 78,7 % vůči průmyslu a 77,8 

% vůči národnímu hospodářství celkem. 

                                                                                                                                                                                     
6
 Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS (4. Čtvrtletí 2009,2010), ČSÚ 2010,2011. Pramen od roku 2009 

slučuje data za zemědělství, myslivost, lesnictví a rybářství. 
7 Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS (4. Čtvrtletí 2009,2010), ČSÚ 2010,2011. Pramen od roku 2009 

slučuje data za zemědělství, myslivost, lesnictví a rybářství. 
8 Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS (4. Čtvrtletí 2009,2010), ČSÚ 2010,2011. Pramen od roku 2009 

slučuje data za zemědělství, myslivost, lesnictví a rybářství. 
9 Pramen: Čtvrtletní výkaz P 3-04 pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví (průměrný evidenční počet zaměstnanců ve 

fyzických osobách, podniky s 20 a více zaměstnanci), 1. až 4. čtvrtletí 2010, ČSÚ 2011 
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2.6 Podnikatelská struktura zemědělství10 

 

V zemědělském registru Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo koncem roku 2010 

evidováno více než 46 tis. subjektů – zemědělských jednotek. Jejich podstatnou část (více než 

32 %) tvoří drobní pěstitelé nebo chovatelé bez podnikatelského osvědčení. Všechny 

zemědělské jednotky v uvedeném registru jsou zde označovány jako zemědělské podniky a 

jsou rozděleny na podniky právnických osob (PPO) a podniky fyzických osob (PFO). PFO 

zahrnují jak zemědělské podnikatele podle zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, tak i 

fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti nepodléhající evidenci 

zemědělského podnikatele.  

 

Většina zemědělských podniků (96 %) vykázala alespoň minimální výměru zemědělské 

půdy (z. p.)
11

 a tyto podniky hospodařily na 3,51 mil. ha z. p. (z toho 2,53 mil. ha orné půdy). 

Více než 70 % z. p. (a necelých 75 % orné půdy) obhospodařovaly PPO. Jednalo se 

převážně o obchodní společnosti (především společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti, v malé míře jsou zastoupeny i veřejné obchodní společnosti a komanditní 

společnosti). Družstva hospodařila na necelé čtvrtině výměry z. p. Podíl ostatních 

právnických osob (státní podniky, příspěvkové organizace aj.) na z. p. je menší než 1 %. 

Největší podíl na půdě obhospodařované PFO měli zemědělští podnikatelé, na které 

připadalo necelých 28 % celkové výměry obhospodařované z. p. a téměř 24 % celkové 

výměry orné půdy. 

 

Podle právních forem podniků byla největšími chovateli skotu družstva, následovaná a. s. a 

zemědělskými podnikateli. Na chovu prasat se nejvíce podílely a. s. a dále družstva a s. r. o., 

na chovu drůbeže a. s., s. r. o. a družstva. 

 

Velikostní struktura zemědělských podniků v ČR je velmi různorodá a vykazuje významné 

rozdíly mezi PPO a PFO. Celkově podniky s výměrou do 10 ha bez rozlišení právní formy 

představovaly 66 % celkového počtu zemědělských podniků a připadala na ně 2 % celkové 

                                                           
10

 [6] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. MZe: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 „Zelená zpráva“ [online]. MZe [23. 2. 2012]. 

ISBN: 978-80-7434-005-5. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/141460/ZZ_2010_komplet.pdf   (s 71)  
11

 Jedná se o subjekty alespoň s 1 ha vlastní nebo najaté  z. p. nebo alespoň s 15 ary intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny) nebo 10 ary 

vinic nebo 3 ary skleníků a pařenišť. Část subjektů má výměru pod uvedenými hodnotami, splňuje však požadavky na prahové hodnoty 
týkající se chovu hospodářských zvířat, alespoň 1 ks skotu nebo 2 ks prasat nebo 4 ks koz a ovcí nebo 50 ks drůbeže, případně alespoň 100 

ks králíků nebo kožešinových zvířat. 
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výměry z. p. Podniky s výměrou nad 500 ha představovaly 4 % celkového počtu podniků a 

obhospodařovaly 71 % celkové výměry z. p.  

Z celkové výměry z. p. obhospodařované PPO připadaly téměř tři čtvrtiny na podniky větší 

než 1 tis. ha. Naproti tomu u PFO připadalo na podniky větší než 1 tis. ha pouze necelých 9 % 

jimi celkem obhospodařované výměry z. p. Mezi celkem 334 podniky s výměrou nad 2 tis. ha 

bylo 329 PPO a pouze 5 PFO. Největších podniků s výměrou nad 4 tis. ha z. p. bylo 46 a 

jednalo se výhradně o PPO.  

 

2.7 Podnikatelské prostředí 12 

 

Podnikatelské prostředí utvářejí především ceny vstupů a výstupů ovlivňované přímo 

podmínkami trhu (vztahy nabídky a poptávky, ekonomickými silami aktéru apod.) a nepřímo 

inflací, kurzem koruny a vývojem zahraničního obchodu, jakož i daněni, daňovými úlevami, 

úvěrovými službami a dalšími podnikateli neovlivnitelnými riziky. Významnou roli hraje také 

institucionální a legislativní prostředí, zejména množství a kvalita právních předpisů, 

vymahatelnost práva a rozměr korupce. Mimořádný význam především pro zemědělské 

podnikatele mají unijní a národní podpory. 

 

2.7.1 Vliv cenového vývoje na agrární trh a podnikatelské prostředí 

V roce 2010 došlo v zemědělství k mírnému sevření „cenových nůžek“. Celkový index cen 

vstupů do zemědělství v roce 2010 proti loňskému roku činil 98,2 %. V průběhu roku 2010 

ceny vstupů do zemědělství rostly v jednotlivých čtvrtletích průměrným templem 1,1 %, 

přičemž největší růst byl ve čtvrtém čtvrtletí. Největší pokles proti roku 2009 zaznamenaly 

ceny hnojiv, osiva ječmene jarního a pesticidů. Naproti tomu nejvíce vzrostly ceny maziv a 

motorových paliv a osiva řepky ozimé. 

Ceny zemědělských výrobců v meziročním srovnání stouply v roce 2010 na 105,4 % 

úrovně roku 2009. Konkrétně ve srovnání s cenovou úrovní roku 2009 ceny rostlinných 

výrobků vzrostly na 106,3 % a ceny hospodářských zvířat a živočišných výrobků vzrostly na 

104,4 %.  

                                                           
12

[7] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. MZe: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 „Zelená zpráva“ [online]. MZe [23. 2. 2012]. 

ISBN: 978-80-7434-005-5. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/141460/ZZ_2010_komplet.pdf   (s 25 -26) 
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Spotřebitelské ceny potravin a nealkoholických nápojů se zvýšily v roce 2010 na 101,5 % 

úrovně předchozího roku. Tento vývoj byl ovlivněn zejména trvalým nárůstem cen 

zemědělských výrobců prakticky v průběhu celého roku 2010. 

 

2.7.2 Daňové zatížení a daňové úlevy 

Daňové zatížení měřené složenou daňovou kvótou
13

 je v ČR pod průměrem EU 27. 

Zvýšení předpisu daně z příjmů v rezortu zemědělství v roce 2010 souvisí se zlepšením 

situace podnikatelských subjektů proti roku 2009, avšak ani toto zvýšení neznamenalo 

překročení úrovně předkrizových let 2007 a 2008. Daň z nemovitostí vzrostla meziročně 

v roce 2010 o 11 %, naopak vratka daně z přidané hodnoty se v roce 2010 snížila o více než 

pětinu a odráží tak nižší úroveň nákupů zemědělských podnikatelů v roce 2010. Vratka 

spotřební daně za tzv. „zelenou naftu“
14

 se zvýšila o necelých 8 %, což bylo ovlivněno 

zvýšením spotřební daně z minerálních olejů od 1. 1. 2010. Vývoj daňového zatížení 

zemědělských podnikatelských subjektů v uplynulých pěti letech je uveden v tabulce.  

 

Tab. 2.2 Daňové zatížení podnikatelských subjektů v zemědělství 

 

Ukazatel
1
 2006 2007 2008 2009 2010 

Meziroční 

index 

DzP FO 412 277 486 90 444 491,7 

DzP PO 1 533 1999 1720 1318 1548 117,5 

Daň z nemovitostí 1 945 2276 2206 1408 1992 141,5 

DzP FO a PO celkem 1 053 1013 958 1108 1230 111,0 

DPH (NO2) -3 285 -3873 -3847 -2406 -1889 78,5 

Daň spotřební-vratka 

daně za zelenou 

naftu
3
 

-1 477 -1504 -1517 -1559 -1679 107,7 

Zdroj: Generální finanční ředitelství a MZe 

1
Seznam zkratek: DzP FO – daň z příjmu fyzických osob, DzP PO – daň z příjmu právnických osob, DPH – daň 

z přidané hodnoty, NO – nadměrný odpočet 

                                                           
13

 Složená daňová kvóta je poměr výnosů daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění k HDP. 
14 Vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních. 
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2
Odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období 

3
Údaje MZe 

 

Soustava specifických daňových úlev ovlivňujících ekonomiku zemědělských podniků 

v roce 2010 zahrnovala zejména: 

 snížení sazby daně silniční o 25 % u vozidel určených pro činnosti výrobní povahy 

v rostlinné výrobě, 

 nárok na vrácení 60 % spotřební daně zahrnuté do ceny nakoupené nafty prokazatelně 

spotřebované v zemědělské prvovýrobě (1 679 mil. Kč v roce 2010), 

 možnost vyšší odpisové sazby: podniky s převážně zemědělskou a lesní výrobu mohou 

uplatnit u vybraných skupin strojů v prvním roce odepisování o 20 % vyšší odpisové 

sazby (za předpokladu, že jsou prvními vlastníky zmiňované techniky). 

 

2.7.3 Úvěrové služby15 

Vývoj české ekonomiky v průběhu roku 2010 ovlivnilo čerpání úvěrů
16

 zemědělskými 

podniky. Hodnota úvěrů do oblasti zemědělství, myslivosti a rybolovu činila pouze 1,5 % 

z celkového objemu poskytnutých klientských úvěrů v roce 2010. Stavy bankovních úvěrů a 

pohledávek v zemědělství, myslivosti a rybolovu k 31. 12. 2010 klesly o více než 3 % ve 

srovnání s předcházejícím rokem, přičemž nejvyšší pokles zaznamenaly úvěry střednědobé. 

Mírný nárůst (3,1 %) byl zaznamenán u úvěrů dlouhodobých. Investiční úvěry z uvedeného 

stavu činily 73 % s meziročním snížením o zhruba 2 %, což představuje relativní snížení 

poklesu investiční dynamiky zemědělských podniku v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009. 

Průměrný stav úvěrů plynoucích každoročně do zemědělství a rybolovu za uplynulých pět let 

měl od roku 2008 rostoucí tendenci ve všech sledovaných kategoriích. Při alokaci úvěrů do 

resortu zemědělství aktivně a pozitivně působí PGRLF formou garancí úvěrů a 

subvencováním úroků z úvěrů v rámci vyhlášených programů. Na podporu krátkodobého 

financování a řešení přechodného nedostatku peněz v krizovém období byly otevřeny 

programy „Provoz“ a „Zpracovatel – provoz“ a „Podpora krátkodobého financování“. Příjem 

žádostí v rámci těchto titulů byl ukončen v prosinci 2010. Z investičních programů byl 

největší zájem o program „Zemědělec“ a v souvislosti s krizí byl otevřen i krátkodobý 

                                                           
15 [8] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. MZe: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 „Zelená zpráva“ [online]. MZe [23. 2. 2012]. 

ISBN: 978-80-7434-005-5. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/141460/ZZ_2010_komplet.pdf   (s 78-79)  
16

 V Kč i cizí měně. 
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program „Podpora nákupu půdy“.  Podle údajů PGRLF za období od roku 1994 do konce 

roku 2010 činila celková výše podporovaných úvěrů 130 897 mil. Kč.  Nejvíce žádostí podali 

soukromí zemědělci (zhruba 36 %), dále pak se stejným dílem se účastní počtem žádostí 

akciové společnosti a zemědělská družstva (zhruba 22 %). Společnosti s ručením omezeným 

podaly přibližně 18 % žádostí. Podle celkové výše objemu úvěrů jsou na prvním místě 

akciové společnosti (40 %), následují zemědělská družstva (24 %), soukromě hospodařící 

rolníci a společnosti s. r. o. (17 % resp. 18 %).  Z dvaceti sedmi bank, které s PGRLF v roce 

2010 spolupracovaly, jsou nejaktivnějšími bankami co do objemu poskytnutých garancí 

Komerční banka, a.s., GE Money Bank a Česká spořitelna, a.s.
 
 

 

2.7.4 Podnikatelské riziko a jeho eliminace 

Snaha o snižování dopadů rizik v zemědělství vyplývá z averze podnikatelů k rizikům a 

pro její naplnění má významnou roli nabídka a dostupnost pojistných produktů. Zemědělské 

pojištění je důležitým nástrojem pro snížení dopadů řady rizik ohrožujících rostlinnou i 

živočišnou produkci. Celkový objem pojistného za zemědělské pojištění vzrostl v roce 2010 

zhruba o 5 % při nárůstu v pojištění plodin a poklesu v pojištění hospodářských zvířat. 

Výměra pojištěných plodin vzrostla na zhruba 1,5 mil. ha. K tomuto trendu přispělo i zvýšení 

podpor zemědělského pojištění poskytované PGRLF na 50 % z uhrazeného pojistného roku 

2009. 

 

2.8 Živočišná produkce  - komodita mléko17 

 

Vývoj trhu s mlékem v roce 2010 v ČR lze charakterizovat výrazným poklesem stavů 

dojeného skotu s návazným poklesem produkce mléka, vzrůstem průměrné domácí ceny 

zemědělských výrobců (CZV) mléka a stabilizací vývozu suroviny. Producenti se postupně 

vyrovnávali s ekonomickými ztrátami z předchozího roku. 

Celková výroba mléka klesla o 3,5 % na 2 612,5 mil. litrů v důsledku výrazného poklesu 

dojeného skotu. Průměrný stav dojených krav 378,4 tis. ks představuje meziroční úbytek o 4 

% na 15,7 tis. ks, což byl největší meziroční pokles stavů od vstupu do EU.  Průměrná roční 

užitkovost meziročně vzrostla o 0,5 % na 6 903,8 l/dojnici. 

                                                           
17 [9] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. MZe: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 „Zelená zpráva“ [online]. MZe [23. 2. 2012]. 

ISBN: 978-80-7434-005-5. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/141460/ZZ_2010_komplet.pdf   (s 116 – 118)  
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Na nepříznivý vývoj stavů reagovaly státní orgány využitím nástrojů SZP ve prospěch 

producentů mléka. V souladu s článkem 68 nařízení Rady Evropského společenství (ES) č. 

73/2009, který umožňuje směřovat část přímých plateb na ohrožené sektory, byla Nařízením 

vlády č. 87/2010 Sb. zavedena platba ve výši 2 444,4 Kč/krávu s tržní produkcí mléka 

s termínem výplaty vždy do 30. 6. 2011. Platba byla diferencována podle podílů příjmů za 

mléko na celosvětových příjmech podniku v plné, poloviční či nulové sazbě. Další přímá i 

nepřímá podpora výrobců mléka pokračovala v rámci systému SAPS (Single Area Payment, 

zjednodušená přímá platba na plochu) na plochu obhospodařované půdy, prostřednictvím 

národních doplňkových plateb na chov přežvýkavců a v podobě národních doplňkových 

plateb na zemědělskou půdu. Současně byly poskytovány i další podpory z národních zdrojů. 

Sazba národní doplňkové platby na chov přežvýkavců na rok 2010 činila 1 310,10 Kč/VDJ 

(velká dobytčí jednotka). V roce 2010 bylo podáno celkem 10 370 žádostí s celkovým 

nárokem 1 014 510 VDJ, tj. 1 328 805 tis. Kč. Do konce roku 2010 bylo z nároku za rok 2010 

vyplaceno 824 277 tis. Kč, celkem však bylo v roce 2010 uspokojeno 2 458 žádostí v hodnotě 

955 778 tis. Kč, což byla částka včetně doplatků za rok 2009. Další podpory se vztahovaly 

k odbytu mlékárenských výrobků. V rámci podpory vývozu do třetích zemí bylo vyplaceno 

44,3 mil. Kč za vývozy realizované před rokem 2010. Z uvedené částky směřovalo 73,4 % na 

podporu vývozu sušených mlék, 6,2 % na podporu másla a 20,3 % bylo určeno k podpoře 

vývozu sýrů. Podpora poptávky a spotřeby se realizovala v rámci „Programu zvýšení spotřeby 

mléka a vybraných mléčných výrobků žáky“.  

Tržní produkce mléka dosáhla v kalendářním roce 2010 celkem 2 508,4 mil. l, což je 

meziroční pokles o 3,1 % související se snížením celkové produkce. Z toho ke zpracování 

dodali producenti 2 501,6 mil. l (tj. 1,9 % dodávek EU) a přímý prodej mléka a 

mlékárenských výrobků činil v přepočtu 6,7 mil. l. Přímý prodej se zvýšil oproti roku 2009 o 

157,7 % zejména v důsledku výrazného růstu prodejů prostřednictvím mléčných automatů. 

Z celkové výroby mléka dosáhla tržní produkce 96,0 %.  

Příznivý vývoj evropského trhu vedl k růstu CZV mléka i v ČR. Průměrná měsíční CZV 

podle výkazu Mléka vydané Ministerstvem zemědělství (MZe) vzrůstala postupně v průběhu 

celého roku z 6,9 Kč/l na 8,02 Kč/l a průměrná roční hodnota 7,42 Kč/l byla o 20,9 % vyšší 

než v roce 2009. Ekonomika produkce mléka se výrazně zlepšila, neboť růst CZV mléka byl 

navíc doprovázen zvýšením přímých podpor producentům a poklesem nákladů. Odhadovaná 

nižší úroveň průměrných nákladů byla dosažena pravděpodobně vlivem úsporných opatření 

v souvislosti s nepříznivou situací v předchozím roce. Podle předběžného odhadu na základě 
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indexů ČSÚ klesly zejména ostatní přímé náklady a služby, pracovní náklady a odpisy zvířat. 

Položka krmiv naopak mírně vzrostla a podíl krmiv na celkových nákladech na výrobu mléka 

se odhaduje ve výši 34,2 %. Ačkoliv rentabilita produkce bez přímých podpor byla negativní, 

v důsledku posílení podpor směřovaných přímo na dojený skot a dalších podpor bylo 

v průměru dosaženo kladné souhrnné rentability. 

 

2.9 Přímé platby ze zdrojů EU – Platba na krávy chované v systému s tržní 

produkcí mléka18 

 

V roce 2010 se ČR v důsledku ekonomické krize, která se v zemědělském odvětví dotkla 

především sektoru mléka a mléčných výrobků, rozhodla využít možností daných ustanovením 

článku 68-72 nařízení Rady č. 73/2009 a poskytnout zvláštní podporu na krávy s tržní 

produkcí mléka. Platba může být poskytnuta žadateli na celkový počet velkých dobytčích 

jednotek (VDJ) krav s tržní produkcí mléka chovaných na hospodářství ke dni 31. března 

daného kalendářního roku. Podmínkou poskytnutí plateb je, aby podíl příjmů a výnosů za 

celkové prodané mléko na celkových výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok byl u 

žadatele vyšší nebo roven 15 %. Plná sazba bude vyplacena žadateli v případě, že tento podíl 

je vyšší nebo roven 30 %, poloviční sazbu obdrží žadatel při podílu vyšším nebo rovném 15 

% a nižším než 30 %. V roce 2010 bylo o tuto platbu evidováno 2 118 žádostí pro 327,6 tis. 

VDJ v částce 785 mil. Kč. Tyto podpory jsou plně hrazeny ze zdrojů EU. 

 

2.10  Charakteristika evropského zemědělství19 

 

Zemědělská půda a lesy pokrývají převážnou většinu našeho území a zásadním způsobem 

ovlivňují prosperitu venkovských hospodářství a utváření venkovské krajiny. 

Zemědělství stále představuje cenný příspěvek k udržitelnému hospodářskému růstu. 

Zemědělci plní mnoho různých úloh, od produkce potravin a ostatních zemědělských 

produktů až po kultivaci krajiny, ochranu přírody a využití v rámci cestovního ruchu. 

 

                                                           
18

 [10] MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. MZe: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 „Zelená zpráva“ [online]. MZe [23. 2. 2012]. 

ISBN: 978-80-7434-005-5. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/141460/ZZ_2010_komplet.pdf   (s 32)  
19

 [11] EVROPSKÁ KOMISE. ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA. Společná zemědělská politika: [online]. 20. 2. 2012. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_cs.pdf, str. 4  
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Zemědělství tak můžeme označit za obor mnoha významů: 

 Evropa je předním vývozcem i největším světovým dovozcem potravin. Dovážené 

produkty pocházejí především z rozvojových zemí, 

 evropský zemědělský sektor využívá bezpečné a čisté metody produkce šetrné 

k životnímu prostředí, jež jsou zárukou kvalitních produktů splňujících požadavky 

spotřebitelů, 

 zemědělský sektor EU slouží venkovským společenstvím. Jeho úkolem není jen 

produkovat potraviny, ale i zajišťovat zachování krajiny jako místa, kde se žije a pracuje, a 

které lidé navštěvují. 

Evropská zemědělská politika je na úrovni EU utvářena vládami členských států a 

jednotlivé členské státy poté tuto politiku uplatňují v praxi. Je zaměřena na podporu příjmů 

zemědělců a podporu kvalitních produktů, které vyžaduje trh. Dále se snaží přimět zemědělce 

k tomu, aby vyhledávali nové možnosti rozvoje, například v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie šetrných k životnímu prostředí. 

 

2.11  Společná zemědělská politika20  

 

Společná zemědělská politika (SZP) vždy měla a stále má důvod existovat. Nepřetržitě se 

vyvíjí, aby mohla reagovat na měnící se potřeby zemědělství i společnosti jako celku.
 
 

Během 80. a 90. let zavedla Evropská unie různá politická opatření ve snaze omezit 

nadprodukci některých produktů. Jednalo se například o pevně stanovené kvóty na produkci 

mléka se sankcemi za překročení, dále o limity na oseté plochy a počet chovaných kusů 

zvířat, na něž mohl zemědělec žádat subvence nebo o zprvu dobrovolné později povinné 

vyjmutí zemědělské plochy z produkce, kdy zemědělci museli ponechat určité procento svých 

pozemků ladem. Tato opatření byla s postupem času stále úspěšnější a nadprodukce se snížila. 

SZP provedená v 90. letech byla zaměřena na snížení rozdílu mezi cenami EU a světovými 

cenami. Výsledek dohody o zemědělství WTO (světová obchodní organizace) z roku 1995 

omezil využívání vývozních subvencí (tj. kompenzování ztráty vzniklé vývozcům v důsledku 

nižších cen na světových trzích než v EU). 

                                                           
20

 [12] EVROPSKÁ KOMISE. ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA. Společná zemědělská politika: [online]. 20. 2. 2012. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_cs.pdf, str. 6-9  
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Dnešní SZP se řídí poptávkou. Zároveň plně zohledňuje názory spotřebitelů a daňových 

poplatníků a vrací zemědělcům svobodu produkovat to, co vyžaduje trh. Podle nových 

pravidel zemědělci nadále dostávají přímé platby, aby měli zajištěné stabilní příjmy, ty však 

již nejsou závislé na objemu produkce. Zemědělci navíc musejí respektovat normy na ochranu 

životního prostředí, zajištění bezpečnosti potravin, rostlinolékařské normy a normy zachování 

dobrých životních podmínek zvířat. Těm, kteří stanovené podmínky nedodrží, budou sníženy 

přímé platby (tzv. ustanovení o podmíněnosti). Díky zrušení vazby mezi výší subvencí a 

objemem produkce se zemědělci z EU budou moci lépe orientovat na trh.  

 

2.12  Důvody podpory zemědělství a úloha dotací 

 

Důvody podpory zemědělství vychází z tradičního neoklasického přístupu. Argumentaci 

podpory v zemědělství lze opřít o řešení důsledků selhání trhu. Problém selhání trhu v podobě 

neefektivnosti obecně vyplývá zejména z: 

 existence nedokonalé konkurence, která vede k tomu, že ceny neodrážejí skutečné 

mezní náklady a společenské mezní užitky. Dalším vlivem je rovněž konkurenční prostředí, 

 diskriminace segmentovaných trhů práce, která vede k nerovným příležitostem 

zaměstnání a ve svých důsledcích i k ekonomické neefektivnosti, 

 existence externalit, které vyplývají ze skutečnosti, že trh neregistruje vedlejší efekty 

výroby nebo spotřeby. Ve všech situacích, v nichž se objevují externality, není cena zboží 

schopna vyjadřovat jeho společenskou hodnotu
21

,  

 existence veřejného zboží, které není dosud měřitelné trhem a je charakteristické 

neexistencí vlastnických práv. Jako příklad veřejného statku může být uveden přínos 

zemědělství v podobě vytváření rekreačních ploch pro rozvoj agroturistiky a venkovské 

pobytové turistiky, 

 existence nedokonalých informací, která vede k příliš vysoké nebo naopak k příliš 

nízké poptávce a následně k neadekvátnímu rozsahu výroby ve srovnání s dokonalou 

informovaností. 

                                                           
21 V zemědělství se projevují externality s pozitivním i negativním vlivem. Za negativní externalitu způsobenou činností zemědělství je 

považováno zatěžování životního prostředí vlivem hnojení, zejména průmyslovými hnojivy a užívání pesticidů. Tyto negativní vlivy se 

projevují především ve znečišťování vodních zdrojů a snižování biodiverzity. Naopak za typickou pozitivní externalitu je považován přínos 

pro životní prostředí ve spojitosti s údržbou a utvářením krajiny v případech uplatňování vhodného typu zemědělství. 
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Tento přístup tedy uznává, že pro zemědělství jsou typické faktory, které je odlišují od 

ostatních odvětví ekonomiky a současně odůvodňují i možnost zásahu vlády ve smyslu 

nápravy negativních důsledků externalit spojených s aktivitami tohoto odvětví. 

 

Důvody pro podporu v zemědělství souvisejí s výnosností kapitálu v zemědělství a 

důchodovou pozicí v rámci ekonomiky. Jak uvádí Bečvářová (2007), jedná se o odůvodnění 

transferů finančních prostředků do zemědělství, souvisejících s redistribucí důchodů 

vytvořených v dané ekonomice.  

Jedná se zejména o: 

 

a) Strukturu a rozmístění podnikatelských subjektů, které jsou na rozdíl od většiny 

ostatních odvětví charakteristické velkým počtem samostatných výrobců, převážně vázaných 

na půdu (různé kvality a produkční účinnosti), což z hlediska trhu: 

 vytváří sice podmínky dokonalé konkurence, ale minimalizuje vliv zemědělských 

výrobců na tvorbu ceny v podmínkách vnější nedokonalé konkurence, 

 omezuje možnost využít špičkových technologií a technik spojených s koncentrací 

výrobních faktorů, 

 zvyšuje nároky na kapitálové vybavení podnikatelských subjektů. 

 

b) Vliv přírodních podmínek a meziročních výkyvů počasí, což se promítá v: 

 nestejné produkční účinnosti výrobního faktoru půda a zprostředkovaně i 

v determinaci struktury výroby – přímá závislost rostlinné výroby, zprostředkovaně živočišné 

výroby a ostatní aktivity (vliv na strukturu nabídky na trhu zboží a poptávky na trhu 

výrobních faktorů a trhu finančním), 

 riziku negativních vlivů počasí, včetně vlivů povětrnostních (záplavy, krupobití, 

vymrznutí, sucho apod.), jak na kvantitu a kvalitu nabídky, tak na časové parametry 

technologických operací v rámci výrobního procesu, 

 riziku napadení rostlin a zvířat chorobami a škůdci, jakož i znehodnocování půdy 

erozí, nevhodnými zásahy a zaplevelením, což zvyšuje potřebu preventivních zásahů resp. 

včasného ošetření. 

 

c) Relativně nízkou cenovou pružnost poptávky po potravinách, zejména v podmínkách, 

kdy stupeň nasycenosti potravinami je vysoký, projevující se tím, že: 
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 každá dodatečná jednotka množství spotřeby vede k relativně většímu poklesu 

mezního užitku, 

 cena spotřeby klesá rychleji než roste její množství, 

 tyto tendence se promítají do poptávky po zemědělských výrobcích a z dlouhodobého 

hlediska vedou k poklesu cen zemědělských produktů. 

 

d) Nízkou pružnost nabídky zemědělských produktů způsobenou biologicky 

determinovaným výrobním a reprodukčním cyklem v zemědělství, který: 

 omezuje možnost bezprostřední reakce výrobců na změnu v poptávce (u produktů 

rostlinné výroby je podmíněno zvýšením resp. snížením stavů a cyklem reprodukce 

přesahujícím období jednoho roku), 

 podporuje tendenci ke konzervativní volbě struktury výroby, neboť změna poptávky 

na trhu potravin a zemědělských surovin není časově sladěna se vznikem nabídky pro budoucí 

trh, 

 dlouhodoběji váže kapitál a zvyšuje riziko jeho zhodnocení včetně alternativ 

předpovědi situace na budoucím agrárním a finančním trhu. 

 

e) Snížení podílu výdajů spotřebitelů na potraviny při současném růstu příjmů, z čehož 

vyplývá, že: 

 zemědělství vykazuje klesající podíl na tvorbě národního důchodu, což vyvolává 

problémy při vymezení a zdůvodnění účasti státu, spojené s podporou funkčního zemědělství 

v komplexu jeho produkčních i mimoprodukčních funkcí, 

 klesá počet pracovních příležitostí plně uspokojených zemědělskou prvovýrobou, 

 příjmy ze zemědělství mají dlouhodobě tendenci k poklesu, příjmová rozdílnost se 

zvyšuje. 

 

f) Relativní nemobilitu práce v zemědělství, která i při zásadních změnách, projevuje 

tendenci k setrvání na místě (kombinace domova a pracovní příležitosti v jednom místě), 

zejména v hospodářstvích typu rodinných farem. 

 

I když některé z těchto faktorů nejsou jednoznačně pouze specifikem zemědělství, ale 

projevují se i v dalších výrobních sektorech, charakteristickým rysem zemědělství však je, že 

v tomto případě působí tyto faktory souběžně nebo ve vzájemné kombinaci. Tím se stávají i 
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ekonomickým problémem, který je v tržních ekonomikách respektován a řešen. Jde zejména o 

krátkodobé výpadky producentských cen, v dlouhodobějším horizontu pak tendence 

k rychlejšímu poklesu (pomalejšímu růstu) cen zemědělských výrobků v porovnání 

s ostatními cenami a náklady a dále o zvyšování důchodové nerovnosti zemědělství ve 

srovnání s důchody v ostatních výrobních oborech. 

 

2.12.1 Dotace jako nástroj stabilizace a podpory rozvoje podnikání 

Typickým nástrojem podpory zemědělství v rámci konkrétní agrární politiky jsou dotace. 

Obecně je lze definovat jako transfery odrážející změny v rozdělování důchodu, které nejsou 

spojeny s tokem zboží a služeb (Bečvářová, 2008). Mohou být obecně klasifikovány jako 

zásah do alokačních sil cenového mechanismu (Grega, 2004).  

 

Tab. 2.3 Přijaté dotace u podnikatelského subjektu 

 

 Rok 2010 Rok 2011 

Příjmy z dotací celkem 452 335,71 Kč 532 242,09 Kč 

Dotace PGRLF 68 645 Kč 50 199 Kč 

Dotace zelená nafta 37 018 Kč 37 998 Kč 

Dotace na méně příznivé 

oblasti 

EU 80 % 52 786,12 Kč 

ČR 20 % 13 196,60 Kč 

EU 80 % 64 923,82 Kč 

ČR 20 % 16 231,06 Kč 

Dotace na přežvýkavce 

(TOP-UP)
*
 

16 507,26 Kč 11 476,08 Kč 

Dotace na zemědělskou půdu 

(TOP-UP) 
28 918,12 Kč - 

Dotace – jednotná platba na 

plochu 
228 420 Kč 282 970,93 Kč 

Zvláštní dotace na podporu 

trhu mléka 
6 844,61 Kč - 

Dotace na krávy s tržní 

produkcí mléka 
- 68 433,20 Kč 

Zdroj: Peněžní deník SHR Herota 

*
TOP-UP - národní doplňkové platby 
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V roce 2010 se přijaté dotace podílely 17 % na celkových příjmech. 

V roce 2011 se přijaté dotace podílely 16 % na celkových příjmech.  

 

Tyto dotace jsou pro podnikatelský subjekt, který nevede účetnictví, zdanitelným příjmem 

v tom zdaňovacím období, kdy dotaci skutečně obdrží. 

 

2.12.2 Účtování dotací 

Dotací se rozumí účelově poskytnuté finanční prostředky, jejichž použití je vázáno 

výhradně na účel vymezený podmínkami poskytnutí dotace. 

V případě poplatníků – fyzických osob představují dotace příjem, který je předmětem 

daně, ale v řadě případů se bude jednat o příjem, který je od daně osvobozen (§ 4 odst. 1 písm. 

t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Od daně jsou 

osvobozeny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, Národního 

fondu, Regionální rady regionu soudržnosti, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního 

rozpočtu poskytnutý podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů, anebo dotace, granty a příspěvky z prostředků Evropských společenství, 

a to na: pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného majetku, odstranění 

následků živelní pohromy (co se rozumí živelní pohromou pro účely daně z příjmů, vymezuje 

§ 24 odst. 10 ZDP). 

V daňové evidenci v případě dotace určené k úhradě provozních nákladů se nárok 

(přiznání) na dotaci zaznamená pouze v knize pohledávek. Teprve v okamžiku peněžního 

přijetí dotace (na běžný účet, popř. v hotovosti) se provede zápis v peněžním deníku jako 

příjem zvyšující základ daně pro daň z příjmů -  je vhodné evidovat tuto dotaci jako 

samostatnou příjmovou položku. 

Dotace na pořízení hmotného majetku se promítá ve snížení vstupní ceny tohoto majetku, 

neboli dochází ke snížení základu pro výpočet daňových odpisů. Příjemce dotace tak 

uplatňuje odpisy pouze z té části hodnoty hmotného majetku, kterou sám financoval. Taková 

dotace tedy snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady. 

V případě dotace určené na pořízení hmotného majetku se v daňové evidenci nárok 

(přiznání) na dotaci zaznamená v knize pohledávek, ale současně se nárok na dotaci zachytí i 

v pomocné evidenci (kartě dlouhodobého majetku) jako složka pořizovací ceny hmotného 

majetku v záporné hodnotě.  
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2.12.3 Formy podpor v zemědělství 

Problematikou různých forem podpory zemědělství prostřednictvím nástrojů zemědělské 

politiky se ve svých pracích zabývali např. Bečvářová (2001) a Grega (2004).  

Podle formy a míry účinků můžeme dělit dotace do čtyř skupin, a to na: 

 cílené transfery celkové částky, 

 proporcionální subvence primárních faktorů, 

 subvence spojené s použitím vstupů nebo subvence výstupu, 

 podpora tržních cen. 

 

Cílené transfery celkové částky jsou formou intervence do zemědělství za účelem 

modifikace distribuce příjmů těchto subjektů, přičemž se tato forma intervence netýká 

podpory zemědělských produktů ani vstupů do zemědělské výroby, představuje tedy určitou 

formu redistribuce majetku (Grega, 2004). Cílené transfery celkové částky nemají zkreslující 

účinek, ale mají vysoké ostatní náklady. Jsou spojeny s vysokými transakčními náklady 

vzhledem k tomu, že dosáhnout jejich cíle, tj. zvýšení důchodu těch, ke kterým jsou 

směřovány, vyžaduje, aby byly založeny na detailních informacích o jednotlivých 

domácnostech. Mají rovněž vysoké nepřímé náklady, protože musí být financovány 

specifickými daněmi. Rozpočtové náklady mohou být mimořádně vysoké z časového 

hlediska. V případě ostatních typů podpory, po určité době, část zemědělců bude opouštět 

zemědělský sektor a tudíž snižovat rozpočtové náklady. Ale v případě transferů celkové 

částky takové rozhodnutí nelze stanovit. Dotace tak mohou být poskytovány farmářům 

v původní výši, a to i těm, kteří by měli opustit zemědělský sektor, a tudíž by nepotřebovali 

kompenzaci. Z hlediska současného systému dotací je zde možné zařadit přímé platby 

oddělené od produkce. 

 

Proporcionální subvence primárních faktorů (výrobních prostředků) vyžadují informace 

k rozlišení faktorů používaných pro zemědělské a nezemědělské účely. Mohou tedy znamenat 

vysoké transakční náklady. Subvence primárních faktorů zkreslují nabídku práce domácností 

pro různé účely, ale jsou-li použity na určité úrovni pro všechny faktory, tj. jestliže jsou 

proporcionální, nezkreslují rozhodnutí o výrobě v zemědělském sektoru. 

 

Subvence spojené s použitím vstupů mohou být obecně rozděleny do dvou základních 

kategorií. Jednak existují vstupy, které jsou ohodnoceny tržní cenou (např. hnojiva, osiva, 
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stroje atd.), ale na druhé straně existují také vstupy do výroby, které jsou buď charakteristické 

pro jednotlivé regiony nebo se s nimi těžko obchoduje prostřednictvím tradičních obchodních 

sítí. Tyto vstupy mají charakter všeobecných služeb pro zemědělství. Patří sem například 

vzdělání, výzkum nebo infrastruktura (Grega, 2004). Subvence spojené s použitím vstupů 

znamenají vysoké deformační účinky a tím i vysoké náklady deformace. Do této formy jsou 

zahrnuty i spoluodpovědnostní poplatky a spotřební daně, které mohou být chápány jako 

kombinace daní a producentských subvencí, kde ceny producentů jsou nižší než spotřebitelské 

ceny. Odhad nákladů, spojených s použitím spoluodpovědnostních poplatků, je tudíž shodný 

se subvencemi výstupů. V případě dotací výstupů jsou náklady s ohledem na obdobné 

deformační účinky srovnatelné s dotacemi vstupů. Do této skupiny dotací je možné zařadit 

kupříkladu dotace k cenám pracovní síly (např. dotace sociálního zabezpečení zemědělců), 

obecné dotace k zemědělské půdě. Naše zemědělská politika využívá v současné době dotace 

kapitálu prostřednictvím PGRLF a zvýhodnění nákupu zemědělské půdy. 

 

Podpora tržních cen je pravděpodobně nejběžnějším opatřením na podporu zemědělství. 

Přímá opatření na stabilizaci tržních cen zemědělských výrobků jsou obecně využívána jako 

ochrana proti velkým cenovým fluktuacím, které mohou mít velmi nepříznivý vliv na 

hospodářskou situaci zemědělských výrobců (Grega, 2004). Podpora tržních cen v případě, že 

se jedná o dovozce, má nejnižší transakční náklady. Pouze je sledován cenový rozdíl na 

hranici. Náklady deformujících účinků jsou však nejvyšší ze všech čtyř typů podpory, protože 

jak tržní rozhodnutí o výrobě, tak rozhodnutí o spotřebě, jsou zkreslena. Podpora tržních cen 

představuje typický nástroj společné zemědělské politiky, nicméně jeho význam postupně 

klesá pod tlakem světových obchodních partnerů. 

 

Kromě výše uvedených základních typů jsou současně používány i další typy nástrojů 

zemědělské politiky s cílem omezení užití vstupů. Jedná se o tzv. kvantitativní restrikce, jako 

vstupní kvóty a set-aside. Tyto typy nástrojů mají opodstatnění v tom, že snižují užití vstupů, 

a tudíž i deformační účinky ostatních nástrojů podpory bez významného snížení transferu 

výrobcům.  

 

Preferuje se podpora důchodů prostřednictvím podpory tržních cen před přímou podporou 

důchodů v nástrojích nezasahujících do trhu (Bečvářová, 2008). 
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2.12.4 Dotační možnosti v České republice 

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit podle zdroje finančních prostředků na 

dvě základní skupiny (evropské dotační zdroje a národní dotační zdroje). Po vstupu ČR do 

Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou 

částečně kofinancovány ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními 

dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy 

spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský 

intervenční fond (SZIF). 

 

Dnem vstupu ČR do EU, tj. 1. května 2004, vešel v platnost nový systém podpor, jehož 

struktura je následující: 

A. Opatření společné zemědělské politiky (SZP) kofinancovaná spolu s rozpočtovými 

zdroji EU 

1. Tržní opatření v rámci společné organizace trhů SZP 

2. Přímé platby (jednotné platby na plochu – Single Area Payments – SAPS) 

3. Operační program „Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství“ (OP 

Zemědělství) 

4. Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) 

 

B. Opatření financovaná pouze ze zdrojů státního rozpočtu ČR: 

1. Národní komplementární platby (Top up) 

2. Národní podpory po vstupu do EU (State aid) 

 

Mezi základní dotační nástroje ČR patří: 

 

1) Přímé platby  

Jsou jednou z hlavních kategorií finančních podpor, které jsou poskytované českému 

zemědělství po vstupu ČR do EU. Tyto platby jsou v ČR poskytovány v naprosté většině na 

hektar zemědělské půdy evidované v rámci Systému pro identifikaci pozemků (Land Parcel 

Identification Systém – LPIS) a jsou vypláceny ze zdrojů EU v systému SAPS.  Přímé platby 

jsou obecně definovány jako cílený transfer celkové finanční částky do důchodu příjemce – 

zemědělského výrobce - nezávisle na jeho současné produkci a cenách zemědělských 
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výrobků
22

. ČR má možnost v souladu s přístupovou smlouvou mezi ČR a EU (Athény 2003) 

dorovnávat přímé platby z vlastních zdrojů formou národních doplňkových plateb, tzv. Top 

up. Tyto platby jsou poskytovány na komodity, které jsou systémem SAPS nejvíce 

znevýhodněny. Žádosti o tyto podpory jsou podávány formou tzv. jednotné žádosti 

každoročně do 15. 5.  

 

2) Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 

Program rozvoje venkova je evropským zdrojem finančních prostředků kofinancovaných 

částečně ČR. Podpory jsou svým charakterem buď investiční (zejména osa I, III a IV) nebo 

plošné (osa II s výjimkou řešení lesních kalamit a podpory funkcí lesa). Plošné podpory jsou 

podávány formou tzv. jednotné žádosti každoročně do 15. 5. V rámci investičních podpor jsou 

vyhlašovány výzvy na příjem projektů.  

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 

posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, 

spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Metoda LEADER je 

možná k realizaci ve všech prioritních osách a má tedy určitým způsobem horizontální a 

zastřešující úlohu. Základním předpokladem je existence „ místních akčních skupin“, které 

jsou iniciačními a řídícími orgány v rámci svého mikroregionu. 

 

3) Operační program Rybářství na období 2007 až 2013 

Operační program Rybářství je evropským zdrojem finančních prostředků 

kofinancovaných částečně ČR. Podpory jsou svým charakterem investiční. Na příjem projektů 

jsou vyhlašovány výzvy. 

 

 

4) Dotace v rámci Společné organizace trhu 

Z hlediska podpor poskytovaných v rámci společných organizací trhu jsou zde 

prezentovány pouze podpory organizovanosti producentské základny v rámci komodity ovoce 

a zelenina a dále podpory směřované do komodity víno. Jedná se o podpory evropské 

s částečným kofinancováním ze státního rozpočtu ČR. 

 

                                                           
22

 [14] KOLEKTIV AUTORŮ. Firma v konkurenčním prostředí 2007 – Sekce 2: Úloha podniků v udržitelném rozvoji regionů. 1. vyd. Brno: 

MSD, s.r.o., 2007. 180s. ISBN 978-80-86633-84-8.   
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5) Národní dotace 

Po vstupu do EU lze národní dotace hrazené čistě ze státního rozpočtu ČR administrované 

Ministerstvem zemědělství ČR rozdělit do třech základních směrů – podpory různého 

charakteru vyhlašované formou Zásad, které každoročně schvaluje ministr zemědělství, 

podpory směřující do lesního hospodářství a podpory směřující do vodního hospodářství. 

 

6) Podpůrný garanční a lesnický fond (PGRLF) 

Hlavní činností tohoto fondu je poskytování podpor ve formě dotací úroků a garancí části 

jejich jistiny úvěru na ekonomicky návratné podnikatelské záměry, a to v rámci programu 

Zemědělec a programu Půda. Zdrojem finančních prostředků je státní rozpočet ČR. Podpora 

se poskytuje pouze na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci 

Programu rozvoje venkova.
23

 

                                                           
23 [13] eAGRI DOTACE 19. 2. 2012 [online]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/  
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3 Řešení projektu v rámci titulu LEADER, OSA IV. I. II Místní 

akční skupiny 

 

Nutnost inovovat zemědělské podnikání postavila farmáře Herota před otázku, zda provést 

rekonstrukci, popřípadě výstavbu nové stáje a dojírny, nebo přejít na úplně jinou technologii 

dojení, kterou v tomto případě představoval dojící robot. Jakožto podnikatelský subjekt 

ochotný aplikovat nové technologie v zemědělství, rozhodl se pro dojícího robota. O 

přechodu na automatické dojení s co nejmenším podílem lidské práce začal uvažovat již 

v roce 2004. Při přechodu na automatické dojení je potřebná značná počáteční investice 

v řádu miliónů, nepočítaje vedlejší výdaje. Těmito vedlejšími náklady jsou náklady na 

krmivo, energii, přestavbu stáje pro robota apod. Cenová nabídka na tento typ dojení v roce 

2004 dosáhla částky 4 200 000 Kč (bez DPH). Pořizovací cena robota byla pro zemědělce 

v jeho ekonomické situaci příliš vysoká. Tím se tato technologie pro farmáře stala 

nedostupnou i přes veškeré ekonomické přínosy, které by se s pořízením technologie na farmu 

dostavily. V roce 2007, s důvěrou zemědělců v tuto technologii dojení, začal narůstat zájem o 

koupi tohoto stroje a v důsledku toho se zvýšila výroba (pásová) a tím se snížily výrobní 

náklady (rok 2004 celosvětová výroba robotů 300 ks/rok, rok 2011 výroba 2 000 ks robotů 

ročně
24

). Na konečném snižování ceny se podílelo také konkurenční prostředí. V té době se 

cena pořízení dojícího robota pohybovala okolo 3 500 000 Kč (cena bez DPH dle aktuálního 

kurzu eura). Protože zemědělec Herot touto finanční sumou nedisponoval, musel začít hledat 

jinou alternativu pořízení než pouze ze svých zdrojů. V roce 2007 však nebyla možnost 

spolufinancování robotického dojení v rámci dotačních programů. Příležitost využít subvenci 

na robotické dojení se naskytla až v Pravidlech roku 2008. Proto pan Herot začal zvažovat 

následující varianty. 

 

3.1 Možnosti získání finančních prostředků na dojícího robota 

 

Česká republika se nachází v dotačním období pro roky 2007 – 2013, nabízí se příležitost 

využít některý z dotačních Programů Rozvoje venkova (PRV). Pravidla, kterými se řídí 

poskytování dotačních programů, jsou vždy vyhlašována na rok dopředu (Pravidla vydaná 

                                                           
24 [15] Ing. Vlastimil Havlík, jednatel společnosti Agro-partner, Seminář setkání uživatelů dojících robotů, 22. 3. 2012 Soběslav 
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v roce 2008, platná v roce 2009 – rok vyhlášení konkrétního kola pro příjem žádostí). Proto se 

mé výpočty týkají roku 2009. To je rok reálného uvažování o podání Žádosti o dotaci na 

robotické dojení. 

 

1. Varianta: Program rozvoje venkova, OSA I. 1. 1. Modernizace zemědělských 

podniků.  

 

V tomto programu je možné podat Žádost o dotaci na technologii dojícího robota. Při 

podání žádosti vypočteme dotaci způsobem popsaným v tabulce. Podle pravidel vydaných 

Ministerstvem zemědělství (MZe), zveřejňovány Státním zemědělským intervenčním fondem 

(SZIF). 

 

Tab. 3.1 Výpočet dotace pro rok 2009 - PRV 

 

Celkové výdaje projektu (včetně DPH 19 %) 4 165 000 Kč 

Nezpůsobilé výdaje (DPH 19 %) 665 000 Kč 

Celkové způsobilé výdaje (bez DPH 19 %) 3 500 000 Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu, ze 

kterých je stanovena dotace 
1 050 000 Kč 

Dotace dle žádosti 25 % – 60 % 262 500 Kč - 630 000 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet autorky 

 

Postup výpočtu v tabulce: 

Celkové výdaje projektu jsou sumou výdajů, které musí žadatel uhradit, tj. cena robota, 

která je ovlivněna aktuálním kurzem eura a 19% sazby DPH. 

Nezpůsobilým výdajem bývá většinou DPH. Způsobilým výdajem se DPH stává v případě, 

kdy žadatel není plátce DPH. Zemědělec Herot je plátcem DPH. 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou celková cena bez DPH v případě, že žadatel je 

plátce DPH. 

Celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace se vypočítají = počet ks 

krav ke dni podání Žádosti o dotace  cenový limit na 1 krávu 
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1 050 000 Kč = 30 ks (počet krav v roce 2009) 35 000 Kč
25

 

Této částce se říká způsobilý výdaj, není to však částka, kterou každý dostane. Žadatel 

může žádat o 25 % - 60 % ze způsobilých výdajů, a to je již výše požadované dotace na 

dojícího robota.  

Výše dotace (25 % - 60 %) závisí na tom, v jaké oblasti v ČR se zemědělec nachází a jak 

vysoké procento dotace si zvolí. Čím více znevýhodněná oblast (především horské oblasti) 

tím vyšší procento dotace může žádat. V případě, že chce být zemědělec bodově zvýhodněn, 

snižuje jím požadované procento dotace. Všem žadatelům se přiřadí body podle vypsaných 

kritérií a kandidáti se poté seřadí sestupně od toho s největším počtem bodů. Každý rok se 

přiděluje jiné množství peněz, a tak si peníze rozdělí jen určitý počet nejlepších žadatelů. 

 

Závěr z 1. varianty: 

V případě zemědělce Herota by dotace činila maximálně 45 % (kvůli bodovému zisku) 

z 1 050 000 Kč, což je 472 500 Kč. 

 

2. Varianta: Program rozvoje venkova, OSA IV. 1. 2. LEADER 

 

V České republice existuje několik Místních akčních skupin (MAS), které se zaměřují na 

problémy v regionu, definují je a podporují řešení těchto problémů v konkrétních oblastech. 

Místo podnikání zemědělce Herota, se nachází v působnosti MAS Pobeskydí. Tudíž je 

oprávněn využívat programů, které skupina MAS Pobeskydí každoročně vyhlašuje v rámci 

Výzev. V roce 2009 byla touto akční skupinou vyhlášena Výzva č. 2. V rámci této Výzvy 

v oddílu Fische 3 mohli podávat zemědělští podnikatelé Žádosti o dotaci na své projekty. 

Alokace finančních prostředků pro Fischi 3 byla 3 500 000 Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 [16] PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR, NA OBDOBÍ 2007 – 2013, Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) č.j.: 40647/2009 – 10000, 

ISBN 978-80-7084-841-8 
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Tab. 3.2 Výpočet dotace pro rok 2009 - LEADER 

 

Celkové výdaje projektu (včetně DPH 19 %) 4 165 000 Kč 

Nezpůsobilé výdaje (DPH 19 %) 665 000 Kč 

Celkové způsobilé výdaje (bez DPH 19 %) 3 500 000 Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu, ze 

kterých je stanovena dotace 
2 000 000 Kč 

Dotace dle žádosti 40 % -  60 % 800 000 Kč - 1 200 000 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet autorky 

 

Postup výpočtu: 

Celkové výdaje projektu, nezpůsobilé výdaje a celkové způsobilé výdaje se vypočítávají 

stejně jako u varianty 1. 

Rozdíl nastává u celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace. 

V programu LEADER nejsou stanoveny cenové limity, ale celkové způsobilé výdaje projektu, 

ze kterých je stanovena dotace a ty nesmí překročit 2 000 000 Kč. 

Základní sazba v programu LEADER je 40 % pro všechny. V případě, že žadatel 

hospodaří v oblastech LFA (podhorské a horské oblasti znevýhodněné pro zemědělské 

hospodaření), může požadovat 10 % zvýhodnění. Zemědělec mladší 40 let věku je oprávněn 

požadovat další zvýhodnění, taktéž ve výši 10 %. Snižování nebo zvyšování procent dotace 

nemá vliv na bodové hodnocení projektu, jako u varianty 1. U zemědělce Herota jsou splněny 

obě podmínky pro zvýšení dotace o 10 %, tj. v součtu 20 %. Celkové žádané procento u 

zemědělce Herota tedy činí 60 %.  

 

Závěr z 2. varianty: 

Celkové žádané procento u zemědělce Herota činí 60 %. Hodnota dotace činí 2 000 000 Kč 

 60 % = 1 200 000 Kč. 

 

3. Varianta: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

 

Další přijatelné východisko, které mohou zemědělci v České republice využít při nákupu 

stojů a technologií je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Žadatel o dotaci 

z tohoto fondu uzavírá smlouvu o poskytnutí finanční subvence na část úroků z úvěru 
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poskytnutého bankou. V této rozhodovací alternativě vycházím z úvěru poskytnutým bankou 

na 6 let s pevnou  úrokovou sazbou 8 % po celou dobu splácení. Dle domluvy s bankou je 

první splátka úvěru placena za 12 měsíců od pořízení dojícího robota. Žadatel o úvěr je totiž 

zatížen dalšími investicemi, jako je příprava stáje na robota, pořízení technologie krmení 

apod. 

 

Tab. 3.3 Výpočet dotace pro rok 2009 - PGRLF 

 

Rok Pořizovací cena 
Splátka po 12 

měsících 
Úrok 8 % 

Dotace úroku 

PGRLF 4 % 

1 3 500 000 Kč 584 000 Kč 280 000 Kč 140 000 Kč 

2 2 916 000 Kč 584 000 Kč 233 280 Kč 116 640 Kč 

3 2 332 000 Kč 584 000 Kč 186 560 Kč 93 280 Kč 

4 1 748 000 Kč 584 000 Kč 139 840 Kč 69 920 Kč 

5 1 164 000 Kč 584 000 Kč 93 120 Kč 46 560 Kč 

6 580 000 Kč 580 000 Kč 46 400 Kč 23 200 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet autorky 

 

Komentář k tabulce: 

Úrok odvedený bance za dobu splácení 979 200 Kč (suma 8 % úroků). 

Obdržená dotace PGRLF za dobu splácení 489 600 Kč (suma dotace 4 %). 

Dotace na úroky obdrží žadatel po 6 měsících zpětně, za zaplacené úroky z úvěru. Tzn. 

vždy v červenci a lednu daného roku.  

Robot byl za 6 let přeplacen o 489 600 Kč. Rozdíl mezi placenými a dotovanými úroky. 

Znamená to, že jeho cena se vyšplhala za dobu splácení úvěru na 3 989 600 Kč. 

 

Závěr z 3. varianty: 

Celková dotace z fondu PGRLF činila 489 600 Kč. 

 

4. Varianta: Financování z úvěru bez dotace 

 

Určitá skupina zemědělců spoléhá na své vlastní zdroje, které jim zabezpečí splacení úvěru 

včetně úroků, aniž by žádali o jakoukoliv dotaci. Některé zemědělce odrazuje vysoká 
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administrativní zátěž, spojená s vyřízením dotace a následné kontroly dodržování podmínek, 

spojených s poskytnutím dotace. Zemědělské technologie, na které je případná dotace 

vyřízená, jsou vázány 5 letou kontrolou. Proto si některé malé rodinné farmy nebo velká 

zemědělská družstva techniku a technologie financují sami, bez Žádosti o dotaci. V případě 

dojícího robota by financování z úvěru bez jakékoliv dotace vypadalo následovně. 

 

Tab. 3.4 Výpočet dotace pro rok 2009 - úvěr 

 

Rok Pořizovací cena Splátka po 12 měsících Úrok 8 % 

1 3 500 000 Kč 584 000 Kč 280 000 Kč 

2 2 916 000 Kč 584 000 Kč 233 280 Kč 

3 2 332 000 Kč 584 000 Kč 186 560 Kč 

4 1 748 000 Kč 584 000 Kč 139 840 Kč 

5 1 164 000 Kč 584 000 Kč 93 120 Kč 

6 580 000 Kč 580 000 Kč 46 400 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet autorky 

 

Komentář k tabulce: 

Úrok odvedený bance za dobu trvání úvěru dosáhl částky 979 200 Kč. Pokud bychom 

celkovou sumu úroků přičetli k ceně dojícího robota, vyjde nám částka 3 500 000 Kč + 

979 200 Kč = 4 479 200 Kč. Celková cena zaplacená za robota by v tomto případě činila 

4 479 200 Kč. 

 

Závěr ze 4. varianty: 

U této varianty se nedá hovořit o výši poskytnuté dotace, protože jsme o žádnou nežádali. 

V případě zemědělce Herota je tato varianta nejméně atraktivní, jelikož by musel hradit vše ze 

svých peněžních prostředků. Celkové pořizovací náklady by u této varianty byly nejvyšší.  
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Tab. 3.5 Zhodnocení variant 

 

Varianty Druh dotačního programu Celková dotace Pořadí 

1 
Program rozvoje venkova, OSA I. 1. 1 Modernizace 

zemědělských podniků. 
  472 500 Kč 2 

2 Program rozvoje venkova, OSA IV. 1. 2. LEADER 1 200 000 Kč 1 

3 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond    489 600 Kč 3 

4 Financování z úvěru bez dotace               0 Kč 4 

Zdroj: vlastní výpočty autorky 

 

Ze všech možných uvažovaných variant byla sestavena rozhodovací tabulka. Z ní vyplývá, 

že nejlepší variantou pro zemědělce Herota je podat Žádost o dotaci v Programu rozvoje 

venkova, OSA IV. 1. 2. LEADER. Zde má podnikatelský subjekt Herot šanci získat největší 

množství peněžních prostředků na pořízení technologie dojícího robota. Jedinou nevýhodou 

tohoto programu je jeho regionální úroveň, a proto se zde nachází méně finančních prostředků 

než například v Programech OSY I. Pro farmáře Herota bylo ovšem regionální zaměření 

výhodné, neboť spadá do lokality působnosti tohoto programu. Dalším kladem bylo, že v jeho 

začátcích, nebyl v podvědomí zemědělské veřejnosti. To s sebou neslo i nižší konkurenční boj 

mezi podanými projekty žadatelů. 

 

3.2 Program rozvoje venkova, OSA IV 1. 2. Místní akční skupina 

 

Druhá výzva k předkládání Žádostí o dotaci byla vyhlášena 9. března 2009. Příjem žádostí 

na MAS Pobeskydí proběhl v dubnu 2009. Žádosti byly registrovány na regionálním odboru 

SZIF Opava v rámci 7. kola příjmů žádostí do Programu rozvoje venkova ČR. 

V rámci této výzvy, byla zveřejněna: 

 

Fiche č. 3. Rozvoj zemědělského podnikání 

 

Podmínky této Fiche jsou následující: 

Příjemce dotace: 



40 

 

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká 

v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci 

a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí 

výhradně se zemědělskou výrobou, a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení 

sloužící k zemědělské výrobě. 

Výše dotace: 

 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve 

znevýhodněných oblastech, 

 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve 

znevýhodněných oblastech, 

 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech 

než znevýhodněných oblastech, 

 40 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech 

než znevýhodněných oblastech. 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt:  2 000 000 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt:      100 000 Kč 

Oblasti podpory: rekonstrukce a výstavba nových staveb, včetně nezbytných 

manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu; pořízení nebo modernizace 

technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu; využití a zpracování biomasy pro vlastní 

spotřebu. 

Územní vymezení: 

Projekt musí být realizován na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do území 

působnosti MAS Pobeskydí: Albrechtice, Baška, Bílá, Brušperk, Bruzovice, Čeladná, Dobrá, 

Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdlant nad Ostravicí, 

Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Horní Suchá, Hukvaldy, 

Chotěbuz, Janovice, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice pod 

Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 

Ostravice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, 

Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staříč, Střítež, Těrlicko, Třanovice, 

Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice. Mapa tohoto území je zveřejněna na 

www.pobeskydi.cz. 
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Doba realizace projektu: 

Doba realizace projektu je max. 24 měsíců (ve specifických případech 36 měsíců) od 

podpisu Dohody o poskytnutí dotace, což je také nejzazším termínem pro předložení Žádosti 

o proplacení výdajů na regionálním odboru SZIF. Nejméně 5 pracovních dnů předem je nutno 

předložit Žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS Pobeskydí. Způsobilé výdaje 

mohou být realizovány od zaregistrování Žádosti o dotaci na regionálním odboru SZIF, 

s výjimkou výdajů nutných k přípravě projektu a výdajů spojených s nákupem nemovitosti, 

které mohou být realizovány od 1. 1. 2007.  

 

Datum vyhlášení výzvy: 9. 3. 2009  

Zahájení příjmu žádostí: 6. 4. 2009  

Ukončení příjmu žádostí: 21. 4. 2009 

Místo podávání žádostí: MAS Pobeskydí, 739 53 Třanovice č. p. 1, 

Podnikatelské centrum – Kapplův dvůr, vchod C 

 

Způsob podávání žádostí: 

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou 

Žádost o dotaci. Žádosti o dotace (nepodepsané) musí být doručeny osobně žadatelem, resp. 

oprávněným zástupcem statutárního orgánu žadatele nebo pověřeným zástupcem s úředně 

ověřenou plnou mocí, a to v 1 tištěném originále a na CD nosiči ve formátu .pdf. Projekt dle 

předepsané osnovy musí být předložen v 1 tištěném originále a na CD nosiči ve formátu .doc 

nebo .pdf. Pro oba dokumenty se použije pouze 1 CD. Všechny ostatní přílohy k žádosti se 

předkládají v jednom vyhotovení v tištěné podobě. Doplnění veškerých podpisů žadatele bude 

provedeno až při příjmu žádosti před pracovníkem MAS Pobeskydí. Nutno předložit průkaz 

totožnosti. V případě, že žádost je doručena pověřeným zástupcem, musí být Čestné 

prohlášení opatřeno úředně ověřeným podpisem žadatele, resp. oprávněného zástupce 

statutárního orgánu.  

Další informace a kontakty: 

Veškerá dokumentace potřebná pro zpracování a předkládání žádostí a další aktuální 

informace (Pravidla pro opatření IV. 1. 2., Žádost o dotaci, závazná osnova projektu – viz 

Příloha č. 2 Pravidel IV. 1. 2., přílohy, předepsané formuláře, instruktážní listy apod.) jsou 

uvedeny na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), 

www.szif.cz sekce: Program rozvoje venkova – osa IV opatření IV. 1. 2. Realizace místní 
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rozvojové strategie. Specifická dokumentace MAS Pobeskydí, tj. Výzva, Strategický plán 

LEADER MAS Pobeskydí, úplné znění jednotlivých Fichí, vč. způsobilých výdajů, jsou 

zveřejněny na internetových stránkách www.pobeskydi.cz, sekce LEADER – LEADER 2007 

– 2013, kde jsou také odkazy nebo přímo dokumenty obsažené na internetových stránkách 

SZIF. Dodržení podmínek ve výše uvedených dokumentech a soulad projektu se 

Strategickým plánem LEADER MAS Pobeskydí je pro přijetí žádostí nezbytné.
26

 

 

3.3 Průběh realizace podpořeného projektu 

 

V rámci koncepce zlepšování finančního a společenského životního stylu se producent 

mléka, zemědělec Herot, rozhodl vydat cestou inovace a automatizace. Žádost o dotaci na 

dojícího robota podal dne 9. 4. 2009 na MAS Pobeskydí. Byla to nejvýhodnější varianta (viz 

přehled variant kapitola 3. 1., Tab. 3.5) jak dosáhnout na největší množství dotovaných 

peněžních prostředků pro jeho záměr – koupi dojícího robota. 

Podat samotnou Žádost o dotaci však neznamená úspěch. Musí být totiž schválena 

výběrovou komisí MAS Pobeskydí. Ta je složena ze zástupců obecních samospráv a části 

podnikatelského sektoru, který se nachází v působnosti MAS Pobeskydí. 

Dne 22. 6. 2009 byl pan Herot vyrozuměn, že jeho žádost evidenční číslo 02/14 Dojící 

robot, byla výběrovou komisí doporučena SZIF k podpoře. Definitivní schválení dotace na 

dojícího robota je však v kompetenci SZIF a vyhodnocení je očekáváno v měsíci listopadu 

2009.  

Po kladném stanovisku na Žádost o dotaci pana Herota ze strany SZIF došlo k podpisu 

dohody dne 23. 11. 2009. Od tohoto data začala také běžet dvouletá realizační lhůta, ve které 

je možno projekt uskutečnit. Nejpozději do 23. 11. 2011 musí být podána Žádost o proplacení 

dotace na SZIF. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 [17] Místní akční skupina Pobeskydí [online]. 27. 1. 2012. Dostupné z: http://www.pobeskydi.cz/files/-2-mas-pobeskydi.pdf  
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Tab. 3.6 Podpořené projekty – 2. Výzva Fiche 3. Rozvoj zemědělského podnikání 

 

Název projektu Příjemce dotace Schválená dotace 
Celkové výdaje 

projektu 

Dojící robot Miroslav Herot 1 200 000 Kč 3 600 000 Kč 

Modernizace 

produkční stáje a 

dojírny 

TOZOS spol. s. r. o. 797  186 Kč        2 391 559 Kč 

Zdroj: Místní akční skupina Pobeskydí [online]. 27. 1. 2012. Dostupné z: 

http://www.pobeskydi.cz/leader-2007-2013/podporene-projekty/2-vyzva/ 

 

Po podpisu dohody se pan Herot rozhodl využít dvouletou realizační lhůtu a schválený 

projekt začít uskutečňovat v druhé polovině roku 2011. Důvodů pro posunutí realizační lhůty 

bylo hned několik: 

 snižování výkupních cen mléka v roce 2009, 

 malý počet dojnic – což by způsobilo neefektivní využití robota, 

 nepřipravenost stáje pro dojícího robota, 

 nedostatek finančních prostředků pro úhradu nákladů spojených s přípravou stáje pro 

robota. 

 

Pro odůvodnění výše uvedeného kritéria přikládám přehled dodávek a cen mléka v roce 

2009. Průměrná realizační cena mléka: v roce 2007 činila 7,50 Kč za litr mléka, v roce 2008 

byla na úrovni 8,20 Kč za litr mléka a v roce 2009 klesla na 5,95 Kč za litr mléka. 
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Tab. 3.7 Dodávky a ceny mléka v roce 2009
27

 

 

Měsíc Cena mléka Kč/l Tučnost v % Dodané litry Celkem v Kč 

1/2009 6,80 3,95 15 457 105 108 

2/2009 6,20 4,15 13 673 84 723 

3/2009 6,20 4,08 15 974 99 038 

4/2009 6,00 4,05 14 227 85 362 

5/2009 6,00 3,99 12 489 74 934 

6/2009 5,70 4,04 10 765 61 361 

7/2009 5,80 4,26 10 081 58 470 

8/2009 5,70 4,25 11 542 65 789 

9/2009 5,70 4,26 11 163 63 629 

10/2009 5,70 4,39 12 091 68 919 

11/2009 5,70 4,15 9 717 55 387 

12/2009 5,90 4,08 8 433 49 755 

 Zdroj: HEROTOVÁ, Anežka. Daňová evidence soukromě hospodařícího rolníka a využívání 

dotací v zemědělství. Ostrava, 2010. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra účetnictví. s. 36 

 

V roce 2009 se musel zemědělec Herot vyrovnat s rapidním snížením dojivosti krav, které 

bylo zapříčiněno značným výskytem nemocí u krav (u kterých není nárok na kompenzaci ztrát 

ze zemědělství pojišťovnou), ale také špatným zabřezáváním
28

 krav. Spolu se snížením 

realizační ceny mléka se zisky z prodeje mléka snížily na méně než polovinu. V tomto období 

musel pan Herot produkci mléka dotovat z vlastních zdrojů, které bylo nutné získat 

diverzifikací své zemědělsko-podnikatelské činnosti.
29

 

 

3.3.1 Přípravná fáze realizace projektu 

Všechny výzvy (vývoj mléčných kvót, ceny mléka, hygienické předpisy a opatření, 

produkční licence apod.), které stojí před chovatelem dojnic, jsou dostatečným důkazem pro 

                                                           
27

 Archiv účetnictví Soukromě hospodařícího rolníka SHR Miroslava Herota 
28

 Zabřezávání tj. umělé oplodnění krávy 
29

 [18] HEROTOVÁ, Anežka. Daňová evidence soukromě hospodařícího rolníka a využívání dotací v zemědělství. Ostrava, 2010. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra účetnictví. s. 36 



45 

 

nutnost inovací s využitím možnosti automatického dojení. V České republice se dodávkou 

robotických systémů dojení zabývá 5 firem. V počátečním rozhodování o výběru firmy hrály 

velkou roli prezentace daných firem na zemědělských výstavách. Svou podstatnou úlohu 

sehrávaly také názory zemědělců, kteří robotický systém dojení provozují. Tyto údaje 

chovatel dojnic Herot získával nejen osobním kontaktem s jinými zemědělci pohybujícími se 

v mléčném „byznysu“, ale i prostřednictvím periodik jako jsou Zemědělec, Farmář a Náš 

chov.  

 

Obr. 3.1 Počet instalovaných robotů v ČR
30

 

 

Lely     DeLaval     Galaxy   Fullwood Zenith  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 [19] Dojící roboti v ČR [online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.dojeni-

roboty.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=59 
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Tab. 3.8 Uvažované firmy a jejich produkty 

 

Firmy v ČR Dojící robot Počet instalovaných kusů 

Farmtec Galaxy 8 

BD Tech Zenith Pro 2 

Fullwood Merlin-Fullwood 1 

DeLaval DeLaval VMS 17 

Agro-partner Lely Astronaut A3 90 

Zdroj: www.dojeni-roboty.cz 

Firma Agro-partner je výhradním dovozcem dojícího robota Lely Astronaut do České 

republiky od společnosti Lely Industries N.V. Firma Lely je nizozemský vynálezce a výrobce 

dojícího robota Lely. 

 

Jedním z rozhodujících kritérií byl počet instalovaných kusů dojících robotů v ČR. 

Zemědělec Herot kladl velký důraz na to, aby technologie, kterou se rozhodl pořídit, byla 

prakticky ověřena ostatními zemědělci nejen u nás, ale i v zahraničí. Z tohoto hlediska 

jednoznačně vedl Lely Astronaut. Firma Lely (nizozemský zakladatel firmy) se zabývá 

výhradně výrobou dojících robotů již 20 let. Stala se průkopníkem této technologie na trhu. 

Proto volba životaschopné a praktické varianty dojícího robota byla pro zemědělce Herota 

v tomto směru jednoduchá. Počet prodaných kusů byl směrodatným kritériem pro výběr 

dojícího robota Lely Astronaut. Pan Herot považoval za důležité zvolit nejvíce spolehlivého a 

efektivního dojícího robota, jelikož tato technologie pracuje 24 hodin denně. A i 

několikahodinová porucha u tohoto typu stroje zemědělci přinese několikatisícové ztráty. 

 

3.3.2 Rozhodování a výběr firmy  

Firma Lely si určila za cíl: „ Pomáhat Vám vytvářet budoucnost pro Váš chov dojnic.“ 

S tímto cílem firmy se zemědělec Herot ztotožnil a rozhodl se využít služeb a produktů této 

firmy. Inovace poskytující nejlepší produkty a nejlepší servis, je vždy cílem usnadnit život 

dnešního moderního chovatele dojnic. Spojení inovace s nejnižšími provozními náklady na 

investici byly pro zemědělce Herota významným kritériem při výběru. Při plánování tak velké 

investice, jako je dojící robot, neposuzujeme jen počáteční investici, ale veškeré náklady 

v příštích letech. Důležitá je proto spolehlivost, dlouhá životnost, nejvyšší zůstatková hodnota 
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při případném opětovném prodeji a u toho typu technologie také nejnižší spotřeba energie, 

vody a nákladů na údržbu. Dalším neméně podstatným prvkem pro volbu dojícího robota byla 

redukce pracovní zátěže a její posunutí k hospodárnosti, výkonnosti, produktivitě a to 

s respektem k welfare zvířat.  

Dojení je rutinní práce, která však musí být provedena s nejvyšší kvalitou a důsledností. 

S dojícím robotem (Lely Astrounaut) jako byste zaměstnávali nejdůslednějšího, 

nejspolehlivějšího pracovníka, který je připraven pracovat dlouhá léta (životnost robota se 

uvádí přes 20 let) 24 hodin denně a to 7 dní v týdnu. Zemědělec Herot dojil dennodenně 

individuálně po dobu 10 let. Převzetí rutinní práce spolehlivým stojem bylo tou největší 

motivací pro volbu této technologie. Tím, že nebude muset dodržovat pevné časy dojení, se 

jeho den stane flexibilnějším. Uspořený čas bude moci využít ke kontrole stáda a 

optimalizování všech důležitých rozhodovacích faktorů, které přispívají k vyšší rentabilitě 

podnikání. Neméně důležitá je i vidina většího množství času k užívání plnohodnotnějšího 

života.  

Koncepce robotického dojení je postavena na svobodném pohybu dojnic. Dojnice mohou 

celý den žrát, pít, ležet a dojit se v dojícím robotu dle jejich potřeb v režimu 24/7 (24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu). Komfort a produktivita krávy se optimalizují při jejím svobodném 

rozhodování, zda chce ležet, dojit se nebo žrát. To zaručuje maximální výkon pro všechny 

krávy ve stádu. Po instalaci robotického systému dojení je možné zvýšit dojivost o více než 

10 %. To platí především pro prvotelky, které profitují z častějšího dojení za den. 

 

Za hlavní výhody robota zemědělec Herot tedy považuje: 

 flexibilita v řízení firmy, 

 volnost k využití společenského života, 

 nejefektivnější využití pracovní síly, 

 svobodu pro dojnice, 

 zvýšenou produkci mléka, 

 nejpokrokovější technika na současném trhu. 
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3.4  Anabáze (cesta) projektu 

 

Aby se nový koncept v technologii dojení mohl začít realizovat, bylo třeba podepsat 

smlouvu s dodavatelem dojícího robota. V České republice je výhradním dodavatelem 

dojících robotů od firmy Lely společnost Agro-partner. V době podpisu smlouvy se začala do 

České republiky dovážet inovovaná verze Lely Astronaut A4. Tento typ A4 byl pro 

zemědělce mnohem výhodnější do jeho stájových prostor než předchozí verze A3. Další 

významnou výhodou nového typu byla jeho pořizovací cena, která činila 3 000 000 Kč. U 

verze A3 byla cena byla na úrovni 3 500 000 Kč. U obou cen není uvažováno DPH. Snížení 

ceny zapříčinil především další pokrok v inovacích firmy Lely.  

 

Obr. 3.2 Lely Astronaut A3    Obr. 3.3 Lely Astronaut A4 

 

  

                                                                            

3.5 Konkrétní přípravné akce na technologii dojícího robota 

 

Vzhledem k tomu, že dojící robot mění zajetý provoz ve stáji, je nutné pro něj vytvořit 

specifické prostředí. Důležité je hlavně umístění robota ve stáji, aby byl dobře viditelný pro 

všechny dojnice. Proto se na začátku řeší právě umístění dojícího robota ve stáji. Poté, co se 

zemědělec s firmou dohodl, nechal si zpracovat architektem projekt na umístění robota. 

Každý, kdo si pořizuje robota, musí počítat s minimálně půlroční přípravnou fází. U 

zemědělce Herota tato fáze začala zaměřením stáje a projektovou dokumentací na umístění 

robota. Poté mohly být prováděny konkrétní kroky: 

 zabudování jímky na odpadní vody z robota, 

 stavba místností pro robota, kompresor a počítač (řídící místnost), 
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 rekonstrukce elektroinstalace, 

 nová přípojka vody, 

 zabudování podlahového topení (robot nesmí v zimě zmrznout), 

 zateplení střechy, 

 pořízení nové technologie krmení – silo (to dodává krmné granule, aby dojnice do 

robota chodily). 

 

Suma všech nákladů spojených s přípravou stáje pro robota byla vyčíslena na částku 

500 000 Kč (včetně DPH 20 % v roce 2010, kdy probíhaly tyto přípravné práce). Zahrnuje 

materiál, práce, počítač, silo a další. Zemědělec byl s těmito výdaji dopředu srozuměn, a proto 

se na ně mohl dostatečně připravit. 

 

3.6  Financování projektu 

 

Přibližně po roce od podepsání Dohody se SZIF bylo nutné začít s přípravnými fázemi 

pořízení technologie dojícího robota. Po konečném výběru firmy bylo zapotřebí naplánovat 

financování celého projektu. Je důležité zdůraznit, že dotace 1 200 000 Kč byla schválená, ale 

tuto částku dostane žadatel až poté, co celý projekt zrealizuje a zafinancuje (včetně DPH). 

Vyplacení dotace a její připsání na účet majitele předchází také kontrola SZIF a MAS. 

Kontrola spočívá ve zjištění, zda se skutečně technologie nachází ve stáji žadatele (pořízení 

fotodokumentace SZIF i MAS) a kontrole zaúčtování technologie v peněžním deníku majitele 

(majetek zaúčtován ve sloupci bez vlivu na zisk). Většinou do dvou měsíců po podání Žádosti 

o proplacení dotace je dotace připsána žadateli na účet. 

Zemědělec Herot musel najít způsob, jak investici zafinancovat. Jeho úvahy směřovaly 

jednoznačně k úvěrovému financování, jelikož celkovou hodnotu projektu cca 3 500 000 Kč 

neměl k dispozici v hotovosti a leasingové financování v tomto případě nepřipadá v úvahu. 

Při pořízení technologie na dotaci musí být totiž majitelem výhradně žadatel a nikoliv 

leasingová společnost. 

Zemědělec Herot čerpá již dva úvěry od společnosti GE Money Bank a.s. na financování 

zemědělské techniky s podporou PGRLF. Proto se obrátil na tuto banku ve věci pořízení 

dojícího robota v rámci úvěrového financování. Po zkušenostech z předchozích úvěrových 

produktů u této banky požadoval specifické podmínky úvěru, těmi byly: 
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 splatnost jistiny jednou za rok, 

 pevná úroková sazba, 

 odklad první splátky o 4 měsíce, 

 poskytnutí úvěru i na DPH (600 000 Kč). 

Po sdělení těchto požadavků bance dostal pan Herot od banky vyrozumění. Banka 

s navrhovanými kritérii souhlasila, až na bod týkající se pevné úrokové sazby. Banka 

navrhovala pouze sazbu pohyblivou (variabilní), která se odvíjí od situace na bankovním trhu. 

Počáteční sazbu nabízela ve výši 6 %. Pan Herot s tímto návrhem však nesouhlasil, jelikož 

splácí dva úvěry s touto pohyblivou sazbou. Jeho zkušenost je taková, že začínal na sazbě 8 % 

a v současnosti úroková sazba činí 9,25 % (úvěr činil cca 1,5 mil. Kč). Za dobu 5 let se sazba 

ani jednou nesnížila (jak bylo smluveno v rámci pohyblivé sazby), i když v době krize 

úrokové sazby klesaly. Proto nemohl souhlasit s těmito praktikami i u úvěru na cca 3 mil. Kč, 

kde by pro něj tato úroková sazba byla neúnosná. 

Firma, u které dojící robot zvažoval pořídit, mu nabídla svou verzi financování v rámci 

společnosti IKB Leasing ČR s. r. o. Doporučovaný úvěr měl tyto parametry: 

 akontace 10 %, 

 pevná úroková sazba 5,8 %, 

 splatnost jistiny 1x za rok, 

 akontaci a DPH si hradí majitel ze svých prostředků. 

Tato varianta úvěru byla pro zemědělce zajímavá pro nízkou pevnou úrokovou sazbu. 

Měla však dvě zásadní nevýhody: 

 akontaci 10 % - což činilo zhruba 350 000 Kč, 

 DPH 700 000 Kč (20% sazba DPH v roce 2011). 

To znamenalo, že by zemědělec Herot byl povinen zaplatit počáteční investici 1 050 000 

Kč, peněžní prostředky v této výši však neměl k dispozici. I po vznesení námitek, společnost 

trvala na svých požadavcích. Proto se tato varianta financování pro pana Herota stala 

neatraktivní. 

Přesto však tato nabídka měla v důsledku pozitivní účinek. Jakmile se totiž GE Money 

Bank dozvěděla o konkurenční nabídce úvěru, změnila svůj přístup. Tím zemědělec dosáhl 

toho, že banka přistoupila na všechny zemědělcem vznesené požadavky. Výsledkem byla 

změna 6% pohyblivé sazby na sazbu pevnou, po dobu 5 let splácení. Proto se zemědělec 

rozhodl podepsat smlouvu o úvěru dne 11. 11. 2011 s GE Money Bank, a. s.  
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3.7  Finální fáze projektu – uvedení technologie do provozu 

 

V původních plánech zemědělce bylo provedení veškerých stavebních úprav a nákladů 

s tím spojených, včetně montáže dojícího robota, do 30. 9. 2011. Finalizace projektu k tomuto 

datu byla motivována především končícím 3. čtvrtletím v souvislosti s nadměrným odpočtem 

DPH. Z důvodu prodloužení dodací lhůty robota z výrobního závodu v Nizozemí, nabyl tento 

plán zpoždění. Také úpravy stáje se prodloužily nad plánovanou dobu. Vyřizování 

bankovního úvěru se protáhlo oproti původně plánovanému jednomu měsíci na přibližně čtvrt 

roku. Pikantní na vzniklé situaci byl fakt, že se blížil konec termínu (2 letá realizační lhůta od 

podpisu dohody se SZIF 23. 11. 2009), kdy se nejpozději mohla podat Žádost o proplacení 

dotace, tj. 23. 11. 2011.  

Realizace projektu nabrala dvouměsíční zpoždění, které bylo zapříčiněno více faktory (viz 

výše). Vzniklou situaci bylo nutno vykompenzovat rychlým jednáním, které započalo až 

v měsíci listopadu. Podařilo se dokončit stavební úpravy stáje a 5. 11. 2011 byla stavba 

předána. Následně dne 8. 11. 2011 byl dopraven dojící robot na farmu Miroslava Herota v 

Pržně. Od 14. 11. 2011 pak probíhala montáž robota do stáje, která trvala 14 dnů, tj. do 28. 

11. 2011. Žádost o úvěr byla kladně vyřízena a podepsána dne 11. 11. 2011, což ale 

neznamenalo, že bylo možno úvěr ihned čerpat. Samotné čerpání úvěru nastalo 18. 11. 2011 

(to byl pátek). Žádost o proplacení je možné podat až po zaplacení celé investice, která je 

potvrzena bankou provádějící převod. V pondělí 21. 11. 2011 byla dána k posouzení Žádost o 

proplacení dotace na dojícího robota na MAS Pobeskydí, která ji zkontrolovala a potvrdila. 

Žádost na proplacení dotace byla předložena dne 22. 11. 2011 na SZIF. Další komplikovaná 

situace této akce nastala při zjištění, že úřednice (evidující Žádosti o dotace), u které byl 

zemědělce Herot registrován, byla do 23. 11. 2011 na dovolené. Po zvážení situace, ve které 

se pan Herot nacházel, dovolenou ukončila a 22. 11. 2011 Žádost o proplacení dotace 

zaregistrovala. Jinak by totiž mohl zemědělec přijít o celou schválenou dotaci, která činila 

1 200 000 Kč. Zahájení provozu robota proběhlo 5. 12. 2011. Následné školení speciálním 

pracovníkem firmy Lely, týkající se manipulace s robotem, trvalo ještě dalších 14 dní. Dne 7. 

12. 2011 se uskutečnila kontrola ze SZIF a MAS Pobeskydí na farmě žadatele. Kontrole 

podléhalo zaúčtování investice a umístění ve stáji dle projektu. Pracovníci SZIF a MAS 

pořídili potřebnou fotodokumentaci. Od tohoto okamžiku nastalo období čtyřiceti dní, kdy se 

očekávalo rozhodnutí, zda bude Žádost o proplacení dotace schválena a následně budou 



52 

 

připsány finanční prostředky na účet žadatele o dotaci. Vše bylo kladně vyřízeno a finance 

dorazily na účet dne 23. 1. 2012. 

 

Tab. 3.9 Životní cyklus žádosti 

 

Status Datum 

Zaregistrování Žádosti o dotaci 25. 6. 2009 

Administrativní kontrola   9. 7. 2009 

Hodnocení přijatelnosti 24. 8. 2009 

Bodování projektu – získaný počet bodů 18 27. 8. 2009 

Projekt schválen – Spolufinancován 

1 200 000 Kč 
14. 10. 2009 

Dohoda podepsána 23. 11. 2009 

Kontrola Žádosti o proplacení dotace 22. 11. 2011 

Schválení platby – k proplacení 1 200 000 

Kč 
11. 01. 2012 

Vyplaceno Ano 

Zdroj: Portál farmáře [online] 5. 2. 2012 Dostupné z: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/prehled-

zadosti  
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4 Analýza změn u zkoumaného zemědělského podnikatele 

 

4.1 Transformace farmy 

 

Mléčná farma u Herotů prošla během své historie vývojem v systému dojení. 

V prvopočátcích bylo dojení praktikováno ručně, jelikož neexistovala žádná technologie, 

která by dokázala dojnice úspěšně podojit. V 50-tých letech 20. století dochází 

k nedobrovolnému zániku soukromých rolníků, kteří jsou nuceni přenechat své majetky 

jednotnému zemědělskému družstvu. Tento proces násilné kolektivizace postihl i rodinnou 

farmu Herotů, které tak byl znemožněn další rozvoj v technologii dojení. Po revoluci r. 1989 

se začíná s obnovou tradice chovu dojných krav, avšak v malém měřítku cca 10 ks dojnic. 

K dojení se využívá konvové dojení. U tohoto systému dojení je každá kráva dojena 

samostatně do sběrné nádoby, jejíž obsah se následně ručně přenáší k chladícímu tanku, kde 

je mléko filtrováno a schlazeno. Tento proces dojení se na farmě využívá až do roku 2001. 

Tento systém dojení byl náročný na neustálé přenášení mléka a tím i fyzickou náročnost. 

Poté, co farmu zdědil Miroslav Herot mladší, rozhodl se pro změnu v systému dojení. 

Zakoupil starší potrubní dojení, které přispělo k výraznému zjednodušení a zrychlení dojení. 

Také se zlepšila hygiena při manipulaci s mlékem, jelikož nepřicházelo do kontaktu s vnějším 

prostředím. Po vydojení bylo dopravováno skleněným potrubím přímo do chladícího tanku. 

V této době se veškerá produkce mléka (100 – 150 litrů denně) prodávala ze dvora – tj. přímo 

konečnému spotřebiteli. I přes změnu systému dojení se perspektiva farmy do budoucna 

nejevila ideálně. Především malý měsíční obrat z prodeje mléka neumožňoval provádět 

výraznější investice, které by farmu posunuly kupředu. V této fázi si zemědělec Herot 

uvědomoval, že je nutno zvýšit produktivitu farmy. Ze stávajících příjmů nemohl provádět 

obměnu vozového parku, údržbu budov, natož realizovat zisk nutný k osobnímu přežití. Stál 

tedy před rozhodnutím, zda se zemědělskému hospodaření věnovat jako vedlejší činnosti při 

zaměstnání. Nakonec dospěl k rozhodnutí, že využije současných budov, které mu farma 

nabízela a začne zvyšovat kapacitu ustájení pro dobytek. Do té doby bylo na farmě možno 

ustájit 25 ks dobytka. Trvalo dalších pět let, než se počet dojnic zvedl natolik, aby mohl začít 

dodávat mléko do mlékárny (první dodávky mléka do mlékárny byly realizovány od 1. 8. 

2007). Tento krok se ukázal jako klíčový, jelikož od roku 2000 se začal snižovat počet 

zákazníků, kteří nakupovali mléko ze dvora (dle soukromé statistiky pana Herota: rok 2000 – 
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prodej 150 litrů mléka za den, rok 2007 – prodej 70 litrů mléka za den). Poté, co začal 

dodávat mléko do mlékárny, stal se tento příjem hlavním příjmem ze zemědělství. Prodej 

mléka ze dvora se stal doplňkovým příjmem. Realizační cena mléka, které se dodávalo do 

mlékárny, nebyla tak vysoká jako při prodeji ze dvora. Výhodou stálého odběratele byl prodej 

veškeré produkce mléka, což u prodeje pouze ze dvora nebylo možné. Z části stáje, kde vedlo 

potrubní dojení, si vybudoval svépomoci dojírnu pro 6 kusů dojnic (kapacita 35 podojených 

krav za 1 hodinu). V tomto období (rok 2007) měl zemědělec Herot 30 dojených krav 

s předpokladem, že kapacitu navýší na 40 ks dojnic. V roce 2009 byla podána žádost o dotaci 

na dojícího robota (viz kapitola 3) v rámci dalších zamýšlených inovací na farmě.  

 

4.2 Počáteční východiska 

 

Vnitropodniková strategie všech producentů mléka musí bezprostředně a správně reagovat 

na rychle se měnící podmínky trhu. Vzhledem k aktuálním kvalifikovaným prognózám trhu 

s mlékem v nejbližší budoucnosti je jednoznačně definována potřeba komplexního 

zproduktivnění intenzivního chovu dojnic na budoucí podmínky trhu s mlékem.  

 

4.2.1 Cena mléka 

Cena mléka vždy byla nejvíce spekulovanou proměnnou. Je snadné si odpovědět proč: 

mléko je jediným základním a pravidelným příjmem farmy chovající produkční krávy.  

Cenu mléka postihla „cenová bublina“. Započala v posledním kvartálu roku 2007 a 

kulminovala v lednu 2008 s průměrnou nákupní cenou 10,06 Kč za litr. Poté cena padala na 

dlouhodobé minimum s hodnotou 5,89 Kč za litr mléka. Po této krizi začala cena růst na 

dnešní úroveň okolo 8 Kč za litr mléka. 
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Tab. 4.1 Průměrná cena mléka nakupovaná od zemědělských výrobců mléka 

 

Rok/čtvrtletí I. II.  III. IV. 

2007 7,81 Kč/l 7,79 Kč/l 7,95 Kč/l 9,33 Kč/l 

2008 10,06 Kč/l 9,21 Kč/l 8,22 Kč/l 7,52 Kč/l 

2009 6,54 Kč/l 6,09 Kč/l 5,95 Kč/l 6,41 Kč/l 

2010 6,91 Kč/l 7,24 Kč/l 7,43 Kč/l 7,89 Kč/l 

2011 8,14 Kč/l 8,26 Kč/l 8,30 Kč/l 8,40 Kč/l 

Zdroj: Český statistický úřad
31

 

Uvedené ceny mléka odpovídají cenám nevyšší třídy jakosti Q. 

 

Dle komentářů vycházejících z Evropské unie je výhled do příštích dvou let pozitivní, 

současná průměrná cena v Evropě je na úrovni okolo 33,5 Ct/l (8,38 Kč při kurzu 25 

Kč/EUR). Vzhledem k poptávce lze očekávat její udržení kolem této úrovně v příštích dvou 

letech. 

Průměrná roční dojivost na krávu v České republice v roce 2009 činila 6 568 litrů (pokud 

uvažujeme pouze tržní mléko
32

), přičemž tento údaj každý rok roste průměrně o 2,1 %
33

 

(statistika nebere v potaz plemennou příslušnost). Vzhledem k tomu, že jsou dojírny 

standardem českých farem, budu při výpočtech v této práci uvažovat s tímto průměrem 

dosazeným pro dojírnu. 

Krávy ve stáji s Lely Astronautem mají průměrnou roční dojivost 8 275 litrů mléka a tento 

údaj roste o 2 % ročně.
34

 

 

Tab. 4.2 Přehled o příjmech z hlavní činnosti podnikatelského subjektu 

 

Prodej mléka Rok 2010 Rok 2011 

Příjmy z mlékárny  1 051 186 Kč 2 128 860 Kč 

Příjmy ze dvora 75 932 Kč 99 538 Kč 

Příjmy celkem 1 127 118 Kč 2 228 398 Kč 

                                                           
31 [20] Český statistický úřad [online]. 6. 2. 2012. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/2011-zem 
32 [21] KVAPILÍK, Jindřich; RŮŽIČKA, Zdeněk; BUCEK, Pavel. Ročenka – Chov skotu v České republice: Hlavní výsledky a ukazatele za 
rok 2009. 1. vyd. Praha: V. & A. Janata, s.r.o., 2010. s. 10. ISBN 978-80-904131-4-6.   
33 [22] KVAPILÍK, Jindřich; RŮŽIČKA, Zdeněk; BUCEK, Pavel. Ročenka – Chov skotu v České republice: Hlavní výsledky a ukazatele za 
rok 2009. 1. vyd. Praha: V. & A. Janata, s.r.o., 2010. s. 10. ISBN 978-80-904131-4-6.   
34 [23] Interní zdroj firmy AGRO-partner, s.r.o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav 
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Zdroj: Peněžní deník SHR Herota 

 

V roce 2010 se příjmy z celkového prodeje mléka na celkových příjmech podílely 43 % a 

v roce 2011 to bylo 68 %. 

 

4.2.2 Historie dojícího robota Lely Astronaut35 

Společnost Lely je výjimkou mezi ostatními firmami, které jsou podobně velké. S tržbami 

400 milionů EUR a počtem zaměstnanců okolo 1 300
36

, je od svého založení v roce 1948 

jedním ze světových lídrů ve svém oboru. Přitom je stále rodinnou firmou. Nyní je v pozici 

generálního ředitele Alexander von der Lely, vnuk zakladatele. 

Díky tomu, že se firma značně orientuje na výzkum a vývoj, věnuje na něj 6 % z tržeb
37

, 

sklízí prostřednictvím svých technologií a patentů úspěchy po celém světě. Dle servisní 

smlouvy přispívá nyní na vývoj i zemědělec Herot. Fixní poplatek činí 1 400 € za rok a 

variabilní poplatek je stanoven na 0,0007 € za kg mléka. Za tyto poplatky má zemědělec 

přístup k technickým inovacím, včetně nových softwarových verzí od firmy Lely (dle 

konkrétní servisní smlouvy o provádění servisu a údržby dojícího robotu Lely Astronaut). 

Zásadní produkt byl poprvé oficiálně představen a spuštěn v roce 1992. Byl jím Lely 

Astronaut, automatický robotický dojící systém, který způsobil revoluci a dříve či později 

přiměl ostatní výrobce, aby také investovali do automatických robotických systémů. Na konci 

roku 2010 byl po několika evolučních vylepšeních představen další revoluční nástupce, a to 

model A4. Ten se kupředu posouvá zejména svými finančními výhodami spočívajícími 

v šetření provozních nákladů. Veškerá vylepšení mají svůj ekonomický efekt. Nejen ve 

welfare zvířat, díky kterému mají vyšší užitkovost a méně časté zdravotní problémy (s tím 

související nižší náklady na léčení), ale také ve vyšší kapacitě robotu, méně častých 

poruchách a nižších nárocích na obsluhu. 

 

4.2.3 Robotické dojení v České republice 

Zásluhou již zmíněné historie (kapitola 2) a celkového konzervatismu českých farmářů, a 

tedy i dodavatelů technologií, byl první automatický robotický systém úspěšně spuštěn až na 

                                                           
35 [24] HistoryofLely [online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.lely.com/en/history 
36 [25] LelyFinancial Profile[online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.lely.com/en/home/corporate/financial-profile 
37 [26] LelyFinancial Profile [online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.lely.com/en/home/corporate/financial-profile  
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sklonku roku 2003 na farmě Selekta Pacov
38

, jedenáct let poté, co byl instalován první robot 

ve světě. 

Nicméně i přes silně odmítavý postoj některých odborníků v oboru se robotický systém 

začal postupně rozšiřovat napříč republikou. Po krátké pauze v roce 2005 začal počet narůstat 

průměrným tempem přibližně 10 robotů ročně, včetně krizových let, kdy se stejně jako 

v celém světě investice výrazně utlumily.
39

 Později, když začíná trh procitat a farmy se již 

nebojí tolik investovat do převratných technologií, posouvá se cifra 10 robotů ročně o mnoho 

výše. Pokud zůstaneme u holandského výrobku Astronaut, do konce roku 2011 bylo po celé 

České republice v provozu 90 těchto zařízení na 40 farmách (pro srovnání na Slovensku je 

v provozu 15 ks dojících robotů
40

). 

Druhý nejúspěšnější výrobce, firma DeLaval, je se svým robotem v České republice 

zastoupena v 17 případech
41

. Zde je ale potřeba zdůraznit, že firma DeLaval je dlouhodobě 

úspěšná na poli konvenčních dojících zařízení, a to i ve světě. Soustřeďuje se především na 

inovace dojíren a neinvestuje mnoho do robotických zařízení. 

Tito dva zmínění výrobci si tak rozdělili největší část světového trhu, každý se ale 

soustředí na jiné technologie.  

 

4.2.4 Dojírny v České republice 

V České republice jsou dojírny velmi populární. Ačkoliv přichází nová technologie, mají 

svou silnou tradici a přetrvání českých dojíren se předpokládá ještě po dlouhá léta. I ve světě 

mají svou stálou pozici, a proto jejich výrobci přicházejí s dalšími inovacemi. Dojírny mají 

několik základních konceptů a mnoho variant. Všechny novinky jsou samozřejmě zastoupeny 

i v České republice, kde se prosazují zejména světoví hráči. Jedním z nich je opět DeLaval
42

, 

který nabízí 4 typy dojíren a každý z nich má několik variant (velikost, výbavu apod.). Mimo 

tuto švédskou firmu se na našem trhu objevuje také Westfalia
43

 a Fullwood
44

, obě s obdobně 

širokým portfoliem výrobků. 

                                                           
38 [27] Selekta Pacov, a. s [online]. 17. 2. 2012.Dostupné z: http://www.dojeni-
roboty.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1&Itemid=72  
39 [28] Lely Astronaut na farmach v ČR [online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.dojeni-

roboty.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=65 
40 [29] Ing. Vlastimil Havlík, jednatel společnosti Agro-partner, Seminář setkání uživatelů dojících robotů, 22. 3. 2012 Soběslav  
41 [30] Dojicí roboty DeLaval na farmach v ČR [online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.dojeni-
roboty.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=66 
42 [31] Dojírny kruhové [online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.delavalczech.cz/Products/Milking/Parlours-

Rotaries/default.htm?wbc_purpose=http%3aA  
43 [32] GEA Farm Technologies, dojírny[online]. 17. 2. 2012. Dostupné z:  

http://www.westfalia.com/cz/cz/products_services/proformance_equipment/products/milking_equipment/parlour_frames/default.aspx 
44 [33] Dojící roboty Fullwood[online]. 17. 2. 2012. Dostupné z: http://www.fullwood.cz/produkty.html  



58 

 

Zde je nutné podotknout, že sice existuje mnoho variant dojíren (rybinová, trojúhelníková, 

paralelní, tandemová, polygonová, rotační, kruhová), ale principiálně se jedná o zcela stejný 

produkt. Systém spočívá v tom, že určitý počet pracovníků dvakrát (někde i vícekrát za vyšší 

náklady, ale i vyšší produkci mléka) zažene krávy na místo, kde dochází k podojení určitého 

počtu dojnic. Tím se zásadně liší od robotů, protože tam chodí dojnice samy. 

V době, kdy se začaly ve velkém rušit a rekonstruovat stáje s vázným typem ustájení, 

jevily se dojírny jako logická volba. Jediná změna byla, že lidé nepřicházeli ke kravám, ale 

krávy byly přivedeny k lidem v dojírně. 

 

4.3  Faktory ovlivňující rozhodnutí zemědělce pro pořízení technologie 

dojícího robota  

 

Definice aktuálních investičních cílů v prvovýrobě mléka: 

 zvýšit produktivitu práce na 1 pracovníka (nutnost dosažení konkurenceschopné 

úrovně s co nejnižšími pracovními náklady na 1 kg prodaného mléka), 

 dlouhodobě produkovat mléko nejvyšší kvality (s vysokou mírou zhodnocení 

vložených prostředků) s nejvyšší možnou potravinovou bezpečností této produkce 

(program HACCP
45

), 

 splnit podmínky stanovené pro welfare chovaných dojnic, 

 ochrana životního prostředí (více mléka od 1 dojnice je ochranou klimatu snížením 

podílu emisí metanu). 

 

Dojící robot nabízí následující přednosti: 

 umožňuje vysoce kvalifikovaný a kvalitní management stáda, 

 možnost postupného zvyšování dojivosti až o 25 % vlivem častějšího dojení a 

optimalizované krmné techniky, 

 zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy častějším dojením, 

 obslužně neutrální a stoprocentně fyziologické – bezstresové dojení, 

                                                                                                                                                                                     
 
45

 Systém analýzy rizika stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je 

jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Vytvoření a zavedení systému je vyžadováno 
povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 

potravin. Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010). 
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 umožňuje zvolit pro zvířata jednoduchý a ideální způsob chovu a ustájení, včetně 

případného využití pastevních výběhů, 

 pro jednotlivé zvíře schopnost svobodné volby chování i momentu dojení, 

 ekonomické možnosti: 

o snížení nákladů na ustájení až o 25 %, 

o snížení nákladů na výživu až o 25 %, 

o snížení brakace
46

 až o 40 %, 

o snížení pracovních nákladů až o 50 %, 

o vyšší tržnost mléka až o 10 %, 

o úspora výdajů za veterinární služby, 

 celý box je vyroben z ušlechtilé nerez oceli, jeho životnost se odhaduje přes 20 let, 

uvnitř boxu je dostatek místa umožňující pohyb zvířete vpřed a vzad. 

 

4.4 Nutnost inovace  

 

Nutnost inovace v prvovýrobě mléka znamená technologicky značně zvýšit produktivitu 

práce na úroveň co nejnižších nákladů a zároveň vyhovující požadavkům potravinářské 

výroby vysoké kvality. Rozhodující pro dostatečnou efektivnost výroby mléka je tedy 

precizně zvládnutý manažerský chov dojnic. Od intenzivní výroby objemných krmiv, přes co 

nejpřirozenější welfare zvířat vyhovující podmínkám chovu. Maximální automatizaci a 

zproduktivnění všech souvisejících procesů až po prodej vysoce kvalitní a z hlediska 

konzumenta bezpečné suroviny pro výrobu potravin. Aktuální základní limitující provozní 

faktory: 

 welfare zvířat,
47

  

 zdravotní bezpečnost potravin, 

 ochrana životního prostředí, 

                                                           
46

 Brakace: vyřazování zvířat z dalšího chovu z důvodů zootechnických nebo zdravotních. Zootechnickými příčinami jsou nízká užitkovost, 

závažné vady zevnějšku nebo nezpůsobilost k dalšímu chovu. Ke zdravotním důvodům patří neplodnost a různé choroby. 
47 Pohoda zvířat – představuje stav, ve kterém se organismus zvířete snaží vyrovnat s prostředím, ve kterém žije. Welfare se definuje jako 

stav naplnění všech materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu. Předpokládá ochranu před 

fyzickým i psychickým strádáním a týráním. Zvíře má nárok na to, aby mu chovatel vytvářel předpoklady pro zabezpečení vyššího stupně 

uspokojení jeho životních potřeb. Jen zvíře, které má na dostatečné úrovni zajištěny své materiální (fyziologické) i nemateriální (mentální, 

psychické) potřeby může poskytovat maximální užitkovost, odpovídající jeho genetickému potenciálu, může optimálně zhodnocovat krmnou 

dávku, uchovat si zdraví, produkční schopnost a jeho chov může být proto ekonomicky úspěšný. 
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 produktivita práce, 

 nedostatek schopných, výkonných, kvalifikovaných a disciplinovaných pracovníků. 

Technologický systém dojícího robota umožňuje snadné zvládnutí všech výše uvedených 

faktorů na úrovni současných, ale především budoucích náročných a přísných požadavků na 

prvovýrobce mléka. 

Hlavní pilíř a určující faktor pro celou ekonomickou úspěšnost tohoto systému tvoří 

potřeby jednotlivé krávy. Kráva sama určuje, co udělá, kdy chce být podojena, kdy žere, pije 

(jde na pastvu) nebo chce odpočívat. Pro úspěch při automatickém dojení je tedy rozhodující 

přirozená ochota krávy vstoupit vlastním přičiněním do dojícího robota. Zemědělec, nyní 

manažer chovu, pomocí dojícího robota (programu T4C popsaného v kapitole 4.5.1.) 

monitoruje aktuální chování a fyziologický (zdravotně – produkční) stav každého zvířete, což 

umožňuje (analyticky, kvalifikovaně, správně, rychle) předcházet vzniku problémů a 

naplňovat tak cíle a možnosti této koncepce. Případně vzniklé problémy je možné vlivem 

včasného zjištění řešit tak, aby jakékoli na ně navazující škody byly minimalizovány. Zvířata 

změnou svého přirozeného chování ihned signalizují vznikající problémy související 

s výživou, hygienou chodeb a lehacích boxů, větráním, napájením atd. 

Výzkumné práce Hopstera (1998)
48

 prokázaly, že kráva se z hlediska své přirozenosti 

nechce oddělovat od stáda, oddělování vede ke stresu dojnice. Dojící robot proto musí být do 

stáje integrován tak, aby se stal stálou součástí životního prostoru stáda. Při správném 

umístění krávě zůstává i během dojení pohledový kontakt se stádem, není tedy od stáda nikdy 

oddělena a netrpí stresem. Každá kráva má uvnitř svého stáda vlastní stupeň postavení. Pokud 

jsou krávy nahnány dohromady do malého prostoru (čekárna před dojírnou), dochází 

k interakcím mezi krávami s vyšším a nižším stupněm postavení. To opět vede k častým 

stresům a následnému zhoršování produkčního zdraví dojnice.  

Dojící robot musí být podřízen naprosto volnému pohybu krav. Zvířata tak nejsou 

k ničemu nucena a každá kráva určuje sama svůj čas dojení. Krávy na nižším stupni stádové 

hierarchie nejsou omezovány krávami na vyšším stupni. Tento princip přirozeného chování 

vysvětluje i klid ve stáji, ve které dojí dojící robot.  

Nevýhodou při zavádění tohoto systému je vyšší časová a pracovní náročnost na chovatele 

po dobu cca 2 měsíců od přechodu na dojícího robota. Správnou přípravou zvířat před 

přechodem na dojení dojícím robotem a uplatněním vyzkoušených postupů lze však toto 

období zkrátit. U zemědělce Herota toto přechodné období trvalo přibližně jeden měsíc. Před 

                                                           
48 [34] HOPSTER, Herbert. Studies of stress in farm animals,Numer 2, 94-101, DOI: 10.1007/BF02642498 
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samotným uvedením robota do provozu byly dojnice prováděny 2x denně přes box, kde jsou 

krávy dojeny. Po třech dnech pouhého průchodu se kravám začala přidávat krmná směs do 

krmítka v boxu. Provádění krav bylo aplikováno asi týden před spuštěním. Počáteční stres 

dojnic z nového systému se po čase změnil a dojnicím průchod skrz box již nedělal problém.  

To způsobilo snadnější přechod na tento systém dojení. Těmito aplikacemi se výrazně zkrátila 

adaptační doba krav po zahájení provozu dojícího robota. Již první den po spuštění dojící 

technologie se nechalo pět krav samo podojit. Po tříměsíčním provozu dojícího robota se již 

žádné krávy nenahánějí k podojení. 

 

4.5 Ekonomické přínosy systému dojícího robota 

 

Pouze takový manažerský program, který si vytvořili sami farmáři na základě dlouholetých 

zkušeností a odborných znalostí, může splňovat náročné požadavky při plnění každodenních 

úkolů. V dnešní době je důležité mít dostatek informací o svém podnikání. Podstatné je 

správné a rychlé vyhodnocení výsledků. Na to ovšem zemědělec nemá při povaze jeho 

pracovní náplně absolutně čas. Systém, který sbírá všechna data o stádu a předkládá je 

zemědělci ve srozumitelné formě, je jedním z hlavních ekonomických přínosů.  

K čemu farmář může toto zařízení využít? Především má přístup k základním informacím 

o každé krávě – o návštěvách v robotu, kvalitě a množství mléka, o reprodukčním kalendáři 

nebo o množství koncentrátu dávkovaného v robotu. S pomocí více jak desíti sestav 

pracujících jako upozornění lze určit zvířata s podezřením na zdravotní stav vemene, zvířata 

meškající s návštěvou robota, neúspěšně podojené krávy, popřípadě krávy s blížící se 

reprodukční událostí, jako je inseminace, zasušení či kontrola březosti. Další nespornou 

výhodou je okamžité zaznamenání zdravotního stavu zvířete a jeho kondice, plánu léčby 

s uvedením příslušných medikamentů se stanovenou ochrannou lhůtou a separací mléka 

krávy. Díky informačnímu kompletu má totální kontrolu nad každou dojnicí i celým stádem, 

včetně individuální ekonomiky produkce mléka. 

Výčet vlastností robota Lely Astronaut (viz příloha č. 2). Zemědělec tímto zjistil, že se 

jedná o naprosto nové pojetí managementu chovu dojnic. Jeho základem je, že uplatněním 

systému Lely Astronaut je vyvolána zásadní změna v celkové úrovni managementu mléčné 

farmy. Toto je rozhodující pro získání maximálního výkonu a zproduktivnění celého odvětví 
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produkce mléka v rámci zemědělské farmy a posílení konkurenceschopnosti na stále 

náročnějším trhu s mlékem.  

 

4.5.1 Aspekty zvyšování efektivnosti ekonomické situace  

Úspěch chovatele dojnic je dlouhodobě měřitelný tím, zda přijímá rozumná rozhodnutí 

s pomocí spolehlivých a správných informací.  

Každý dobrý chovatel ví, že musí svoje dojnice pozorovat a kontrolovat jejich zdraví. Lely 

Astronaut dodává tyto informace prostřednictvím manažerského programu T4C (Time for 

Cows – čas pro krávy). Každá událost, od narození až po vyřazení dojnice, je v programu T4C 

uložena. Poskytuje speciální informace pro kontrolu stáda. Prevence je totiž lepší než léčba, 

ale včasná detekce je druhá nejlepší. 

 

Klady programu T4C: 

 inseminace ve správné době, 

 optimální reprodukce, 

 zkrácení mezidobí (doba mezi dvěma porody u skotu), 

 včasné signály pro potencionální zdravotní problémy. 

 

Nástroje programu T4C 

a) Plodnost – kontrola cyklu 

Plodnost je důležitý cílový faktor a má velký vliv na hospodářský výsledek (u soukromě 

hospodařícího zemědělce Herota na příjmy – výdaje) podniku. Spolehlivá detekce krav v říji 

je klíčovým faktorem pro úspěšné zušlechťování stáda a je uznávaná jako nejdůležitější faktor 

pro zlepšování reprodukce chovů dojnic. 

 

b) Reprodukční modul – sledování výkonu 

Speciální reprodukční modul T4C umožňuje kontrolovat stav plodnosti stáda. Tento modul 

ukazuje aktuální stav reprodukce i předcházející výsledky. Tímto způsobem lze řídit 

reprodukci stáda a snadno najít body pro zlepšení. Na základě aktivity dojnice (čidlo, které 

má na krku snímá její pohyb, žvýkání apod.) a jejího vývoje je říje registrována automaticky. 

Pokud po inseminaci nedojde ke zjištění výrazného zvýšení aktivity, je dojnice automaticky 



63 

 

označena jako březí. Kontrola veterinářem není nutná, a to šetří značnou část finančních 

prostředků zemědělce a také jeho čas. 

 

c) Management přímo na místě 

Program je umístěn přímo na obrazovce, která je součástí robota ve stáji. Dále můžeme 

sledovat informace ze stáje také v pohodlí domova, a to z počítače, na kterém je program 

nahraný. Verzi programu můžeme mít i ve svém mobilu. 

 

d) Lely Qwes kontrola zdraví a reprodukce – síla znalostí 

Nástroj pro včasné rozpoznání zdravotních problémů a říje. Systém se vyznačuje předností 

při dozorování reprodukce a zdraví dojnic v režimu 24/7.
 49

 

 

4.6 Náklady ovlivňující pořízení nové technologie 

 

Hlavním důvodem pořízení nové technologie je především úspora nákladů nebo jejich 

efektivnější využití. K tomu aby byl zemědělec konkurenceschopný, se snaží využívat 

veškerých možných prostředků. V podmínkách turbulentního trhu je prioritou udržovat 

náklady na co nejnižší úrovni. 

 

4.6.1 Lidská práce  

Automatizace se na úkor lidské síly prosazuje ve všech odvětvích. Výjimkou nebude ani 

zemědělství, kde roboti v různých podobách již nastoupili (krmný automat pro telata, 

robotická sekačka trávy, roboti na přihrnování krmiva apod.). Důvodem je kromě financí také 

to, že robot odvede svou práci přesně tak, jak byl naprogramován. Nepotřebuje odpočinek a 

dovolenou.  

V níže uvedené tabulce je zachycen vývoj mezd v odvětví v porovnání s průměrnou 

výkupní cenou za mléko v posledních 10 letech. Ačkoli se cena za mléko pohybovala bez 

dlouhodobého poklesu nebo růstu mezi 6,14 Kč a 8,28 Kč, mzda se neustále zvyšovala 

z průměrných 11 447 Kč v roce 2001 až na 17 751 Kč v roce 2011.  

 

 
                                                           
49

 [35] Lely produkty pro chov dojnic, Technika pro stáj, dojení a krmení, [online]. 30. 3. 2012. Dostupné z: http://www.lely.com 
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Tab. 4.3 Vývoj mezd v zemědělství 

 

Rok 

Průměrná hrubá mzda 

v odvětví zemědělství, 

lesnictví a rybářství v Kč
50

 

Průměrná cena za litr mléka 

v Kč
51

 

2001 11 432 7,81 

2002 11 809 8,11 

2003 12 188 7,79 

2004 13 234 8,06 

2005 13 948 8,28 

2006 14 818 7,81 

2007 16 187 8,22 

2008 17 764 8,75 

2009 17 644 6,24 

2010 18 385 7,36 

2011 17 751
*
 8,27 

Zdroj: Český statistický úřad 

*
dostupné

 
údaje pouze za tři čtvrtletí 

 

Růst mezd se ročně pohybuje na hranici 6 % a kopíruje tak i růst průměrné mzdy ve všech 

odvětvích. Průměrné mzdy v zemědělství se pohybují okolo 75 % průměrné mzdy ve všech 

odvětvích.
52

 

V případě pana Herota, který si pořídil jednoho robota, je on jedinou odpovědnou osobou 

za celou stáj, tzn. i chod robota. Podle zkušeností ostatních uživatelů je časová náročnost 

práce s robotem vyjádřena třemi půlhodinami v průběhu směny. Ty zahrnují především práci 

s programem T4C obsahujícím veškerá data a informace o robotu a kravách.  

Dále je nutno počítat se dvěma hodinami týdně vyhrazenými pro běžnou údržbu robota, 

jeho mytí a drobné opravy. Dalších 5 hodin týdně se zemědělec věnuje běžné práci s kravami. 

Zbytek z celkového časového fondu zemědělce zabírají činnosti související s provozem stáje. 

                                                           
50

 [36] Český statistický úřad: Průměrná měsíční hrubá mzda podle čtvrtletí, [online]. 9. 2. 2012. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pmz_cr 
51

 [37] Český statistický úřad: Cena mléka v roce 2001 – 2011,[online]. 9. 2. 2012. Dostupné 

z:http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-zem 
52

 [38] KVAPILÍK, Jindřich; RŮŽIČKA, Zdeněk; BUCEK, Pavel. Ročenka – Chov skotu v České republice: Hlavní výsledky a ukazatele za 

rok 2009. 1. vyd. Praha: V. & A. Janata, s.r.o., 2010. s. 6. ISBN 978-80-904131-4-6.   
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Průměrná mzda těchto pracovníků je 29 500 korun hrubého včetně pojištění (tzv. superhrubá 

mzda, hrubá mzda činí 22 000 Kč). Rok má 52 týdnů, pracuje se 40 hodin týdně včetně 

svátků. 

V případě dojírny je časová náročnost následující (nutné 2 dojení denně) – dva pracovníci, 

dojírna o velikosti 2 x 3 stání, tzn. 60 krav je jednou podojeno za 2 hodiny a 30 minut (15 

min/kráva/1 dojení), půl hodiny na jedno dojení manipulace se zvířaty, jednu hodinu na jedno 

dojení je určeno pro mytí místnosti, dezinfekci násad na dojení a chladícího tanku. Průměrná 

mzda se pohybuje na úrovni průměrné mzdy v odvětví, tzn. 18 000 Kč měsíčně (24 200 Kč 

superhrubá  mzda). 

 

Tab. 4.4 Finanční náročnost pracovníků 

 

Farma 
Počet 

pracovníků 

Čas 

věnovaný 

stáji 

(hod/1rok) 

Disponibilní 

časový fond 

(hod/1rok) 

Celková 

mzda/rok 

v Kč 

Cena 

pracovníků 

pro stáj/rok 

v Kč 

Robot 1 910 2080 354 000 154 875 

Dojírna 2 2 912 4160 580 800 406 560 

Zdroj: autorka 

Poznámka: Údaje v Kč; pokud není uvedeno jinak, rok má 52 týdnů, pracuje se 40 hodin 

týdně vč. svátků apod. 

 

Tab. 4.5 Produktivita práce na 1 pracovní sílu v kg mléka 

 

Rok Technologie Kg mléka 

1900 Ruční dojení 40 000 

1950 Strojní dojírna 750 000 

2000 Robotické dojení 1 200 000 

Zdroj: Ing. Vlastimil Havlík, jednatel firmy Agro-partner s. r. o.  
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4.6.2 Náklady na krmivo 

Krmivo je po mzdách zaměstnanců dalším důležitým nákladem, který je potřeba sledovat, 

abychom určili, za kolik peněz produkujeme jeden litr mléka. Existují dva základní typy 

krmení – koncentrované krmivo, důležitý zdroj energie, které se většinou přimíchává do 

druhého typu – objemového krmiva, což je zpravidla případ dojírny. Pokud se nepřimíchává, 

dávkuje se v tzv. futter boxu. Na tomto principu funguje robot. Takže koncentrované krmivo 

je podáváno v robotovi (alespoň většina denní dávky), což je důvod, proč krávy chodí do 

robota samy bez pomoci.  

Výsledek těchto řešení je následující: v případě přimíchávání dostává každá kráva stejně 

koncentrátu neboli energie a nezáleží na tom, jaký má výdej energie neboli mléka. Tento 

způsob krmení využívá zemědělec prostřednictvím krmného vozu, kde se směska krmiva 

promíchá a následně se aplikuje na krmný stůl. Oproti tomu robot podává během dojení 

koncentrované krmivo automaticky podle principu – čím více mléka, tím více koncentrátu. 

Jinak řečeno, spotřeba je stejná, jen je efektivněji rozdělena.  

Ročenka chovu skotu, v tomto případě za rok 2009 uvádí, že nakoupená i vlastní krmiva 

stojí 3,30 Kč na jeden litr mléka.
53

 

 

4.6.3 Údržba a energie 

Do popředí zájmu vstupují všechny náklady spojené s provozem dojící technologie. Údaje 

pro dojírnu jsou čerpány z Ročenky chovu skotu v České republice z roku 2009. Údaje o 

robotu jsou součtem dat z Farmtestu č. 61 z roku 2009
54

 a interních dat poskytnutých firmou 

AGRO-partner s.r.o., hlavní dovozce značky Lely pro ČR.  

Náklady na robota, které zahrnují údržby, opravy, servisní paušál a desinfekční prostředky, 

činí 0,29 Kč na jeden litr mléka. Při platbě 4,50 Kč za 1 kWh a 65 Kč za 1 m
3
 vody (vodné a 

stočné) se pohybují náklady na elektrickou energii a vodu 0,03 Kč na 1 litr mléka. Jak udává 

srovnávací test mezi robotem Lely a dojírnou
55

, jsou náklady na dojírnu o 31 % nižší, tedy 

0,22 Kč na litr mléka. 
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 [39] KVAPILÍK, Jindřich; RŮŽIČKA, Zdeněk; BUCEK, Pavel. Ročenka – Chov skotu v České republice: Hlavní výsledky a ukazatele za 

rok 2009. 1. vyd. Praha: V. & A. Janata, s.r.o., 2010. s. 10. ISBN 978-80-904131-4-6.   
54

 [40] LINDGAARD JENSEN, M. Power and water-consumptionwith AMS. FARMTEST, 2009, č. 61, DanskLandbrugsrĺdgivning, ISSN 

16016785 
55

 [41] BIJL, R. The profitability ofautomaticmilking on Dutchdairyfarms. (Thesis Business Economics) Wageningen:Wageningen 

University, 2005, p 11 
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Graf 4.1 Roční náklady na elektřinu a vodu na 1 dojnici (2,5 dojení za 24 hodin) 

 

 

Zdroj: Dansk Landbrugsradgivning 2009 

 

Nezávislý výzkum provedený v Dansk Landbrugsradgivning ukázal, že Lely realizuje více 

dojení na krávu s nejnižší spotřebou elektrické energie a vody na dojnici. Výsledkem jsou 

významně nižší roční náklady a zároveň vyšší produktivita systému. 

 

4.6.4 Zákroky veterináře a léky 

Cena práce veterináře a jeho služeb není v rámci celkových nákladů mléčné farmy 

bezvýznamná. Z údajů Ročenky chovu skotu 2009
56

 můžeme vyčíst, že se náklady na tuto 

položku pohybovaly v průměrné výši 0,52 Kč na litr mléka. V případě robota má farmář 

mnohem větší množství informací, včetně informací o zdraví zvířete a jeho říji. Díky tomu 

může farmář začít léčit nebo inseminovat krávy dříve, resp. ve správnou chvíli, díky čemuž 

jsou léčení či inseminace méně finančně náročné. Dle průzkumů firmy AGRO-partner se 

náklady za veterinářské zákroky, léky apod. pohybují v průměrné výši 0,34 Kč na litr mléka 

při využití technologie dojícího robota. 

                                                           
56

 [42] KVAPILÍK, Jindřich; RŮŽIČKA, Zdeněk; BUCEK, Pavel. Ročenka – Chov skotu v České republice: Hlavní výsledky a ukazatele za 

rok 2009. 1. vyd. Praha: V. & A. Janata, s.r.o., 2010. s. 31. ISBN 978-80-904131-4-6.   
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U zemědělce Herota se úspora za veterinární služby výrazně projevila již v prvních 

měsících používání robotického dojení. Výdaje za veterinární služby činily 6 000 Kč měsíčně 

(zejména za preparáty k léčení zánětů vemene) při dojení v dojírně. Za první dva měsíce 

dojení robotem výdaje za veterinární přípravky klesly o více než 80 %. Tuto úsporu 

vysvětluje zemědělec tím, že díky používání technologie dojícího robota dochází 

k minimalizaci stresu dojnic a dojení probíhá šetrnějším způsobem. Zdravotní stav vemen 

dojnic se výrazně zlepšil, u některých problémových krav dokonce záněty vymizely úplně. 

Postupem času zemědělec očekává, že by výdaje na léčbu zánětů měly klesnout na minimum.  

 

4.7 Výrobní struktura – dojící robot 

 

Zemědělec pořídil v roce 2011 prostřednictvím dlouhodobého bankovního úvěru na 6 let 

dojícího robota. Pořizovací cena stroje činila 3 168 163 Kč, celková částka poskytnutého 

úvěru činila 3 000 000 Kč. Pevná úroková sazba pro první úrokové období je stanovena na 6 

% p. a. Další úvěr spojen s touto investicí je úvěr na úhradu DPH v hodnotě 600 000 Kč. 

Celková částka úvěru je splatná 20. 3. 2012 (tj. pouze 1 splátka). Úroková sazba je taktéž 6 % 

p. a. Jelikož je zemědělec prvním vlastníkem stoje pro zemědělství, může se rozhodnout pro 

navýšení daňových odpisů o zákonem povolenou výši 20 %. Dojící robot, který patří do 2. 

odpisové skupiny, se v takovém případě odepisuje 5 let prostřednictvím ročních odpisových 

sazeb uvedených v tabulce. 

 

Tab. 4.6 Výpočet odpisů 

 

Rok 
Odpisy Odpisy 

Sazba % Částka Kč Sazba % Částka Kč 

1 11,00 348 498 31,00 982 132 

2 22,25 704 916 17,25 546 508 

3 22,25 704 916 17,25 546 508 

4 22,25 704 916 17,25 546 508 

5 22,25 704 917 17,25 546 507 

Celkem  3 168 163  3 168 163 

Zdroj: Interní evidence SHR Herota 
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Celková pořizovací cena dojícího robota se u podnikatelského subjektu, který vede 

daňovou evidenci, zaúčtuje jako dlouhodobý hmotný majetek (v peněžním deníku - IM 

investiční majetek), který neovlivňuje základ daně. Výdajem ovlivňující základ daně jsou 

uplatněné odpisy. 

  

4.8 Porovnání efektivnosti dojírny a dojícího robota 

 

Sledování nákladů je důležitou proměnnou pro každého podnikatele. Problém nastává u 

nákladů, které nelze spolehlivě zjistit. Například v případě dojírny je mnoho nákladů, které 

jsou pro podnikatele neznámé (již zmiňované náklady na krmivo). Další neznámou pro 

podnikatele je to, zda jeho rozhodnutí o pořízení investice a nemalé počáteční náklady s ní 

spojené, budou v budoucnu a v podnikatelském konceptu efektivní či nikoliv (velká počáteční 

investice do dojícího robota). V zemědělském oboru, který je ovlivňován tolika aspekty 

nezávislými a neovlivnitelnými zemědělským podnikatelem, je téměř každé rozhodnutí 

riskantní. Další položkou, kterou nelze jednoznačně vyčíslit je cena informací, kterou 

zemědělec získá prostřednictvím manažerského programu T4C. Časová úspora obsluhy stáda, 

zefektivnění práce, psychická pohoda krav a farmáře se jen stěží dají přepočítat na peněžní 

prostředky. 
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Tab. 4.7 Farma s robotem 

 

Položka Náklady/příjmy za jednotku Celkem příjmy/náklady 

Pořizovací náklady dojící 

technologie a stavby 
3 168 163 Kč 3 168 163 Kč 

Dotace 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 

Produkce mléka 

- 2% navýšení ročně 
8 275 kráva/rok 8 275  40 = 331 000 Kč 

Příjem z prodeje mléka 

(Kč/l) 
8,38 Kč/l mléka 

8,38  331 000 =  

2 773 780 Kč 

Náklady na výrobu tržního 

mléka 
3,93 Kč/l mléka 

3,93  331 000 = 

 1 300 830 Kč 

Mzda 

- 6% navýšení ročně 

154 875 Kč 

155 000 Kč 

154 875 Kč 

155 000 Kč 

Úrok 

- p. a. (první splátka je 

500 000 Kč + 

600 000 Kč DPH) 

6 % 6 % 

Zdroj: autorka 
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Tab. 4.8 Farma s dojírnou 

 

Položka Náklady/příjmy za jednotku Celkem příjmy/náklady 

Pořizovací náklady dojící 

technologie a stavby 

2 404 800 Kč 

2 500 000 Kč 

2 404 800 Kč 

2 500 000 Kč 

Dotace 
1 503 000 Kč 

1 500 000 Kč 

6  417 500  0,6 =  

1503 000 Kč 

Produkce mléka 

- 2,1% navýšení ročně 
6 568 kráva/rok 6 568  40 = 262 720 Kč 

Příjem z prodeje mléka 

(Kč/l) 
8,38 Kč/l mléka 

8,38  262 720 =  

2 201 594 Kč 

Náklady na výrobu tržního 

mléka 
4,02 Kč/l mléka 

4,02  262 720 =  

1 056 135 Kč 

Mzda 

- 6% navýšení ročně 

406 560 Kč 

407 000 Kč 

406 560 Kč 

407 000 Kč 

Úrok 

- p. a. (první splátka je 

500 000 Kč + 

600 000 Kč DPH) 

6 % 6 % 

Zdroj: autorka 

 

Pro porovnání hodnocení efektivnosti investic jsem si vybrala kritérium čisté současné 

hodnoty ČSH, NPV (net present value). 

Důvodem výběru právě tohoto ukazatele byly následující kritéria: 

 jde o tradiční metodu hodnocení investic,  

 respektuje výnosy z investic po celou dobu životnosti,  

 respektuje faktor času,  

 jde o absolutní ukazatel.  

 

ČSH = vyjadřuje rozdíl mezi aktualizovanou (současnou) hodnotou peněžních příjmů 

z investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových zdrojů. 

Aktualizovaná hodnota peněžních příjmů a kapitálových výdajů = diskontovaný peněžní tok. 
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Použitý vzorec
57

: 

 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN – investiční náklady 

k – kapitálové investiční náklady 

t – období 1 až n 

n – doba životnosti investice 

 

=  

 

Výsledky výpočtů NPV: 

NPV u robota =4 981 683 Kč > NPV u dojírny =2 555 805 Kč 

 

Obě varianty jsou přijatelné, protože NPV > 0. První varianta má však vyšší NPV, proto je 

pro podnikatelský subjekt výhodnější. 

 

Rekapitulace příjmů a nákladů a přesné výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1.  

 

4.8.1 Analýza výsledků 

Cílem analýzy bylo určit výhodnost či nevýhodnost investice do dojícího robota. Za 

účelem lepšího vyhodnocení jsem zvolila komparaci s dojírnou se stejnou kapacitou 

podojených krav. 

Všechny proměnné, které jsem definovala v předchozí části práce, jsou stanoveny na 

základě reálných hodnot z praxe a ze zkušeností z provozu. Jedná se tedy o běžně používaná 

data aplikovaná do jednoho modelu. 

Dále analýza počítá s proměnnými tak, že sleduje trend jejich změn na základě studií nebo 

názorů odborníků a tento trend promítá i do budoucnosti. Naopak nepočítá se zásadními 

                                                           
57

 [43] SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 5. Přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, 

2010. 262 s. ISBN 978-80-7400-336-3 
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změnami příjmů a nákladů, jako tomu bylo v minulých letech, například s výkupní cenou 

mléka. 

Úkolem bylo zjistit finanční a ekonomickou efektivnost alternativ robota a dojírny a určit, 

zda vyšší příjmy a vyšší úspory provozních nákladů převýší vyšší náklady na pořízení 

samotného robota. 

Po dosazení hodnot do vzorce pro výpočet NPV jsem zjistila, že výsledná NPV činí 4 981 

683 Kč u robota a NPV u dojírny se rovná 2 555 805 Kč. 

Při výpočtu NPV jsem zjistila, že o 26 % [8,38  (8275 40)=2 773 780] – [8,38  (6 568 

 40)=2 201 594] vyšší příjem z prodeje mléka, v případě automatického dojení, mírně 

převýší nižší růst produkce mléka, jednorázový příjem nižší dotace a celkové náklady na 

výrobu mléka. 

NPV u investice do robota činí 4 981 683 Kč a v případě dojírny je to 2 555 805 Kč. U 

automatického dojení je tedy výsledná hodnota o 51 % vyšší než v případě dojírny. 

Dále je zajímavé, že se již první rok dosáhlo u obou případů návratnosti investice do 

rekonstrukce a dojících technologií, ačkoliv je nutné zdůraznit, že k tomu byly potřebné 

dotace. 

 

4.8.2 Dojírna 

Před pořízením robota zemědělec dojil 35 dojnic. Dojení a související práce (nahánění 

krav, dezinfekce dojících násad apod.) mu denně zabraly minimálně 6 hodin práce (3 hodiny 

ráno a 3 hodiny večer). Tuto činnost provozoval každý den, včetně víkendů a svátků. Dojení 

na farmě si prováděl výhradně individuálně, a to po dobu necelých 10 let. Krmení stáda 

zajišťovali bratři pana Herota pomocí krmného vozu, ve kterém se míchala směs senáže, sena, 

pšenice, ječmene a minerálních látek.  Krmení stáda zabralo 3 hodiny denně (hodinu ráno a 

dvě hodiny večer). Úklid stáje, tj. čištění chodeb od hnoje, aplikace suché podestýlky do 

lehacích boxů, zabraly denně 2 hodiny. Běhání (říji) krav sledoval pouze podle chování krav, 

které sám vyhodnocoval a na základě jeho subjektivního zjištění přivolával inseminátora. 

Velkou část jeho finančních prostředků odčerpávaly léčiva pro krávy (zejména záněty 

vemene).  

Hlavní nevýhodou dojení v dojírně je podle zemědělce Herota to, že nemá přehled o tom, 

kolik dojnice vyprodukuje mléka. Tím pádem nemůže individuálně určit potřebu krmiva pro 



74 

 

jednotlivé dojnice. Všechny se krmí stejně a tím dochází k neefektivnímu rozdělení krmiva. 

Kráva, která dojí málo, dostane stejně nákladné krmivo jako kráva, která dojí hodně. 

Za těchto podmínek bylo množství vyprodukovaného mléka cca 800 l denně (při dojení 35 

dojnic 2x denně). 

 

Tab. 4.9 Náklady na 35 ks dojnic za rok při dojení v dojírně 

 

Položka Cena v Kč/rok Komentář 

Krmná dávka 555 713 Kč 

25 kg senáže 12,50 Kč (1 balík 250 Kč/500 

kg),  

6 kg šrotu 27 Kč (směs ječmene a pšenice), 

0,25 kg minerálních látek 4 Kč (1 kg 16 Kč) 

Náklady na dezinfekci 32 000 Kč 
Dezinfekce dojícího zařízení 12 000 Kč, 

dezinfekce struků dojnic 20 000 Kč. 

Náklady na vodu 10 000 Kč  

Veterinární náklady 99 700 Kč  

Náklady na náhradní díly 25 000 Kč  

Náklady na energie 40 000 Kč  

Náklady celkem 762 413 Kč  

Zdroj: Interní evidence SHR  

 

4.8.3 Dojící robot 

Na farmě Miroslava Herota se v současnosti dojí zhruba 40 krav. Po přechodu na dojícího 

robota došlo k výrazné časové úspoře. Nyní mu kontrola stáda prostřednictvím programu T4C 

zabere denně 2 hodiny (hodina ráno a hodina večer). Z tohoto programu zjistí veškeré 

informace o stádu. Největší pozornost věnuje počtu dojnic, které se nebyly v robotu samy 

podojit a tyto dojnice do robota nasměřuje. Dále sleduje počet úspěšných dojení (1 kráva se 

denně může podojit až 4x). Důležitou informací je také to, kolik litrů každá dojnice za den 

nadojila, přičemž může snadno srovnat dojivost dle tabulky nebo grafu. Neméně důležitá je 

kontrola pohybové aktivity jednotlivých dojnic, ta farmáři prozradí, která dojnice je v říji a 

podle toho se přivolává inseminátor. Kromě toho program upozorňuje také na brzké otelení 
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krávy, na zasušení před otelením (2 měsíce před otelením kráva přestává dojit, aby se 

připravila na porod), onemocnění krávy (upozornění, že kráva málo nadojila nebo málo žere).  

Součástí přechodu na systém dojení dojícím robotem bylo i zakoupení technologie krmení 

– sila. Tato technologie je připojena na dojícího robota a dopravuje do něj granulovanou 

krmnou směs. Ta je dávkována jednotlivé dojnici podle denní užitkovosti (tj. kolik každý den 

nadojí, tolik dostane krmiva). Pořizovací cena sila včetně přípravy na zabudování byla 

150 000 Kč (bez DPH). Granulované krmivo nakupuje za cenu 5,70 Kč/1 kg (bez DPH). 

Jedna dojnice sežere průměrně 6 kg této směsi dle dojivosti (34 Kč). Dále je třeba pořizovat 

dezinfekci do robota, která vychází na 40 000 Kč ročně. 

Výraznou změnou při chovu skotu na farmě Herot bylo zavedení nočního svícení ve stáji. 

Svícení má za úkol umožnit kravám přístup k robotu (světlo u krav evokuje hormon, který 

produkuje mléko) a ke krmnému stolu i v noci. Při nočním svícení se využívá osvětlení stáje 

ze 40 %. I tento faktor přispěl ke zvýšení produkce mléka. Dojnice se chodí dojit a žrát i 

v noci a tím pádem produkují více mléka. Podle zemědělce Herota přínosy z větší dojivosti 

převýší náklady na noční svícení.  

Za první tři měsíce provozu dojícího robota (z toho jeden měsíc zácvik krav na dojící 

robot) lze pozorovat výrazné zvýšení dojivosti. V průměru je to 5 l/den na dojnici. Toto 

zvýšení efektivnosti dojnic lze vyjádřit: 5 l  8 Kč/l  30 dní v měsíci  40 ks dojnic = 

48 000 Kč za měsíc. Lze očekávat, že nárůst dojivosti bude pokračovat v menším měřítku i 

nadále.  
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Tab. 4.10 Propočet provozních a servisních nákladů na Dojícího robota Lely Astronaut 

 

Položka Cena v Kč / rok Komentář 

Servisní paušál 

Standard 
53 750 Kč 

Kapacita dojícího robota je 180 a více dojení 

za den, závisí na celkové užitkovosti a 

dojitelnosti dojnic. 

Spotřební materiál: 

Filtry 

Strukové násadce 

Ostatní spotř. 

materiál 

33 600 Kč (celkem) 

8 800 Kč 

11 200 Kč 

13 600 Kč 

Vyplývá z povinných servisních výměn. 

Dezinfekční a čisticí 

prostředky 
40 000 Kč  

Spotřeba el. energie 

=0,23 kW/1 dojení 

180 dojení  365  

0,23  2,70 

40 800 Kč 

Zahrnuje spotřebu vývěvy, kompresoru a 

bojleru na ohřev vody pro výplach a čištění 

Cena elektrické energie z roku 2010 vč. DPH 

20 %. 

Spotřeba vody 

3 litry/dojení 

180 365 3 0,03 

5 913 Kč Cena vody z roku 2010 vč. 10% DPH. 

Průměrná spotřeba 

náhradních dílů 
19 200 Kč  

Celkem 193 263 Kč  

Zdroj: statistika Lely Industies NL, doplněná o aktuální ceny zjištěné autorkou 

Použit přepočtový kurz 25 Kč/1 €. 

 

Ekonomický model porovnání vlivu zvolené technologie dojení přepočtené na náklady na 

1 litr mléka. Srovnání dojírny a robota v průměrných hodnotách parametrů – viz příloha č. 3. 
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4.9 Výsledky práce 

 

V podnikání platí zásada „Kdo chvíli stál, stojí opodál!“. Proto, když byl zemědělec Herot 

před rozhodnutím jak farmu modernizovat k její větší prosperitě, zvažoval dvě základní 

koncepce: investice do nové stáje s dojírnou nebo technologii dojícího robota. Při svém 

rozhodování se zaměřil na hlediska, která byla pro něj nejdůležitější. Při sestavování 

koncepce podnikání na další roky bylo prioritou minimalizovat počet lidského faktoru na 

chodu farmy. Zaměstnanec je pro malého živnostníka spíše přítěží než pomocí. Významným 

faktorem v rozhodování bylo také zefektivnění jeho času stráveného ve stáji a dojírně. Většina 

zemědělců je totiž od rána do večera ve stáji nebo na polích. To má podle statistik neblahý 

vliv na jejich osobní a rodinný život. Ani v okolí zemědělce Herota tomu není jinak. Velká 

část zemědělských kolegů, se kterými se schází na různých zemědělských akcích (školení, 

výstavy nebo kolegiální výpomoc na polích v sezóně), je rozvedených nebo žijí sami. Pro 

zemědělce Herota je však rodinné zázemí na předních příčkách žebříčku hodnot. 

V rámci inovace farmy bylo jeho původním záměrem postavit novou stáj. Nechal si 

zpracovat projekt EIA (to je posouzení vlivu stáje na životní prostředí) v ceně 70 000 Kč. A 

předběžnou kalkulaci nové stáje s dojírnou v částce 50 000 Kč. Na financování této akce by 

zemědělec Herot musel vynaložit 10 000 000 Kč. To byla navrhovaná cena stáje pro 50 ks 

dobytka s rybinovou dojírnou pro šest krav na jedno dojení. Příjmy ze zemědělského 

podnikání mu však nedovolily realizovat tuto akci. Příčinou toho, že zemědělec nedosáhl na 

bankovní úvěr, byly taktéž nízké příjmy ze zemědělství. Vedlejším důvodem nerealizace 

projektu byl také nesouhlas sousedů se stavbou nové stáje.  

Detailním nastudováním dotačních programů se mu naskytla možnost podat žádost o 

dotaci na dojícího robota, kterou využil a úspěšně ji nyní čerpá. 

Za tři měsíce dosavadního používání robota je farmář nadmíru spokojen. Zvýšila se 

užitkovost krav, což je po tak krátké době fungování technologie výborným výsledkem. 

Farmář nyní nefunguje pouze jako „dojič“ krav, ale stal se z něj manažer stáda. Což po 10 

letech rutinního dojení má pozitivní vliv i na psychickou kondici farmáře. Nyní je mu k 

dispozici kompletní servis informací o každé dojnici, který by sám nebo prostřednictvím 

zaměstnanců nikdy nebyl schopen zjistit. Zefektivněním rozdělování krmiva a včasným 

připouštěním krav se dostavily další úspory výdajů, které zemědělec může hospodárněji 

využít tam, kde to bude potřebovat. Nyní jsou krávy klidné a bez stresu a to také přispívá 

k psychické pohodě chovatele.  
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5 Závěr 

 

Otázky postavení zemědělství a jeho úlohy v ekonomice dostávají v posledních dvaceti 

letech další dimenze. Není řešena pouze problematika produkce potravin, ale narůstá jeho 

význam z hlediska trvale udržitelného hospodaření. To zahrnuje nejen aspekty ochrany 

životního prostředí a péče o krajinu, ale také oblast welfare zvířat a bezpečnosti potravin. 

Současně jedním z důsledků rostoucí světové populace je však i růst poptávky po potravinách 

a s tím související zvyšování požadavků na zemědělskou výrobu. V souvislosti s tím je proto 

nutné zajistit takovou strukturu zemědělství, která by splňovala nejen požadavky na trvalou 

udržitelnost, ale současně i požadavky trhu. Jedním z předpokladů trvalé udržitelnosti českého 

zemědělství se tedy stává i požadavek zvyšování konkurenceschopné pozice podniků v rámci 

jednotného trhu EU, ale i trhu světového. 

 

Dojící technologie je obecně velice nákladná záležitost. Pořizovací náklady se pohybují 

v miliónech korun českých. Dále investice zahrnuje menší či větší stavební úpravy.  

Z práce vyplývá, že je finančně výhodnější dojící robot (viz porovnání NPV, kapitola 4.8 a 

4.8.1). Práce zároveň ukazuje důležitost lidského faktoru, nejprve si musí investor připustit 

myšlenku, že mléko lze vyrábět i jinak než v minulých letech a navíc s vyšším cash-flow. 

Také klade větší důraz na manažerské řízení provozu, tzn. vyšší nároky na kvalifikaci 

obsluhy. Na druhou stranu podle farmáře Herota činí práci na farmě daleko zajímavější a 

provoz je díky efektivní automatizaci závislý na menším počtu lidí než v minulosti. 

 

Z provedených analýz a výsledků diplomové práce, jejímž cílem bylo zhodnotit 

ekonomickou situaci v důsledku změny výrobní struktury u zemědělského podnikatele, lze 

specifikovat poznatky, že investice do automatického robotického zařízení je sice v počátku 

nákladnější než investice do dojírny, ale při porovnání NPV jednotlivých projektů vyšší 

počáteční investici u robota převýší zvýšená užitkovost, což přináší vyšší tržby za mléko při 

nižších nákladech na provoz. Nesmíme opomenout také získanou dotaci na tuto technologii 

dojení. 

 

Z nárokových dotačních opatření jako jsou SAPS, TOP-UP a LFA (kapitola 2.12.2), lze na 

základě výsledků vlastní práce konstatovat, že tyto formy podpor a jimi získané finanční 
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prostředky hrají v rámci podnikatelské činnosti zemědělce významnou roli, neboť zajišťují 

nejen určitou míru stabilizace jeho činnosti, ale zároveň vedou jejich využíváním k pozitivním 

dopadům na dlouhodobou udržitelnost zemědělství. I přes to, že v současné době jsou s nimi 

spojeny povinnosti kontrol podmíněnosti, pozitiva těchto dotačních titulů převažují nad 

negativy administrativní náročnosti. 

 

Celkově lze konstatovat, že na základě provedených analýz systému dotací v zemědělství 

v rámci SZP a jejich konkretizace v podmínkách zkoumaného podnikatelského subjektu, tj. 

Mléčné farmy Miroslava Herota (SHR), byly ve sledovaném období posíleny možnosti 

podpory rozvoje podnikání mladého zemědělce včetně určité finanční stabilizace jako 

předpokladu pro rozvoj jeho podnikání i nadále. 

 

Jako zajímavost a zadostiučinění jeho práci a rozhodnutí se pro automatické dojení lze 

uvést, že zemědělec Herot (dle věkové struktury jeden z nejmladších uživatelů robota v ČR) 

dosáhl za pouhé čtyři měsíce používání této technologie takových výsledků, že na začátku 

dubna 2012 byla o jeho podnikatelském úspěchu napsaná reportáž do květnového čísla 

časopisu Farmář 5/12 (vydavatel Profi Press s. r. o.). 
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 Použité zkratky 

a.j. a jiné 

apod. a podobně 

a.s. akciová společnost 

atd. a tak dále 

AEO agroenvironmentální opatření 

b.c. běžné ceny 

BCS Body Condition Score (Tělesná kondice) 

CD kompaktní disk 

CPV ceny průmyslových výrobců 

Ct cent (měnová jednotka), 1€=100 centů 

CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností v ČR 

 NACE – Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes (Klasifikace ekonomických činností) 

CZV ceny zemědělských výrobců 

ČNB  Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSH čistá současná hodnota 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DPH daň z přidané hodnoty 

EAFRD Europen Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova) 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EIA Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí) 

EK Evropská komise 

ES Evropské společenství 
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€ euro = společná měna Evropské měnové unie (platnost od 1. 1. 1999) 

EU Evropská unie 

EUR měna euro 

EZ ekologické zemědělství 

Eurostat Evropské statistické centrum 

FADN Farm Accountancy Data Network (Zemědělská účetní datová síť) 

FO fyzická osoba 

GAEC Good Agricultural and Environmental Condition (standard dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu) 

Ha hektar 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovení 

kritických kontrolních bodů) 

HDP hrubý domácí produkt 

HPH hrubá přidaná hodnota 

HRDP Horizontal Rural Development Plan (horizontální plán rozvoje venkova) 

CHKO chráněná krajinná oblast 

ICAR International Comitee for Animal Recording (Mezinárodní výbor pro kontrolu 

užitkovosti) 

IM investiční majetek (dlouhodobý majetek) 

IP integrovaná produkce 

Kč korun českých 

kg kilogram 

ks kusů 

KK koncentrované krmivo 

l litr 

LEADER Liaison entre les actions economic rural (Propojování akcí hospodářského 

rozvoje venkova) 

LFA Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti) 
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LPF lesní půdní fond 

LPIS Land Parcel Identification Systém (systém pro identifikaci pozemků) 

mil. milión 

MAS místní akční skupina 

MF Ministerstvo financí 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MQC Milk Quality Control (manažerský systém kontroly kvality mléka) 

např. například 

Natura 2000 Evropská ekologická síť chráněných území 

NH národní hospodářství 

NP národní park 

NPV net present value – čistá současná hodnota  

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistique (územní statistické jednotky) 

NV nařízení vlády 

o. p. orná půda 

OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP operační program 

OP RVMZ  OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) 

p. a. per annum (ročně) 

p. b. procentní bod 

příp. případně 

PF ČR Pozemkový fond ČR 

PFO podniky fyzických osob 

PGRLF Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

PHM pohonné hmoty a mazadla 
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PPO podniky právnických osob 

PRV Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 

r. rok 

RO SZIF Regionální odbory SZIF 

Sb.  sbírka zákonů 

s. c. stálá cena 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

SAPARD  Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 

(Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova) 

SAPS  Single Area Payment Scheme (zjednodušená přímá platba na plochu) 

SHR soukromě hospodařící rolník 

SKP standardní klasifikace produkce 

SOT společná organizace trhu 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

SZP Společná zemědělská politika 

tis. tisíc 

tj. to je 

T4C Time for Cows (Čas pro krávy – manažerský program) 

TOP-UP národní doplňkové platby 

TP travní porosty (podle zákona o zemědělství; LPIS) 

TTP trvalé travní porosty (podle katastrálního zákona; ČÚZK) 

VDJ velká dobytčí jednotka 

WTO World Trade Organization (světová obchodní organizace) 

z. p.  zemědělská půda 

ZDP zákon o dani z příjmů 

ZPF zemědělský půdní fond
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