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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na komparaci zemědělství České republiky 

a Maďarska. Komparace je prováděna pro období před a po vstupu obou zemí do 

Evropské unie. Cílem práce je sledovat dopad Společné zemědělské politiky 

na zemědělství obou zemí. Je provedena analýza vývoje vybraných makroekonomických 

ukazatelů a produktů. 
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Abstract 

This masters thesis is focused on a comparation between agricultures of Czech republic 

and Hungary. The comparison is done for the periods before and after entering the 

European union. The goal of the thesis is to observe the influence of the Common 

agricultural policy on the agriculture of both countries. An analysis of development of 

selected macroeconomic indicators and products was performed. 
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ÚVOD 

Zemědělství vždy patřilo k nejvíce diskutovaným oblastem při utváření evropské 

integrace. I přes značné množství změn, kterými tento sektor i společná zemědělská 

politika prošly, se stále jedná o jednu z nejaktuálnějších oblastí společného zájmu 28 

členských státu EU. SZP se nevztahuje pouze na zemědělské produkty, ale také k celému 

navazujícímu zpracovatelskému průmyslu, tudíž ovlivňuje velkou část ekonomicky 

aktivních obyvatel. 

Zemí, se kterou budu v této práci porovnávat Českou republiku, je Maďarsko. Jako první 

kritérium se při výběru stalo datum vstupu do Evropské unie – vybírala jsem ze zemí, 

které se staly členy ve stejné přístupové vlně, v tomto případě k 1. květnu 2004. Další 

společný charakteristický znak, v tomto případě v postavení těchto dvou zemí 

vůči Evropské unii, je i fakt, že ani jedna z těchto zemí zatím nepřistoupila na společnou 

měnu EURO a jako platidlo používají měnu vlastní – v České republice je to česká 

koruna, v Maďarsku potom maďarský forint. Tyto země jsou si také velmi podobné 

rozlohou, počtem obyvatelstva a svojí polohou ve střední Evropě. Jsou společně členy 

mezinárodních organizací V4, NATO a OSN. Historicky je spojuje jejich zařazení do tzv. 

východního bloku, tedy států, které byly v době Studené války úzce závislé na Sovětském 

svazu. 

Práce je rozdělena do několika částí. Jednotlivé části jsou: Vymezení problému, cíle 

práce, metody a postupy zpracování; Teoretická východiska, Analýza současného stavu; 

Ekonomické zhodnocení; Shrnutí a návrhy opatření; Závěr.  

Teoretická východiska jsou rozdělena do čtyř oddílů.  

Oddíl č. 1.1 - stručně popsána historie evropské integrace od jejího vzniku až po 

současnost.  

Oddíl č. 1.2 - charakterizována společná zemědělská politika včetně jejich cílů, principů, 

mechanismů fungování a v neposlední řadě i reforem, kterými v průběhu let prošla.  

Oddíl č. 1.3 – popsány makroekonomické agregáty používané k popisu 

výkonnosti a fungování ekonomicky – hrubý domácí produkt, zaměstnanost. V tomto 

případě ve vztahu k zemědělství.  

Oddíl č. 1.4 – popsány statistické metody, které byly v této práci použity pro sestavení 

regresních modelů, provedení korelační analýzy a vyvození závěrů.  
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Analýza současného stavu je rozdělena do sedmi oddílů.  

Oddíl č. 2.1 - poskytnuty informace o konkrétních způsobech a formách financování 

Společné zemědělské politiky ze strany Evropské unie.  

Oddíl č. 2.2 a č. 2.3 – zpracována charakteristika porovnávaných zemí, popis vývoje 

zemědělské politiky v České republice a Maďarsku před a po jejich vstupu do Evropské 

unie. 

Oddíl č. 2.4 – vývoj mnou vybraných ekonomických ukazatelů. Jako ekonomické 

ukazatelé byly pro obě země vybrány: využívaná zemědělská plocha, produkce obilí, 

produkce pšenice, produkce řepky olejné, počet skotu, produkce mléka, počet prasat. 

Na základě dostupných informací se pokouším zjištěné skutečnosti popsat a posoudit, do 

jaké míry jsou ovlivněny vstupem zemí do Evropské unie a aplikací Společné zemědělské 

politiky.  

Oddíl č. 2.5 – popsána vzájemná spolupráce v oblasti zemědělství České republiky 

a Maďarska.  

Oddíl č. 2.6 – zpracována korelační analýza a vypočítán Pearsonův korelační koeficient 

pro vybrané ekonomické ukazatele: využívaná zemědělská plocha a produkce obilí; 

chov skotu a produkce mléka. Zjištěné skutečnosti se zde pokouším popsat a ověřit, 

zda jsou v souladu s výstupy zjištěnými v předchozích oddílech. 

Oddíl č. 2.7 – popsán vývoj vybraných makroekonomických agregátů ve vztahu 

k zemědělství. To znamená podíl zemědělství na hrubém domácím produktu, počet 

zaměstnaných v zemědělství.  

Ve třetí části je shrnutí a popis závěrů z provedených analýz z předchozích kapitol práce. 

Dále jsou zde uvedeny mé návrhy na zlepšení pozice českého zemědělství. 
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Seznam zkratek 

EAGGF – Evropský zemědělský záruční a orientační fond (European Agricultural 

Guidance and Guarantee Fund) 

EHS – Evropské společenství 

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli 

EU – Evropská unie 

EUROATOM – Evropské společenství pro atomovou energii 

HDP – Hrubý domácí produkt 

SAPS – Jednotná platba na plochu 

STO – Společné tržní organizace 

SZBP – Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond 

SZP – Společná zemědělská politika 

 

  



 

15 

 

VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je vyvození závěrů o stavu zemědělství 

Maďarska a České republiky po provedení komparace vybraných ekonomických 

ukazatelů. Komparace je provedena pro období před vstupem a po vstupu obou zemí do 

Evropské unie. 

Dílčí cíle jsou následující: 

• Analýza vývoje hrubého domácího produktu a zaměstnanosti v obou zemích 

a také navazujících ukazatelů, které mají přímou souvislost se zemědělstvím – 

podíl zemědělství na HDP země, zaměstnanost v zemědělství. Komparace vývoje 

zmiňovaných ukazatelů v obou zemích. 

• Analýza vývoje vybraných zemědělských ukazatelů a produktů: využívaná 

zemědělská plocha, produkce obilí, pšenice, řepky, skotu, mléka, prasat. 

Komparace s posouzením vlivu SZP. 

• Regresní a korelační analýza závislosti mezi produkcí zemědělských produktů 

(produkce obilí a mléka) a nezávislých proměnných (produkce obilí a počtu 

skotu). 

 

Pro dosažení cílů diplomové práce jsou využívány údaje zpracované do tabulek a grafů 

s popisem a komentářem daného stavu. Dále jsou použity statistické metody regrese 

a korelace pro zjištění závislosti vybraných zemědělských ukazatelů. Na základě 

zjištěných informací je provedena komparace jednotlivých ukazatelů obou zemí. Ty jsou 

následně shrnuty a na tomto základě jsou dedukovány návrhy a doporučení. 

Pro zpracování teoretické i analytické části jsem použila odbornou literaturu, informace 

z internetových stránek Českého statistického úřadu, Ministerstva zemědělství České 

republiky, Eurostatu, ročenek zemědělství apod. 

Postupy zpracování: 

• stručně je shrnuta historie vzniku a současnosti Evropské unie. Zvláštní pozornost 

je věnována Společné zemědělské politice a jejím cílům, 
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• pro obě vybrané země – ČR a Maďarsko – je zpracován popis stavu zemědělství 

před a po vstupu do EU, 

• je provedena analýza vývoje jednotlivých vybraných zemědělských produktů 

před a po vstupu do EU, 

• je provedena analýza vývoje makroekonomických ukazatelů a navazujících 

ukazatelů, které mají přímou souvislost se zemědělstvím, 

• na základě zjištěných skutečností je provedena komparace získaných informací 

a navržena řešení, 

• vyvozené závěry jsou posouzeny v kontextu se stanoveným cílem práce.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Historie evropské integrace 

Pokusy o integraci Evropy probíhaly již od středověku. Naplnění myšlenky, že se spojují 

evropské národy lze hledat po dvou světových konfliktech první poloviny 20. století. 

Děsivý počet mrtvých dovedl tehdejší evropské politiky k úvahám o federalizující 

Evropě. Mezi největší zastánce této myšlenky patřili např. Altiero Spinelli z Itálie a Jean 

Monnet z Francie. Jejich vize spočívala v prohlubující se spolupráci evropských států, 

která by vedla k postupné federalizaci (1). 

Až již zmíněné dvě světové války iniciovaly v politických kruzích myšlenky 

o spolupráci. Založeno bylo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 1951, 

a tím se poprvé státy vzdaly části suverenity ve prospěch společenství několika států. 

Těžby uhlí a oceli tvořily základ hospodářství. Jednalo se totiž o komodity, které byly 

základem rekonstrukce válkou zničených států a zároveň to byly suroviny, bez kterých 

nebylo možno dobře vyzbrojit armádu. Jednalo se také o „kontrolní režim“, který 

vyplýval z obav z německého průmyslu, a byla zde snaha o vytvoření procesu 

odstraňování německo-francouzského nepřátelství. Zakladateli ESUO byla šestice států 

– Itálie, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko (1, 9). 

1.1.1  50. léta       

V 50. letech bylo období očekávání, jakým způsobem se ESUO vyvine. ESUO bylo 

časem pojmuto jako zóna volného obchodu a společný trh s ocelí a uhlím. Tato 

nadnárodní spolupráce se časem osvědčila a makroekonomické údaje z konce 50. let 

ukazovaly ESUO jako úspěšný projekt. Avšak začal klesat význam těchto základních 

komodit. Státy teda chtěly rozšířit tyto metody i na další sektory. V březnu téhož roku 

byly v Římě podepsány smlouvy o Evropském společenství (EHS) a Evropském 

společenství pro atomovou energii (EUROATOM) (1). 

1.1.2  60. léta 

Počátkem 60. let byla šestice států sjednocována ve třech společenstvích a jejich hlavním 

společným tématem bylo pokračování budování společného trhu v dalších oblastech. 

EHS zavazovalo státy také k dokončení celní unie. 
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Zemědělství se stalo novou prioritní oblastí spolupráce. Mezi hlavní cíle EHS totiž patřilo 

zajistit potravinovou soběstačnost členských států, stabilizovat životní úroveň zemědělců 

a zásobování obyvatelstva (1). 

1.1.3  70. léta 

70. léta byla ovlivněna ropnou (energetickou a surovinovou) krizí a pokračování 

v integraci bylo odsunuto z popředí zájmů, jelikož se řešily zejména domácí hospodářské 

problémy. Poprvé došlo k ekonomickému poklesu ve Společenství kvůli problémům 

v zásobování energiemi. Nedošlo tedy k žádnému procesu integrace ve smyslu její 

hloubky, ale přibyli tři noví členové – Velká Británie, Dánsko a Irsko, konkrétně k 1. 1. 

1973 (1, 9). 

1.1.4  80. léta  

Hned roku 1981 přistoupilo Řecko, které zůstává otazníkem až do současnosti. 

V polovině 8o. let nastaly problémy týkající se hranic společného trhu, protože rostoucí 

obchodní výměna uvnitř společného trhu se setkávala s limitující prostupností národních 

hranic a s tím spojených celních prohlídek. Vznikla tedy myšlenka o prostoru bez hranic 

mezi členy. Jednání v Lucembruském Shenghenu završil podpis smlouvy dne 14. 6. 

1985. Ta byla postupně rozvinuta do neexistence fyzických hranic a kontroly 

mezi členskými státy Shengenského prostoru. V roce 1986 do Společenství také 

přistoupilo Portugalsko a Španělsko (1). 

1.1.5  90. léta 

V 90. letech došlo k přistoupení politicky i ekonomicky stabilních zemí a ke 

dvěma změnám. Nejdůležitější smluvní a organizační proces začal podpisem Smlouvy 

o Evropské unii neboli podpisem Maastrichtské smlouvy, roku 1992, která 

sjednocovala všechna tři společenství do jednoho celku. Také kodifikovala pravidla pro 

hospodářskou a měnovou politiku, včetně vymezení etap budování hospodářské 

a měnové unie. 

Nově byl zaveden systém tří pilířů a oblastí EU: 

• I. - Hospodářská spolupráce členských zemí s nadnárodním principem rozhodování 

EU. 
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• II.  -  Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP), která 

byla založena na principu mezivládního rozhodování. 

• III. - Spolupráce v oblasti justice a vnitra, také na principu mezivládního 

rozhodování.  

K 1. 1. 1995 do EU vstoupily státy se stabilním demokratickým politickým systémem 

a toto přistoupení bylo označeno jako „první vítané rozšíření“. Jednalo se o Rakousko, 

Finsko a Švédsko (1, 9, 24). 

1.1.6  Od roku 2000 

Nové tisíciletí Unie odstartovala smluvní změnou hned v roce 2001, a to Smlouvou 

z Nice, která reagovala na úsilí o vstup kandidátských států východní a střední Evropy do 

EU. Dne 1. května 2004 došlo k největšímu rozšíření Evropské unie, jelikož přistoupilo 

deset států: Česká Republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Malta, Kypr, 

Estonsko, Lotyšsko, Litva (1). 

Od roku 2002 se stává euro jediným platným platebním prostředkem v prozatím 

dvanácti členských státech EU, které současně splnili příslušná kritéria pro vstup ho 

měnové i hospodářské unie. 

V prosinci roku 2009 přišla v platnost Lisabonská smlouva, která byla rozsáhlou 

institucionální reformou. Rušila totiž stávající třípilířovou hierarchii maastrichtské 

smlouvy a vybavuje Unii právní subjektivitou. Oblasti třetího pilíře byly přesunuty do 

pilíře prvního (1, 9). 

1.1.7  Současnost 

 Zatím posledním rozšířením integračního procesu se stalo přistoupení Chorvatska, které 

se k Unii přidalo 1. června 2013. Celkem je teď v Evropské unii tedy 28 států. Následující 

tabulka zobrazuje shrnutí postupných přístupů jednotlivých zemí (1). 
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Tabulka 1: Přistupování jednotlivých států do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Rok Státy 

01. 01. 1958 Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Belgie, 

01. 01. 1973 Spojené království, Irsko, Dánsko 

01. 01. 1981 Řecko 

01. 01. 1986 Španělsko, Portugalsko 

01. 01. 1995 Rakousko, Švédsko, Finsko 

01. 05. 2004 Česká republika, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Kypr, 

Polsko, Slovinsko, Slovensko, Malta 

01. 01. 2007 Bulharsko, Rumunsko 

01. 07. 2013 Chorvatsko 

 

V následujícím obrázku je znázorněn současný Schengenský prostor: 

 

Obrázek 1: Současné rozložení Shengenského prostoru 

(Zdroj: 26) 
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1.1.8 Orgány EU 

Evropská unie je založena na institucionálním systému, jenž je v celosvětovém měřítku 

ojedinělý. V rámci tohoto systému členské země pro řešení vybraných otázek přenáší své 

pravomoci na nezávislé instituce, které reprezentují zájmy Unie jako celku, členů 

i občanů. Komise sleduje zájmy EU jako celku, naopak k zájmům jednotlivých členských 

zemí přihlíží Rada EU a Evropský parlament. Struktura tohoto systému je 

založena na demokracii a dodržování pravidel (9). 

Tabulka 2: Orgány EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 5, 9) 

Evropská rada 
Představuje nejvyšší politickou reprezentaci EU. Rozhoduje 

o nejzákladnějších otázkách evropské integrace, dává EU 

nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné 

politické priority a směry. Sdružuje hlavy států nebo 

předsedy vlád členských států EU a předsedu Evropské 

komise.  

Evropský parlament 

 

Sídlo: Štrasburk, 

Brusel 

Jedná se o zastupitelský orgán lidu států sdružených v EU. 

Má tři základní pravomoci – legislativní (spolu s Radou EU 

spolurozhoduje o přijetí legislativních aktů), rozpočtová 

(schvaluje rozpočet EU) a kontrolní (dohled nad 

aktivitami EU a jejích jednotlivých orgánů). 

Rada EU 

 

 

Sídlo: Lucemburk, 

Brusel 

Rozhodovací orgán EU 

se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi reprezentující 

členské státy a vyjadřující jejich zájmy. Rada EU zasedá 

v různých formacích v závislosti na projednávané 

problematice.  

Evropská Komise 

 

 

 

Sídlo: Lucemburk, 

Brusel 

Nezávislý, kolektivní, permanentní a výkonný orgán 

reprezentující nadnárodní složky EU jako celku. Komise má 

téměř výlučné právo legislativní iniciativy, podílí se 

na řízení, výkonu a implementaci politik EU, spravuje 

rozpočet Unie a jako „strážkyně smluv“ prosazuje právo EU 

a dohlíží na jeho dodržování. 
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Soudní dvůr EU 

Sídlo: Lucemburk 

Dohlíží na aplikaci a interpretaci práva EU. Jedná se 

o nejvyšší instanci v oblasti evropského práva. 

Evropská centrální 

banka 

Sídlo: Franfurt nad 

Mohanem 

ECB je zodpovědná za jednotnou měnovou politiku a má 

výlučnou pravomoc povolovat vydávání bankovek. 

Účetní dvůr 

 

 

Sídlo: Lucemburk 

Reprezentuje zájmy daňových poplatníků na kontrole 

výdajů EU, jejich hospodárnosti a účelnosti. Přezkoumává 

účetnictví a řádnost a právoplatnost finančních operací. 

Hospodářský 

a sociální výbor 

 

Sídlo: Brusel 

Poradní orgán pro Evropskou komisi, Radu EU 

a Evropský parlament v ekonomické a sociální oblasti. 

Je nezávislý na zájmech EU a vydává stanoviska. 

Výbor regionů 

 

Sídlo: Brusel 

Poradní orgán pro Evropskou komisi, Radu EU 

a Evropský parlament poskytující místní a oblastní 

dimenzi pro rozhodování v EU. 

Evropská investiční 

banka 

Sídlo: Lucemburk 

Poskytuje půjčky a záruky pro kapitálové investice 

podporující ekonomický rozvoj a integraci Evropy. 

Evropský veřejný 

ochránce práv 

Sídlo: Štrasburk 

Prošetřuje stížnosti občanů Unie nebo kterékoli FO 

s bydlištěm či PO se statutárním sídlem v členském státě EU 

na nesprávný úřední postup orgánů, institucí nebo jiných 

subjektů Unie. 
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1.2 Společná zemědělská politika 

Zemědělství vždy patřilo k nejvíce diskutovaným oblastem při utváření evropské 

integrace. I přes značné množství změn, kterými tento sektor i společná zemědělská 

politika (dále jako „SZP“) prošly, se stále jedná o jednu z nejaktuálnějších oblastí 

společného zájmu 28 členských státu EU. Je tomu tak i proto, že na její provoz je ročně 

vynakládána zhruba třetina unijního rozpočtu. SZP se nevztahuje pouze na zemědělské 

produkty, ale také k celému navazujícímu zpracovatelskému průmyslu, tudíž ovlivňuje 

velkou část ekonomicky aktivních obyvatel (2). 

1.2.1  Vznik a charakteristika společné zemědělské politiky 

Již od počátku hrál sektor zemědělství velmi důležitou roli ve vývoji integračního 

procesu v západní Evropě. První pokusy o vytvoření zemědělské integrace spadají do 

první poloviny 50. let (2, 9). 

Po ukončení druhé světové války nebyly státy schopny zajistit svou zemědělskou 

produkci. Bylo tudíž potřeba vytvořit účinný mechanismus zajišťující plynulé dodávky 

potravin. Na vzniku společné zemědělské politiky měl vliv zejména politický 

a ekonomický podtext. Bylo nutné přihlížet ke specifickým rysům zemědělství, 

zejména skutečnosti, že zemědělská produkce je výrazně 

ovlivňována přírodními podmínkami (živelné pohromy, záplavy, mrazy atd.). Tyto 

podmínky jsou jednak velmi obtížně predikovatelné a pokud již nastanou těžko se jim 

vzdoruje. Z ekonomického pohledu je zemědělství sektorem, ve kterém se vyrábí zboží 

a suroviny primárního charakteru mající nízkou cenovou elasticitu poptávky, a proto 

zabezpečení cenové stability je základem pro makroekonomickou stabilitu národního 

hospodářství. Dalším politickým faktorem byla snaha zakladatelů EHS o zajištění výživy 

obyvatelstva, rozvíjet zemědělskou politiku i v odlehlých částech regionů, 

podpora zakládání rodinných farem, stabilizovat důchody zemědělců, a tím dosáhnout 

srovnatelné životní úrovně mezi obyvatelstvem ve městech a na venkově (2, 4). 

Důležitým záměrem bylo vytvoření takového volného trhu zemědělské produkce, který 

by současně reguloval obchod s těmito komoditami s nečlenskými státy Společenství 

a tím neohrozil domácí producenty. Tento přístup podporovala zejména Francie, která 

byla nejvýznamnějším producentem mezi státy zakládajícími EHS. Stejný názor 

podporovalo také Nizozemí a Itálie. Německo však naopak usilovalo o vytvoření 

společného trhu s volným pohybem zboží a myšlenka komunitární preference 
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v rámci SZP jeho představám neodpovídala. Na základě kompromisního řešení 

byla nakonec formulována Společná zemědělská politika. Její základní charakteristiky 

byly definovány v Římské smlouvě z roku 1957, a s její realizací bylo započato roku 

1962. Z tohoto úhlu pohledu se dá SPZ považovat za nejstarší politiku Evropského 

společenství (2, 4). 

1.2.2  Cíle SZP podle Římské smlouvy 

Z následujících cílů je zřejmé, že se neomezují pouze na ekonomickou oblast, ale zahrnují 

daleko širší oblast zájmů. Jedná se o komplex, jenž zasahuje také do sociální i politické 

oblasti. Cíle podle Římské smlouvy v článku č. 59 byly: 

• Zvýšit produktivitu podporou technického pokroku, optimálně využívat pracovní 

sílu. 

• Zajistit spravedlivou životní úroveň zemědělců odpovídající úrovni ostatních 

hospodářských sektorů, především zvyšováním jejich osobních důchodů. 

• Stabilizace trhů se zemědělskou produkcí. 

• Zaručit zásobování zemědělskými produkty. 

• Zabezpečit přiměřené ceny za dodávky potravin pro spotřebitele. 

• Zajistit soběstačnost evropského regionu v zemědělských produktech 

odpovídajících mírnému klimatu (2, 3, 9, 10). 

Ekonomické cíle se soustředily zejména na zvýšení produktivity práce pomocí 

rozšiřování technického pokroku a optimalizace využívání výrobních fondů, hlavně 

pracovní síly. 

Dosažení sociální cílů vycházelo z vysoké míry solidarity charakteristické pro většinu 

evropského kontinentu. Snahou bylo zajištění spravedlivé životní úrovně zemědělců 

zvýšením jejich příjmů a zabezpečením ceny při dodávání spotřebitelům. 

Mezi politické cíle můžeme zařadit požadavky na stabilizaci trhu a vytvoření podmínek 

pro zajištění potravinové soběstačnosti (3, 6). 

Původní cíle SZP a jejich realizace představovaly z hlediska EHS zpočátku potřebný 

nástroj pro ekonomickou a sociální stabilizaci zemědělské oblasti. Naplňování výše 

uvedených cílů si však také vyžadovalo velké společenské náklady. Na druhou stranu 

systém nadstátních zásahů tohoto typu se ukazoval v realitě poválečné Evropy jako 



 

25 

 

politicky i ekonomicky přijatelnější oproti nejisté vidině dlouhodobé rovnováhy 

dosahované v zaostalé zemědělské výrobě pouze tržními nástroji, spojené s riziky 

ekonomických výkyvů, které byly časté, a také s rostoucí sociální diferenciací (3, 6). 

1.2.3  Principy SZP 

K dosažení cílů SZP formulovaných v Římské smlouvě bylo zapotřebí vybudovat takový 

mechanismus regulace produkce i odbytu, který by současně bral ohled i na kurzové 

výkyvy měn členských států EHS. Tento mechanismus byl založen na třech základních 

principech: 

• jednotný společný trh zemědělských produktů, 

• finanční solidarita členských zemí při provádění SZP, 

• zvýhodnění, podpora a ochrana domácích výrobků před těmi zahraničními (2, 9). 

Jednotný společný trh 

Princip jednotného společného trhu vychází z možnosti volného pohybu zemědělských 

produktů mezi členskými státy v rámci jednotného vnitřního trhu, a to s vyloučením 

běžných ochranných opatření typických pro zahraniční obchod. Při organizaci dílčích 

trhů pro jednotlivé produkty a ochraně domácí výroby jsou využity: jednotná pravidla, 

jednotné nástroje a jednotná cena, kterou každoročně stanovovala Rada ministrů 

na základě návrhu Komise. Zcela jsou také vyloučeny cla a kvóty (2, 3). 

Finanční solidarita 

Finanční solidarita předpokládá společnou účast členských zemí EU na financování SZP. 

Výdaje na realizaci SZP by měli být hrazeny ze společných zdrojů, tj. z rozpočtu ES. 

Každá země měla přispívat do evropského rozpočtu nezávisle na výkonnosti jejich 

zemědělské produkce. Za stěžejní nástroj byly považovány dotace domácím výrobcům. 

Tím měla být zajištěno jejich motivace pro zvyšování zemědělské produkce pořízením 

moderních strojů a zařízení, použitím nových technologií apod. (2, 3, 10). 

Preference domácích výrobků 

Preference domácích výrobků znamená přednost odbytu produktů vyrobených 

v členských zemích EU před zahraničními. To má zajisti ochranu vnitřního trhu jak před 

konkurenceschopným levným dovozem, tak také jako ochranu před velkými výkyvy 

světových trhů. Zároveň jsou zvláštními vývozními dotacemi podporovány výrobky 
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určené na export z EU. Základním nástrojem ochrany vnitřního trhu je clo uvalené 

na importované výrobků a zboží ze zemí mimo EU (2, 3). 

Tyto společné zásady SZP, které byly přijaté v samých počátcích EHS, jsou aplikovány 

v různých modifikacích dodnes a to i přes to, že SZP prošla řadou reforem (2, 3).   

1.2.4  Mechanismy SZP 

Kromě hlavních principů SZP je pro fungování zemědělského trhu využita celá 

řada regulačních nástrojů jako např. regulace formou cen, produkčních kvót, 

intervenčních nákupů, vývozních dávek, podpory skladování a také kompenzace formou 

přímých plateb. Jako regulační mechanismus fungují také společné tržní organizace (4). 

1.2.4.1. Cenové regulace 

Jedná se o nejběžnější regulační nástroj SZP. Zatímco na světovém trhu jsou ceny 

určovány samotným trhem, pro obchodování na jednotném vnitřním trhu EU jsou ceny 

každý rok administrativně stanoveny Radou EU. Takto vytvořená cena musí pokrývat 

náklady zemědělské výroby a zaručit přiměřený zisk. Stanoveny jsou: ceny cílové, 

intervenční a pro oblast dovozu na evropský trh cena prahová (4). 

Cílová cena – neboli cena základní. Pomáhá k lepší orientaci veřejnosti i zemědělců tím, 

že informuje o stanovené hodnotě zboží v EU. Cena vychází ze situace na trhu 

příslušného zemědělského výrobku. Musí pokrývat náklady a běžnou míru zisku 

na produkci v oblastech s nejvyššími náklady. Tato cena slouží i jako podklad pro 

zemědělce při jejich rozhodování o objemu a struktuře výroby. Jejím cílem je dosáhnout 

srovnatelné životní úrovně zemědělců a zajistit jim spravedlivý příjem. Zároveň zaručuje 

Unii dostatečně zásobený trh.  Cena se pravidelně se měsíčně aktualizuje (4). 

Intervenční cena – zajišťuje minimální výkupní cenu za výrobky, které jsou 

produkované uvnitř EU. Její hodnota se nachází mírně pod úrovní ceny cílové. Na rozdíl 

od ceny základní je stanovena na celý hospodářský rok bez měsíční aktualizace. 

Podstata jejího využití spočívá v tom, že zajišťuje zemědělcům alespoň minimální 

důchod. V momentě, kdy na trhu nastane převis nabídky nad poptávkou a hrozí 

pokles ceny pod únosnou hranici, nakoupí intervenční agentury přebytek výrobků za tyto 

stanovené intervenční ceny. Tato nadprodukce je uskladněna a na trh je uvolněna až poté, 

kdy je poptávka po produkci dostatečná. Často je produkce pocházející z intervenčních 

zásob umísťována na trhy třetích zemí jako forma potravinové pomoci (4). 
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Prahová cena – nejnižší možná cena, za kterou může výrobce ze třetí země nabízet svou 

produkci na vnitřním trhu EU (4). 

1.2.4.2. Produkční kvóty 

Zavedení kvót bylo podmíněno výraznou nadprodukcí v rámci zemědělského sektoru 

EU. To znamená, že bylo vyprodukováno více, než byla EU schopna využít. 

Mezi typicky regulovanou výrobu patří produkce mléka a cukru. Administrativní 

opatření jsou využita ve dvou režimech (4).     

První režim znamená striktní omezení celkové produkce. Znamená to, že pokud je 

překročena stanovená kvóta, dochází ke snížení nebo dokonce odebrání dotace, případně 

k peněžitým sankcím. Toto omezení se využívá zejména při produkci cukru (4). 

Druhý režim omezuje podporu pouze pro specifikovaný objem produkce. Samotné 

překročení stanovené produkční hranice není sankciováno, nadvýroba však není dále 

podporována.  Jedná se o efektivní způsob omezení celkové produkce – pokud je vysoký 

rozdíl mezi cenou podporovanou a cenou reálně dosahovanou je pro výrobce 

nadvýroba neefektivní (4). 

1.2.4.3. Zvláštní prémie 

Bonusy výrobcům určitých komodit z důvodu odlišných vnějších podmínek. Pokud 

existují mezinárodní úmluvy, které omezují možnosti EU chránit svoje trhy před 

dovozci ze třetích zemí, jiný nástroj se použít nedá. Tento prostředek byl již využit jako 

doplněk garantovaných cen při podpoře produkce některých obilovin (4). 

1.2.4.4. Regulace zahraničního obchodu 

Tento dovozní nástroj je třeba využít proto, aby bylo možno zajistit preferenční spotřebu 

výrobků Unie. Tyto výrobky byly totiž o mnoho dražší než výrobky z produkce mimo 

EU, a proto byly zavedeny mechanismy, které by regulovaly dovoz na vnitřní trh EU. 

Patří sem zejména dovozní cla, prahové ceny, vyrovnávací a vývozní dávky (4).  

Prahová cena – minimální cena výrobku, který je importovaný na trh EU. Pokud jsou 

světové ceny nižší než ceny v EU, je třeba ceny srovnat tzv. vyrovnávací dávkou, která 

zvýší světovou cenu na úroveň ceny vnitřního trhu EU. Za tuto prahovou cenu pak 

dovozce může výrobek nabízet na území EU (4).     
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Vývozní dávka – využívá se při exportu v podobě náhrady výdajů umožňujících 

exportérovi snížit cenu, za kterou s výrobkem obchoduje na vnitřním trhu EU, na úroveň 

světových cen. Výrobce se tak stane konkurenceschopným na zahraničních trzích (4). 

1.2.4.5. Kompenzační platby 

Tyto platby jsou nejvýznamnější částí zemědělského rozpočtu a hrají pro zemědělskou 

produkci klíčovou úlohu.  Existují tři způsoby poskytování těchto plateb: 

• přímé platby – na kompenzaci snížení cen, 

• platby za agro-enviromentální opatření, 

• kompenzační přídavky za produkci ve znevýhodněných oblastech (4). 

1.2.4.6. Společné tržní organizace 

Společné tržní organizace (STO) jsou hlavním mechanismem SZP. Jsou vždy zaměřeny 

na konkrétní prvovýrobky a na výrobky po prvním zpracování. Podstatou těchto 

organizací je regulace nabídky výrobků s cílem zabránit její fluktuaci, která vede ke 

kolísání cen placených zemědělcům, ale i koncových cen placených 

spotřebiteli při nákupu těchto výrobků. Pro regulaci nabídky se používají následující 

nástroje: 

• produkční kvóty, 

• přímé platby na plochy nebo na počet zvířat, 

• příplatky k cenám nebo prémie, 

• částečná podpora soukromého skladování nadprodukce, 

• stahování zboží z trhu v případě velké nabídky pomocí intervenčních organizací 

(4). 

STO jsou pravidelně reformovány. V posledních letech probíhají reformy 

zejména v oblasti produkce cukru, vína a v sektoru produkce ovoce a zeleniny. 

Rozlišujeme celkem 22 společných tržních organizací. Jednotlivé organizace podporují 

trhy dané zemědělské komodity prostřednictvím různých mechanismů specifických pro 

každý produkt. Původně bylo těchto STO zhruba polovina. Jejich počet se však zvyšoval 

a dnes pokrývají téměř všechny plodiny s výjimkou brambor, medu a některých lihovin. 

Konkrétně se jedná o tyto společné tržní organizace: 
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1) olejů a tuků, 

2) živých stromků a ostatních rostlin, 

cibulovin, hlíznatých a podobných, 

řezaných květů a ozdobné zeleně 

3) určitých výrobků, které jsou uvedené 

v příloze I Smlouvy o Evropském 

společenství, 

4) chmelu, 

5) osiva, 

6) vepřového masa, 

7) vajec, 

8) drůbežího masa, 

9) obilovin, 

10) surového tabáku, 

11) výrobků z ryb a produktů 

akvakultury, 

12) sušených pící, 

13) rýže, 

14) banánů, 

15) ovoce a zeleniny, 

16) výrobků zpracovaných z ovoce 

a zeleniny, 

17) hovězího a telecího masa, 

18) mléka a mléčných výrobků, 

19) vína, 

20) lnu a konopí pěstovaného 

na vlákno, 

21) cukru, 

22) skopového a kozího 

masa (4, 29).

 

STO jsou rozděleny do tří základních skupin podle typu ochrany a využitých 

mechanismů: 

• s vnější ochranou a intervenčním mechanismem 

• cukr, rýže, mléko, obilí, hovězí a vepřové maso  

• s vnější ochranou bez intervence, kdy jsou výrobky chráněny dovozními cly, 

certifikáty a vývozními dávkami 

• vejce, drůbež, květiny, značková vína 

• s podporou cen, kdy mají výrobci zajištěnou stálou minimální cenu a podporují je 

přímé platby 

• olivový olej, tabák (4, 28)  
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1.2.5  Reformy společné zemědělské politiky 

SZP se úspěšně vyrovnala se svými původními cíli, tj. se zvýšením výroby, 

produktivity, stabilizací trhu a rovněž se zvýšil obchod se zemědělskými výrobky. 

K těmto cílům přibyly nové záměry týkající se např. životního prostředí, veterinárních 

opatření, potravinová bezpečnost nebo podpora zaostávajících regionů. Již na konci 60. 

let bylo totiž zřejmé, že dosavadní cíle jsou nedostačující a SZP má mnoho negativních 

dopadů – růst nadprodukce, růst finanční náročnosti, pokles konkurenceschopnosti EU. 

To všechno byly impulzy k zahájení reforem stávající SZP (4). 

1.2.5.1.  60. léta 

Prvním pokusem o reformu byl již v roce 1968. Tzv. Mansholtův plán (pojmenovaný 

po Siccu Mansholtovy, viceprezidentu Evropské komise, který zodpovídal za oblast 

SZP na konci 60. let). Plán předpokládal zmražení růstu intervenčních cen a jejich 

částečné nahrazení přímými dotacemi. Dále pak např. zavedení produkčních prahů, 

omezení garancí, upraveny podmínky pro odchod zemědělců do důchodu. Pro silný 

odpor zájmových skupin plán ztroskotal. Novou nadějí pro vzkříšení 

Mansholtova plánu bylo přistoupení Velké Británie do EU, která uplatňovala jiný 

model: nízký počet zaměstnanců v zemědělském sektoru, individuální tlak na efektivitu 

produkce, poskytování dotací pouze v případě poklesu cen pod únosnou mez, 

uplatňování přímých dotací. Mansholt se pokusil britské politiky přesvědčit, aby svůj 

vstup do EU podmínili uskutečněním konkrétních reforem, ale i tady neuspěl (4, 5). 

1.2.5.2.  70. léta   

V 70. letech začal být kladen větší důraz na strukturální politiku, byl zaveden regionální 

přístup. Začali být podporování farmáři v zaostávajících regionech 

a zemědělci hospodařící v horských, vysídlujících se a znevýhodněných oblastech (4). 

V roce 1972 byly přijaty tři základní směrnice, které se týkaly modernizace, odchodu 

do důchodu, poradenství. Směrnice umožňují členským státům provádět jednotlivé 

kroky reforem na základě vlastních metod, což obecně prodlužuje jejich skutečnou 

realizaci. V roce 1977 byla zavedena daň na produkci překračující plánované množství 

mléka. I přes snahu o zlepšení situace problémy v sektoru zemědělství nadále 

přetrvávaly, nabídka a poptávka po zemědělských výrobcích zůstávaly v nerovnováze, 

takže stále docházelo k nadvýrobě (2, 5). 
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1.2.5.3.  80. léta 

Další pokus reformovat SZP byl uskutečněn v 80. letech 20. století. Evropská komise 

v prvním kroku vydala Zelenou knihu nazvanou Perspektivy pro Společnou 

zemědělskou politiku a poté navrhla fundamentální reformu. Cílem bylo nastolit 

rovnováhu mezi výdaji a příjmy evropského rozpočtu, zavést nové způsoby snižování 

produkce v problémových sektorech a také analyzovat různá možná řešení pro 

realizaci SZP. Návrhy komise se však nepodařilo realizovat a náklady SZP se v letech 

1985–1987 začaly opět zvyšovat. V roce 1988 došlo k maximálnímu zatížení rozpočtu 

EU výdaji na SZP a hrozil finanční kolaps. V témže roce byl přijat tzv. 

Delorsův balíček, který měl pomoci krizovou situaci vyřešit. Bylo zavedeno opatření, 

že výdaje na SZP nesmí překročit 74 % hodnoty růstu HNP Evropského společenství, 

maximální garantovaná úroveň produkce, forma finanční kompenzace pro zemědělce, 

kteří nechají část orné půdy ladem. Delorsův balíček snížil náklady na SZP o 5 %. Toto 

snížení bylo však pouze přechodné a potřeba reforem tedy stále přetrvávala (4). 

1.2.5.4.  90. léta 

První významnější reforma 90. let proběhla v roce 1992, tzv. McSharryho 

reforma (pojmenovaná podle Raye McSharryho – evropského komisaře pro oblast 

zemědělství). Výchozím bodem McSharryho reformy byla revize cílů SZP a prověření, 

zda jsou finanční prostředky využity efektivně. Bylo konstatováno, že cíl stimulovat 

zemědělskou produkci byl splněn a je potřeba přistoupit ke zvyšování kvality, 

vynakládání finančních prostředků bylo shledáno jako neefektivní. Tato reforma sebou 

přinesla první průlomové změny. Směřovala k poklesu intervenčních cen, což mělo vést 

ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské produkce EU na světových trzích (změny 

se dotkly asi ¾ zemědělské produkce), návrhy obsahovaly i snížení výrobních kvót 

u mléčných výrobků (především sušeného mléka a másla), využívání půdy pro jiné než 

zemědělské účely, podporu odchodu starších zemědělců do předčasného důchodu. 

Přestože McSharryho reforma byla považována za úspěšnou, finanční náročnost SZP se 

snížit nepodařilo a vedla např. k enormnímu nárůstu administrativního zatížení (2, 5). 

1.2.5.5. Přelom tisíciletí 

V následujících letech se SPZ ocitla pod vlivem nových událostí ve světové ekonomice 

i EU. Roku 1997 představila Evropská komise dokument Agenda 2000, v jehož 
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rámci navrhla reformu Společné zemědělské politiky, která měla být daleko 

převratnější než reformy předchozí. Návrhy změn se měly promítnout v nové finanční 

perspektivě na léta 2000–2006. Její definitivní verze byla schválena v Berlíně v roce 

1999. Tato reforma obsahovala následující opatření: 

• Snížit cenové podpory u obilovin, hovězího masa a mléka s účelem zajistit 

konkurenceschopnost evropského zemědělství. 

• Zajistit slušnou životní úroveň zemědělců, kdy příspěvky k příjmům nejsou 

vázány na objem produkce. 

• Podpořit tržní orientaci zemědělců s dopadem na účast EU v mezinárodním 

obchodě týkajícího se zemědělské produkce. 

• Klást větší důraz na nezávadnost a kvalitu potravin, čímž bude zohledněn zájem 

spotřebitelů na zvýšenou ochranu životního prostředí a zvířat. 

• Začlenit ekologické cíle do SZP. 

• Pečovat o rozvoj venkova a zachovat evropské kulturní dědictví (2). 

Nejvýznamnější změnou bylo přenesení těžiště SZP k neekonomickým aspektům – 

závadnost potravin a s tím související jejich kvalita, zacházení se zvířaty, rozvoj 

venkovských oblastí (2). 

1.2.5.6. Počátek nového tisíciletí  

V roce 2003 byl zhodnocen průběh reformy schválené v roce 1999 a byla navržena její 

další úprava, která vstoupila v platnost v roce 2005 (členské státy měly možnost odložit 

tento termín až do roku 2017). V novém návrhu byly mimo jiné zahrnuty tyto aspekty:

   

• Zvýšení množství peněz, které budou využity na rozvoj venkova a Systém 

povinné modulace. Od roku 2005 dojde k pravidelnému každoročnímu přesunu 

části plateb do fondů určených na rozvoj venkova. Zavedení zásady progresivních 

odvodů podle celkové částky pobíraných přímých plateb.  

• Vyplácení plateb, které budou podmíněny dodržováním předepsaných standardů 

a nikoliv na objemu produkce a to např. v těchto oblastech: ochrana životního 

prostředí, zdraví rostlin a zvířat, nezávadnosti potravin, šetrné zacházení se 

zvířaty. V případě jejich nedodržení možnost uložení pokuty. 
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• Vyplácení podpor bez ohledu na velikost produkce, tzv. „decoupling“, kde 

zemědělec získává pouze jednotnou platbu na farmu, která byla vypočtena jako 

průměr jejich předchozích plateb za roky 2000 – 2002. 

• Možnosti pro nové členské státy využívat zjednodušený systém financování. 

• Povinné ukládání orné půdy do klidu, tzv. „set acide“, což vynáší vlastníkům půdy 

volnost ve způsobu jejího využití 

• Poradenský systém, tzv. „auditu farem“, který slouží k zjišťování, zda jsou 

na farmách dodržovány standardy pro správné hospodaření (2). 

Touto reformou došlo k úpravám cenové politiky na různých zemědělských trzích 

(mléčných výrobků, obilovin, rýže apod.) Opatření se většinou týkala snížení 

intervenční ceny či zrušení intervenčního nákupu. K nejvíce sledovaným oblastem 

patřila Reforma v odvětví cukru, Reforma pěstování ovoce a zeleniny 

a Reforma v odvětví vína (2). 

Po předchozí kontrole a zhodnocení Agendy 2000 se v listopadu 2008 členské státy 

dohodly na kompromisním návrhem dalších změn týkajících se SZP. Shodly se na: 

• Sazba povinné modulace byla stanovena na 10 % od roku 2013. 

• Dodatečná progresivní modulace u podniků s platbou na 300 000 EUR. 

• Vyloučení zemědělských podniků s platbou od 100 000 EUR do 300 000 EUR 

z progresivní modulace. 

• Možnosti financování opatření v programu rozvoje venkova z dodatečných 

modulovaných prostředků. 

• Rozšíření podpory citlivých oblastí zemědělství. 

V návaznosti na Sdělení Evropské komise k budoucí podobě SZP po r. 2013, která 

byla vydána roku 2010 a balíčku návrhů k podobě budoucího finančního rámce 

z června 2011, představila Evropská komise v říjnu 2011 legislativní balíček 

k budoucímu směřování SZP. Jsou zde zahrnuty návrhy, které se týkají společné 

organizace trhů, přímých plateb a rozvoje venkova. Klíčové zasedání Evropského 

parlamentu, které definitivně stanovilo finanční rámec SZP na následujících 7 let se 

uskutečnilo v listopadu 2013, kdy poslanci přijali návrh nařízení o Víceletém finančním 

rámci EU na období 2014 – 2020 (27). 
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1.3 Základní makroekonomické ukazatelé 

Cílem spotřebitele je maximalizace užitku, firmy chtějí maximalizovat zisk a stát se 

snaží pozitivně ovlivnit výkonnost ekonomiky jako celku. Pro oceňování 

makroekonomické výkonnosti státu jsou důležité následující cíle: 

• rovnoměrné tempo ekonomického růstu, 

• zajištění cenové hladiny, 

• podpora zaměstnanosti, 

• rovnováha platební bilance (17). 

1.3.1  Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (dále jako „HDP“) se používá k měření výkonnosti ekonomiky. 

HDP vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, které jsou vytvořené 

domácími a zahraničními výrobními faktory na území určité ekonomiky za období 

jednoho roku (17). 

Metody výpočtu HDP 

Produkční metoda – finální hodnota je součtem přidaných hodnot. Přidanou hodnotou 

se označuje ta hodnota, které byla statku ve výrobní etapě přidána. Zamezí se tak 

několikanásobnému započítávání „meziproduktů“. Meziprodukty jsou vstupy podniků 

v podobě statků jednorázově spotřebovaných nebo zpracovaných ve výrobě (energie, 

palivo, suroviny, polotovary). 

Výdajová metoda – neboli spotřební metoda. U této metody se postupuje tak, že se 

spočítají výdaje na nákup hodnoty, nově vytvořené v dané ekonomice neboli výdaje 

na nákup finálních statků. Jedná se konkrétně o následující výdaje: 

• osobní výdaje na spotřebu statků (C) 

• hrubé soukromé domácí investice (I) 

• vládní nákupy statků a služeb (G) 

• čisté vývozy (NX) (17, 19) 

HDP lze vyjádřit podle tohoto vztahu: 

𝐻𝐷𝑃 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  𝑁𝑋 
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Důchodová metoda – tato metoda vychází ze skutečnosti, že tvorbě statků odpovídá 

tvorba důchodů plynoucích z poskytování služeb výrobních faktorů potřebných 

k výrobě statků. 

Sčítají se následující důchody: 

• mzdy a platy, 

• čisté úroky, 

• renty, 

• důchody ze samozaměstnání, 

• zisky ostatních podniků (19). 

1.3.2  Inflace 

Inflaci lze definovat jako růst všeobecné cenové hladiny, která je měřena indexem 

spotřebitelských cen (CPI) nebo jiným cenovým indexem. Opakem inflace je deflace – 

cenová hladina v tomto případě klesá. 

Výše míry inflace se měří pomocí míry inflace π, která vyjadřuje tempo růstu cenové 

hladiny. Ke spočítání míry inflace je potřeba nějakým způsobem změřit cenovou 

hladinu. K jejímu měření se nejčastěji používají tři základní cenové indexy: 

• Index spotřebitelských cen (CPI) – tento index odráží změnu cen zboží a služeb, 

které nakupují domácnosti. 

• Implicitní cenový deflátor (IPD) – deflátor HDP je nejkomplexnější z cenových 

indexů. 

• Index cen výrobců (PPI) – tento index je znám také jako index velkoobchodních 

cen.  

Míra inflace 

Pokud známe hodnoty indexů, můžeme odvodit výpočet míry inflace. Platí následující 

vzorec, který vyjadřuje, o kolik procent vzrostla cenová hladina vztahující se k období 

t, ve srovnání s cenovou hladinou vztahující se k období předcházejícímu, označujeme 

jako t-1 (19, 20). 
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𝛱 =  (𝑃𝑡 –  𝑃𝑡 − 1 / 𝑃𝑡 − 1) ∗  100 [%] 

P = cenová hladina 

t = určité období 

1.3.3  Nezaměstnanost 

Populaci země lze rozčlenit na obyvatelstvo, které je ekonomicky aktivní, 

a na obyvatelstvo, které je ekonomicky neaktivní neboli pasivní. Tento stav nám může 

ukázat následující obrázek (16, 17). 

 

Obrázek 2: Definice nezaměstnanosti 

(Zdroj: 16) 

 

• Nezaměstnaní – za nezaměstnané jsou považovány všechny osoby, které jsou 15-

ti leté a starší a v daném období splnily následující podmínky: nebyly zaměstnané, 

hledaly aktivně práci a byli připraveni k nástupu do práce. 

• Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo – jedná se o takovou skupinu osob, která není 

nikde zaměstnána a není ekonomicky aktivní (do této skupiny patří např. 

děti předškolního věku, osoby navštěvující vzdělávací zařízení a starobní 

důchodci) (16). 

Měření nezaměstnanosti 

Výši nezaměstnanosti můžeme vyjádřit relativně a absolutně. Absolutně se 

míra vyjadřuje počtem osob a relativně jako míra nezaměstnanosti. Platí zde následující 

vztah: 
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𝑈𝑟𝑒𝑙 =  100 ∗ 𝑈 / (𝐿 + 𝑈) [%] 

U = počet nezaměstnaných 

L = počet lidí, kteří pracují (16). 

1.4 Statistické metody 

V tomto oddílu se zabývám regresními a korelačními modely, a to z toho důvodu, že 

v praktické části budu ze statistického hlediska zkoumat dvě skupiny komodit a jejich 

vzájemnou závislost. 

1.4.1  Regresní modely 

Matematický model, jenž vyjadřuje představu o stochastické závislosti a výchozí 

předpoklady regresní analýzy, je nazýván regresní model. Deterministický model 

odpovídá představě, že změny proměny y jsou jednoznačně určeny – determinovány – 

změnami proměnné x. Protože ale na proměnnou y působí kromě proměnné x i další 

vlivy, neleží tedy body na čáře, ale kolísají kolem ní. Tuto skutečnost se snažíme 

zachytit také v matematickém modelu. Předpokládáme, že každá hodnota vysvětlované 

proměnné lze rozložit na dvě složky, z nichž jedna ni=n(xi) je funkcí hodnoty xi a druhá 

ei je výslednicí dalších vedlejších a náhodných vlivů. První složka je deterministickou 

a druhá složkou náhodnou neboli rušivou. Nejčastěji se předpokládá, že se obě složky 

skládají sčítáním, tj.: 

𝑌𝑖 =  𝑛𝑖 +  𝑒𝑖 =  𝑛(𝑥𝑖)  +  𝑒𝑖, 𝑖 =  1, 2, … , 𝑛. 

V tomto případě se jedná o součtový model. Někdy se složky skládají násobením, což 

vede k součinovému modelu. Funkce n=n(x), jejichž hodnoty jsou ve výše uvedené 

rovnici, se nazývá regresní funkce. Regresní funkcí může být přímka n= ß 0 + ß 1x, 

parabola n= ß 0 + ß1x + ß2x
2 nebo řada jiných. Každá regresní funkce má určitý počet 

parametrů – přímka dva parametry (ß 0, ß 1), parabola tři parametry (ß 0, ß 1, ß 2). Tyto 

parametry se v regresní analýze považují za neznámé konstanty, jejichž hodnoty se dají 

odhadnout z pozorovaných dat. Počet parametrů se často označuje symbolem p. 

Ve vícenásobné regresní analýze se pracuje s větším počtem vysvětlujících 

proměnných. V tom případě je regresní funkce tedy funkcí většího počtu proměnných 

a nazývá se jako vícenásobná regresní funkce (12, 13). 
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Při bližší konkretizaci modelu regrese je třeba: 

• specifikovat regresní funkci, 

• zavést určité předpoklady o pravděpodobnostním rozdělení rušivých složek (12). 

1.4.1.1. Regresní funkce 

Za regresní funkce se volí různé funkce známé z také z matematiky. Často se využívají 

funkce, které jsou lineární z hlediska proměnných. Patří k nim přímka, rovina a regresní 

nadrovina. Všechny tři uvedené funkce jsou lineární rovněž z hlediska parametrů. 

Kromě nich se užívá i řada dalších regresních funkcí, které jsou lineární pouze 

z hlediska parametrů, nikoli z hlediska proměnných. Jsou to například paraboly, 

hyperboly a logaritmická funkce (12). 

Regresní funkce, které jsou z lineární z hlediska parametrů, se nazývají lineární regresní 

funkce a regresní modely s takovými funkcemi nesou název lineární regresní modely. 

V praxi se však využívají takové regresní funkce, které nejsou lineární 

z hlediska parametrů, jako například exponenciální funkce, mocninná funkce. Ty se 

nazývají nelineární regresní funkce a takové modely se nazývají nelineární regresní 

modely (12). 

Nejjednodušší z lineárních regresních modelů je tzv. klasický lineární regresní model. 

Ten předpokládá, že se hodnoty vysvětlujících proměnných volí, matice hodnot 

regresorů má hodnost p, že je regresní funkce lineární a že rušivé složky jsou 

nekorelované a mají normální rozdělení s nulovými středního 

hodnotami a stejnými rozptyly. Co se týče rozdělení náhodných veličin yi, jejichž 

hodnotami jsou pozorované hodnoty y, předpokládá se v klasickém regresním modelu, 

že mají normální rozdělení se středními hodnotami a že jsou nekorelované (12). 

𝐸(𝑦𝑖)  =  𝑛𝑖, 𝑖 =  1, 2, … . , 𝑛, 

Předpoklady o rozdělení náhodných veličin yi vyplývají z předpokladů o rozdělení 

rušivých složek ei formulovaných v klasickém modelu. Tyto předpoklady dovolují 

vcelku snadno řešit induktivní úlohy, které se týkají jeho parametrů i deterministických 

složek (12). 
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1.4.1.2. Volba regresní funkce 

Pokud se rozhodneme použít klasický model, základní otázkou jeho specifikace je 

volba regresní funkce. Rozumí se tím rozhodnutí, které vysvětlující proměnné budou 

pojaty do regresní funkce a volba typu regresní funkce (např. při jedné vysvětlující 

proměnné, zda bude regresní funkcí přímka, hyperbola, parabola či jiná lineární 

regresní funkce dané vysvětlující proměnné) (12, 13). 

Pokud je to možné, měla by volba vyplynout z věcného rozboru vztahů ve zkoumané 

oblasti. Měla by se tedy opírat o určitou teorii. Tato teorie by 

měla pomoci zejména při rozhodování o tom, které vysvětlující proměnné pojmout do 

regresní funkce a měla by poskytnout určitá vodítka pro volbu typu regresní funkce. 

Teoretická analýza může například upozornit na to, že s růstem hodnot xi budou mít 

hodnoty yi tendenci monotónně klesat či růst, že tato tendence má charakter 

zpomalujícího či zrychlujícího se růstu nebo naopak poklesu, že jde o závislost, kdy 

s růstem hodnoty xi dochází zpočátku k růstu hodnoty yi, který je po dosažení určitého 

maxima vystřídán poklesem atd. Takovéto charakteristické rysy průběhu závislosti jsou 

schopny odrazit různé funkce známé z matematiky, které jsou znázorněny níže (12). 

1.4.2  Korelační analýza 

O korelační analýze můžeme říci, že: 

• zjišťuje existenci závislosti a její druhy, 

• ověřuje hypotézy o vhodnosti a také o důležitých vlastnostech modelu, 

• měří těsnosti závislosti (48). 

1.4.2.1. Pearsonův korelační koeficient: 

Pearsonův korelační koeficient se používá v případě, že náhodné veličiny X a Y 

pocházejí z normálního rozdělení pravděpodobnosti a jsou splněny i některé další 

podmínky. Tento koeficient je definován jako následující (18): 

 

 

1: Pearsonův korelační koeficient 

Zdroj: (18) 
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. 

Jedná se o bezrozměrnou míru lineární korelace, která nabývá hodnoty <0,1> pro 

kladnou korelaci a hodnoty <-1,0) pro zápornou korelaci. Pokud je hodnota nula, 

znamená to, že mezi posuzovanými veličinami není žádný lineární vztah nebo tento 

vztah zůstal na základě dat, které máme k dispozici neprokázán. Pokud je výsledkem 

hodnota 1 nebo (-1), je zde indikována funkční závislost. Hodnota korelačního 

koeficientu je tedy stejná pro závislost x1 na x2 i pro opačnou závislost x2 na x1 (48). 

Tyto hodnoty nám udávají to, co se stane s první proměnou, když druhá poroste 

a nastávají zde tři možnosti: 

• kladná korelace – první proměnná má tendenci také růstů; 

• záporná korelace – první proměnná má tendenci klesat; 

• nulová korelace – první proměnná nemá tendenci klesat ani růst.  

Podle konkrétních hodnot Pearsonova korelačního koeficientu můžeme popsat tzv. „sílu 

korelace“, která lze v absolutní hodnotě vyjádřit následovně: 

• 0,00 - 0,19 velmi slabá závislost, 

• 0,20 - 0,39 slabá závislost, 

• 0,40 - 0,59 středně silná závislost, 

• 0,60 - 0,79 silná závislost, 

• 0,80 - 1,00 velmi silná závislost (49). 

1.4.3  Analýza 

Analýza je proces rozčlenění nebo rozboru složitějšího celku 

či skutečnosti na jednodušší části. Jedná se o rozbor vlastností, faktů a vztahů 

postupující od celku k částem V praxi je analýza jeden ze základních způsobů rozboru 

situace či systému. Existuje mnoho konkrétních metodik či analytických technik, které 

upřesňují postup analýzy pro konkrétní systém či situaci. Analýza umožňuje odhalit 

různé vlastnosti jevů, systémů, procesů a jejich stavbu, vyčleňovat části, rozporné 

tendence atd. Analýza umožňuje oddělit podstatné od nepodstatného a odlišit trvalé 

vztahy od těch nahodilých. Některý ze způsobu využití analýzy lze najít téměř ve všech 

aspektech podnikání a řízení (39). 

https://managementmania.com/cs/proces
https://managementmania.com/cs/podnikani
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1.4.4  Syntéza 

Syntéza je proces (myšlenkový postup), kdy se skládají jednotlivé části do celku. 

Na rozdíl od analýzy, při které se postupuje obráceně, tudíž od celku k částem, 

syntéza dovoluje poznávat zkoumaný předmět či systém jako jediný celek (40). 

1.4.5  Indukce 

Indukce jde cestou od jednotlivého k obecnému. Stanovujeme obecná 

pravidla na základě konkrétních případů. Induktivní úsudky platí ale vždy pouze 

s určitou pravděpodobností, nikdy ne na 100 %. Na induktivním usuzování stojí 

všechny vědecké teorie (41). 

1.4.6  Dedukce 

Druhým způsobem uvažování a opakem indukce je princip deduktivního přístupu 

k údajům neboli dedukce. Při deduktivním přístupu činíme závěry z obecných 

zákonitostí. Dedukce je způsob vyvozování nových a logicky jistých závěrů na základě 

již známých, obecných faktů, předpokladů či tvrzení. Dedukčně vyvozené závěry bývají 

méně známé, zvláštní, nové, než tomu bylo před ní a vyvozené závěry jsou jisté 

(ne pouze pravděpodobné jako u indukce).  Dedukce je rovněž nedílnou součástí tzv. 

deduktivních věd, jako matematika a logika.  V praxi dedukce i indukcí patří 

mezi základní myšlenkové pochody při odhalování nových vztahů a zákonitostí. 

Dedukce je používána ve vědě, při zkoumání zákonitostí a testování obecných hypotéz. 

Pomocí dedukce testujeme, jestli je vyslovená hypotéza schopna vysvětlit zkoumaný 

fakt a zda má obecnou platnost (42). 

 

Obrázek 3: Rozdíl indukce a dedukce 

(Zdroj: 42) 

 

 

https://managementmania.com/cs/analyza
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2  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Financování společné zemědělské politiky 

SZP je financována ze zdrojů evropského rozpočtu. Kvůli tomuto účelu byl roku 1962 

vytvořen Evropský zemědělský záruční a orientační fond (European Agricultural 

Guidance and Guarantee Fund – EAGGF). Financování z tohoto fondu bylo realizováno 

v letech 1970 až 2006. Tímto fondem měla být podněcována zemědělská výroba, 

zajišťovaná podpora cen a zemědělci měli mít garantovány stabilní příjmy. Prostředky 

do tohoto fondu plynuly z variabilních poplatků, odvodů zemědělců 

za spoluodpovědnost a daní z cukru a glukózy (2). 

Od roku 2007 financování probíhá prostřednictvím dvou nově vytvořených fondů. 

Každý z těchto fondů je zaměřen na jeden ze dvou pilířů SZP a jsou jimi hrazeny výdaje 

na SZP. 

• Evropský zemědělský záruční fond 

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (2) 

 

Jak je již výše zmíněno, od roku 2007 jsou také stanovena opatření, která je možná 

z těchto fondů financovat: 

• Operace zaměřené na regulaci zemědělského trhu např. intervenční opatření 

a přímé platby. 

• Finanční podpora vývozu s cílem umožnit odbyt zemědělských výrobků 

na světových trzích. 

• Zavedení a údržba účetních informačních systémů. 

• Propagační a informační opatření ku prospěchu zemědělských produktů 

na vnitřním trhu Unie a ve třetích zemích. 

• Přispívat na veterinární a rostlinolékařské opatření. 

• Zachování, sběr, popis a využití energetických zdrojů. 

• Výdaje na trhy rybolovu (4). 
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2.1.1 Výdaje na SZP z rozpočtu EU od roku 2007 

Společná zemědělská politika (SZP) obstarává příjmy pro zemědělské podniky, 

zajištění potravin, zemědělské trhy a životní prostředí. Cílem je podporovat udržitelný 

růst, který pomáhá venkovským oblastem EU a zemědělství všeobecně začlenit se 

v souladu se Strategií Evropa 2020. SZP tedy představuje významnou část rozpočtu EU 

(31). 

První pilíř SZP se skládá z výdajů souvisejících s trhem a přímých plateb zemědělcům. 

Přímá podpora stabilizuje příjmy zemědělských podniků a tím přispívá k jejich 

ekonomické životaschopnosti. Přímé platby v průměru představovaly téměř polovinu 

příjmu pro farmy v roce 2013. V rámci režimu přímých podpor byla poskytnuta pomoc 

více než osmi milionům evropských zemědělců (31). 

V následující tabulce č. 3 a grafu č. 1 můžeme vidět výdaje na první pilíř v jednotlivých 

letech. 

Tabulka 3: Výdaje EU na přímé platby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Přímé platby 

(mil. EUR) 
42 099 40 753 41 283 43 699 42 798 43 890 43 906 

 

Graf 1: Vývoj výdajů rozpočtu EU na 1. pilíř SZP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31) 

V grafu č. 1 lze vidět vývoj plateb poskytovaných Evropskou unií na přímé platby 

zemědělců. Trend přímých plateb zemědělcům je rostoucí, avšak roku 2011 došlo 

k meziročnímu snížení o zhruba 900 tisíc EURO. V následujících letech 2012 a 2013 

došlo opět ke zvýšení vyplacených přímých plateb. 
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V rámci druhého pilíře (Rozvoj venkova) mají programy pro rozvoj venkova zásadní 

význam pro hospodářské, sociální a ekologické blaho venkovských oblastí 

a udržitelnost venkovského prostředí. Téměř 60 % obyvatel EU žije ve venkovských 

oblastech, které pokrývají 90 % území. Rozvoj venkova řeší specifické problémy 

a potřeby v různých regionech členských států. Programy na období 2007-2013 

obsahovaly čtyři skupiny "os".  

• Osa 1: Konkurenceschopnost v zemědělství a lesnictví se zaměřením 

na modernizaci, inovaci, přenos znalostí a kvalitu potravinového řetězce. 

• Osa 2: Ochrana a rozvoj zemědělství s vysokou přírodní hodnotou, lesnických 

systémů a tradiční zemědělské krajiny. 

• Osa 3: Kvalita života ve venkovských oblastech. 

• Osa 4: LEADER – místní oblastní vývoj. 

Členské státy a regiony byly povinny rozdělit financování rozvoje venkova do těchto 

čtyř skupin. Pro tyto programy v rámci osy 1 bylo podpořeno 319 000 modernizačních 

projektů. Celkem bylo vynaloženo 80 miliard EUR na rozvoj venkova během víceletého 

finančního rámce na období 2007 – 2013 (31). 

Tabulka 4: Výdaje EU na rozvoj venkova 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výdaje - rozvoj 

venkova (mil. EUR) 
10803 10529 8739 11493 12293 13174 13023 

 

 

Graf 2: Vývoj výdajů rozpočtu EU na 2. pilíř SZP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 31) 
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Z grafu č. 2 lze vyčíst, že z roku 2007 do roku 2009 došlo vždy k poklesu podpory 

na rozvoj venkova. Od roku 2010 však došlo k prudkému navýšení o více než 2 750 tis. 

EUR. V následujících letech podpora venkova opět stoupala a roku 2013 došlo opět 

k meziročnímu poklesu ve výši cca 139 tis. EUR. 

V roce 2014 byly přímé platby i nadále využívány k stabilizaci příjmů zemědělských 

podniků a tím i k podpoře hospodářské životaschopnosti zemědělských podniků. 

V průměru představovaly opět téměř polovinu příjmů farem a podpořily více než 

8 milionů evropských zemědělců. Hlavním cílem SZP v roce 2014 bylo rychlé zavedení 

nového ekologičtějšího, cílenějšího a vyváženějšího režimu přímých plateb. V tomto 

roce bylo přiděleno 42 910 milionů EUR, z čehož 2 176 milionů EUR bylo určeno 

na výdaje související s trhem a 40 579 milionů EUR na přímé platby. Na Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova bylo přiděleno 3 310 milionů EUR. Také byly 

v roce 2014 provedeny přípravné práce pro nové generace přijatých programů rozvoje 

venkova pro období 2014 – 2020 (32). 

Od června 2015 museli členské státy zveřejnit seznam příjemců plateb společné 

zemědělské politiky za účelem zvýšení pravidel průhlednosti. Reforma SZP v roce 2013 

se zaměřila na poskytování veřejných statků občanům EU. Mezi cíle patřilo zlepšení 

kvality potravin, zajištění udržitelnosti zemědělství a ochrana biologické rozmanitosti. 

Mnoho nových pravidel se ale uplatňovalo až od roku 2015, aby členské státy měly 

dostatek času na zavedení, informování a přípravu zemědělců (33). 

Rok 2016 byl prvním rokem pro zavedení nového systému přímých plateb 

v rámci reformované SZP na období 2014-2020. Byla poskytnuta další opatření 

na podporu trhu, jako podpora soukromého skladování a veřejné intervence pro některé 

mléčné výrobky. Navíc také byla uskutečněna tržní opatření zahrnující cílenou 

a mimořádnou podporu na snížení produkce mléka kvůli obzvláště nepříznivému trhu 

vývoji v letech 2015 a 2016 (34). 
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2.2 Česká republika 

2.2.1  Základní informace včetně ekonomické charakteristiky 

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Vznikl 1. 1. 1993 

rozdělením Československa na Českou a Slovenskou republiku. Podle ústavy se jedná 

o parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým 

systémem založeným na svobodné soutěži. Ekonomicky patří dle Světové banky do 

skupiny 31 nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy. 

Hlavními odvětvími českého hospodářství jsou průmysl, velkoobchod a maloobchod, 

doprava, veřejná správa, obrana, zdravotní a sociální péče, vzdělávání, pohostinství 

(29). 

V následujících bodech jsou uvedeny základní informace země: 

• Hlavním městem je Praha. 

• Česká republika je parlamentní republikou. 

• Počet obyvatel v roce 2016 činí 10 553 843 obyvatel. 

• Podíl obyvatel na celkovém množství obyvatelstva v EU je 2,1 %. 

• Hrubý domácí produkt ke konci roku 2016 činí 174,412 miliardy EUR. 

• Měnou České republiky je česká koruna (CZK) 

• Úředním jazykem je čeština. 

• Do EU vstoupilo 1. května 2004. 

• ČR je součástí schengenského prostoru od prosince roku 2007. 

• V Evropském parlamentu má 21 křesel (29). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_banka
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Tabulka 5: Základní makroekonomické údaje o ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, 52) 

Základní ukazatelé 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP (běžné ceny, mld. 

Kč) 

4 059 

912 

4 098 

128 

4 313 

789 

4 595 

783 

4 773 

240 

HDP (běžné ceny, mil. 

EUR) 

161,43 157,74 156,66 168,47 176,56 

HDP na obyvatele (tis. 

Kč) 

386,317 389,900 409870 435911 451,785 

Roční nárůst HDP (%) -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 

Inflace (%) 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 

Míra nezaměstnanosti (%) 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 

Průměrný kurs CZK/EUR 25,143 25,974 27,533 27,283 27,033 

 

Polovinu našeho exportu a více než 40 % dovozu realizuje Česká republika se 

sousedními státy. Mezi nejdůležitější partnery patří: Německo, Slovensko, Polsko, 

Rakousko.  Dominantní úlohu pak hraje Německo (29). 

Česká republika je členem nejen Evropské unie, ale také např. těchto organizací: 

• OSN (Organizace spojených národů) 

• NATO (Severoatlantická aliance) 

• WTO (Světová obchodní organizace) 

• OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

• OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) 

• WB (Světové banky) 

• V4 (Visegrádská skupina) 

2.2.2  Vstup ČR do EU (přístupová jednání, smlouvy) 

Dohoda o přidružení mezi Československou federativní republikou a Evropským 

společenstvím byla podepsána roku 1991. Do ratifikačního procesu však zasáhl rozpad 

federace. Nová dohoda vznikla až v červnu 1993 a v planost vstoupila 1. února 1995. 

Přihlášku ke členství do EU podala Česká republika v lednu 1996. V prosinci 1997 

byli zástupci tehdejších jedenácti kandidátských států včetně ČR pozváni k zahájení 

jednání o členství. Samotné rozhovory byly oficiálně zahájeny v březnu 1998. 
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Proces přístupu narušil na konci 90. let problém tzv. Benešových dekretů a budování 

jaderné elektrárny Temelín. Předvstupní vyjednávání byla ukončena 12. - 13. prosince 

2002 na zasedání Evropské rady v Kodani. Na jednání byly uzavřeny jednotlivé 

kapitoly a stanovena přechodná období pro přijetí evropské legislativy. Evropská 

rada rozhodla o přijetí ČR k 1. květnu 2004. Smlouva o přistoupení 

byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách (5). 

Ohledně vstupu České republiky do EU existoval relativně společný názor politických 

stran. Vstup byl prioritou jak levicových (ČSSD), tak i pravicových stran (ODS). 

Proti vstupu do EU byla z parlamentních stran pouze KSČM. Referendum o vstupu do 

EU se uskutečnilo 13. - 14. června roku 2003 za účasti zhruba 55 % oprávněných 

voličů. V dějinách samostatného státu se jednalo o první lidové hlasování, jehož 

realizaci předcházelo přijetí speciálního zákona o jednorázovém referendu věnovaném 

otázce vstupu do UE. Členství podpořilo 77 % hlasujících (5). 

2.2.3  Zemědělství ČR – stav před vstupem ČR do EU 

Nové podmínky a změny, které v ČR nastaly na počátku 90. let (privatizace, cenová 

a kurzová politika, zahraniční obchod, systém fungování ekonomiky) postihly nejen 

zemědělství, ale i průmyslovou výrobu. V této době neexistoval v Československu 

soukromý sektor. Hlavním úkolem zemědělské politiky bylo obnovit vlastnická 

práva k půdě a jinému zemědělskému majetku. Toho bylo dosaženo restitucí, 

transformací a privatizací. Důležitým úkolem bylo provést restrukturalizaci zemědělské 

výroby. Dlouhodobý cíl směřoval ke koncepci trvale udržitelného zemědělství 

v podmínkách liberalizace světového agrárního trhu. Vývoj českého zemědělství od 

roku 1990 lze rozdělit do tří etap (5): 

2.2.3.1. 1. Etapa: 1990–1993 

• prudký pokles hrubé zemědělské produkce (o cca 23 %), 

• pokles stavu skotu a krav, výnosů většiny zemědělských plodin, 

• snížení zaměstnanosti v rezortu, prohloubení mzdové disparity, 

• úprava legislativy → restituce, privatizace, transformace, 

• založení Státního fondu tržní regulace (dále jen „SFTR“) (2, 3). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2002
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_rada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koda%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
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2.2.3.2. 2. Etapa: 1994–1996 

• zpomalení poklesu hrubé zemědělské produkce, stavu skotu, 

• obrat ve spotřebě průmyslových hnojiv, 

• stabilizace výnosů obilovin, olejnin, 

• snížení tempa úbytku pracovních sil,  

• pokračování restitucí, privatizací, 

• založení Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (2, 3). 

2.2.3.3. 4. Etapa: 1996–1998 

• pokračující pokles zemědělské produkce, stavu skotu, 

• prohloubení mzdové disparity,  

• pokračující transformace (2, 3). 

Příprava na vstup do Unie začala roku 1997. (2, 3). Od konce roku 1998 je patrné 

zvýšené úsilí o přiblížení zemědělského systému k Evropské Unii. Jednalo se o sladění 

domácí politiky a ekonomiky s pravidly společné zemědělské politiky EU 

a harmonizaci legislativy (3). 

Zemědělský sektor byl v České republice před vstupem do EU charakteristický 

následujícími vlastnostmi:  

• značná polarizace výkonnosti podniků, 

• extrémně vysoký podíl pronajaté půdy, 

• duální podniková struktura, 

• nízké ceny u některých faktorů v porovnání s EU, 

• nízká technická účinnost výrobních faktorů v porovnání s EU, 

• vysoká zadluženost podniků a absence kapitálu, 

• dominantní produkční postavení právnických osob – družstev, 

• vysoký podíl orné půdy (2). 
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V roce 2000 vláda ČR přijala tzv. „Koncepci rezortní politiky Ministerstva zemědělství 

na období před vstupem ČR do EU“. Jedním z hlavních cílů bylo zastavit snižování 

rozměru českého zemědělství, v potravinářském sektoru měl být zajištěn přechod 

na standardy EU. Tato koncepce zahrnovala dvě etapy vývoje v ČR: 

• Etapa revitalizace – s cílem zotavit a stabilizovat zemědělský sektor, zajistit 

přípravu českého zemědělství na vstup do Unie. 

• Etapa adaptace – co nejrychlejší přizpůsobení zemědělského sektoru 

podmínkám společné zemědělské politiky ve všech jejích oblastech (2). 

2.2.4  Změna českého zemědělství po vstupu do EU 

Od 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie. Tímto vstupem byly 

položeny základy novodobé historie zemědělství v našem státě. 

Vláda vypracovala Koncepci agrární politiky ČR, která byla rozdělena do čtyř částí. 

• Formulování základní strategie – vize. 

• Agrárně politický rámec pro zemědělství ČR v prostředí EU. 

• Koncepce zemědělské politiky ČR po vstupu do Unie. 

• Očekávané dopady Koncepce zemědělské politiky ČR po vstupu do EU. 

Tato koncepce má tři hlavní etapy, během kterých dochází k postupnému přijímání 

reformních opatření Společné zemědělské politiky (2). 

2.2.4.1. 1. Etapa vstupní – 2004 až 2006 

Během první etapy Česká republika uplatňovala zjednodušený systém financování 

(SAPS). Byly zároveň realizovány dva strukturální programy: 

• Operační program „Zemědělství“. 

• Horizontální plán rozvoje venkova v ČR pro roky 2004 až 2006. 

Horizontální plán rozvoje venkova byl financován ze záruční sekce Evropského 

záručního zemědělského fondu a orientačního fondu. Cílem bylo zmírnit rozdíly 

v rentabilitě podniků, zlepšit věkovou strukturu zemědělců, zabránit erozi půdy, snížit 

zornění půdy a zajistit obhospodařování půdy v souladu se zásadami správné 

zemědělské praxe. Hlavní prioritou bylo zajistit trvale udržitelný rozvoj zemědělství, 

venkova a jeho přirozených zdrojů (2, 6). 
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Operační program byl realizován z orientační sekce Evropského zemědělského 

záručního a orientačního fondu a z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu. Jeho 

hlavním účelem bylo posílit konkurenceschopnost českého zemědělství a lesnické 

výroby. Snažil se o zachování životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje venkova. 

Vše bylo založeno na kombinaci udržitelného zemědělství s kvalitním zpracováním 

produktů. Cílem bylo přizpůsobit české zemědělství evropskému modelu (2, 6, 8). 

2.2.4.2. 2. Etapa přizpůsobení – 2007 až 2010 

V rámci druhé etapy muselo ČR transformovat systém přímých plateb na reformní 

systém SPS založený na regionální implementaci a možnosti nepovinně uplatňovat 

komplexní křížové podmínky poskytování přímých plateb. Plán rozvoje 

venkova si kladl za cíle: 

• Posílit soudržnost venkovského obyvatelstva a stabilizovat jeho sociální 

strukturu. 

• Vytvořit podmínky, kdy bude ČR konkurenceschopná v oblasti zemědělských 

a potravinářských komodit. 

• Rozšířit hospodářské aktivity směrem k rozvoji podnikání. 

• Založit rozvoj venkovských oblastí ČR (2). 

2.2.4.3. 3. Etapa vyrovnání – 2011 až 2013 

V tomto období se jednalo o reálné vyrovnávání úrovně přímých plateb ČR s EU-15. 

V těchto podmínkách měl být uplatňován systém SZP, splněny křížové podmínky 

a modulace podpor. Systém zemědělského poradenství měl zůstat nepovinný. 

Předpokládalo se, že po roce 2011 bude česká agrární politika plně 

podřízena reformované SZP.  Funkcí agrární platební agentury byl pověřen Státní 

zemědělský intervenční fond, který byl ustanoven jako právnická osoba sídlící v Praze. 

Tento fond kontroluje a administruje následující platby z: 

• Evropského zemědělského a záručního fondu. 

• Evropského rybářského fondu. 

• Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (2). 
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2.2.5  Zemědělství po vstupu do EU 

ČR do EU vstoupila jako rovnocenný partner, musela však přijmout stanovené 

podmínky. Významnou pobídkou pro české zemědělce byl zisk přímých plateb a jejich 

postupný nárůst z 25 % (rok 2004) na 100 % (rok 2013).  To se významně odrazilo 

na vývoji zemědělské produkce, která od roku 2005 začala vykazovat zisk. Velkou 

roli sehrála i finanční podpora v rámci programu na podporu venkova. V období 

2007 – 2013 byla možnost čerpat cca 2,8 mil. EUR. České zemědělství bylo specifické 

jednak velikostí zemědělských podniků, které dosahovaly téměř sedminásobku 

evropského průměru, tak i strukturou zaměstnanosti, neboť 

farmáři s rodinnými příslušníky tvořily pouhých 21,5 % pracovní síly, zatímco v EU je 

to až 83 % (8). 

2.2.6  Financování – fondy, dotace 

Společná zemědělská politika zásadním způsobem ovlivňuje české zemědělce. 

Je založena na fungování společného trhu se zemědělskými produkty a také 

na propracovaném systému cenových podpor a subvencí. Podpory ze zemědělských 

fondů jsou po fondech regionální politiky druhou nejvýznamnější příjmovou složkou, 

jenž přichází do České republiky z rozpočtu Unie. V SZP je mnoho různých 

mechanismů zaměřených nejen na zemědělskou produkci, ale i na problematiku 

nezemědělské činnosti a venkova. Od konce 90. let se zemědělská politika EU rozděluje 

na dva pilíře – přímé platby a rozvoj venkova (11). 

Česká republika se stala součástí společné zemědělské politiky v době, kdy EU 

postupně implementovala tzv. Fischlerovu reformu. Tato reforma v souladu s nařízením 

Rady upravovala systém přímých plateb a zaváděla jednotnou platbu na farmu (single 

payment scheme; SPS). Zaváděla také podmínění nároku na přímé platby dodržováním 

souboru legislativních standardů (systém cross-compliance). Fischlerova reforma dále 

snižovala intervenční ceny v řadě důležitých sektorů a počítala s výraznějším 

posilováním tzv. druhého pilíře SZP, tedy podpory rozvoje venkova. Česká 

republika spolu s většinou dalších států, které se staly členy Evropské unie v květnu 

2004 od počátku uplatňovala namísto systému SPS zjednodušený systém jednotné 

platby na plochu (single area payment scheme neboli SAPS). Postupně byl zaváděn 

systém cross-compliance, a to konkrétně od 1. 1. 2009. Taktéž byly zavedeny standardy 

Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Plnění těchto požadavků 
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postupně začalo podmiňovat poskytování plné výše přímých plateb a také některých 

dalších dotací (např. v rámci Programu rozvoje venkova). 

Pro zprostředkovávání finanční podpory nejen z národních zdrojů, ale také z EU, byl 

zřízen Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Do roku 2007 sloužil 

v oblasti evropských dotací převážně k administraci plateb z EAGGF (Evropský 

zemědělský orientační a záruční fond). Od roku 2007 došlo k rozdělení fondu EAGGF 

na Evropský zemědělský záruční fond (EAGF) poskytující především přímé platby 

a dotace v rámci Společné organizace trhu (STO) a Evropský zemědělský fond pro 

rozvoj venkova (EAFRD) (47). 
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2.3 Maďarsko 

2.3.1  Základní informace včetně ekonomické charakteristiky 

Maďarsko je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Má bohatou kulturu a historii, 

doplněnou jazykem, který je velice odlišný od svých sousedů. Nachází se zde největší 

středoevropské jezero (Balaton), je zde mnoho řek, které rozdělují a definují své 

regiony. Maďarsko se nachází nad geotermální oblastí a má více než tisíc termálních 

pramenů. Sousedí se sedmi zeměmi: Chorvatskem, Rakouskem, Rumunskem, 

Slovenskem, Slovinskem, Srbskem a Ukrajinou. Mezi nejdůležitější odvětví 

maďarského hospodářství patří průmysl; velkoobchod a maloobchod, 

doprava a ubytovací služby; veřejná správa, obrana, zdravotní a sociální péče, 

vzdělávání. Hlavními exportními trhy Maďarska jsou Německo, Slovensko 

a Rumunsko. Nejdůležitějšími dovozními partnery pak jsou Německo, Rusko 

a Čína (22, 36). 

Maďarsko je členem nejen Evropské unie, ale také organizací jako: 

• OSN (Organizace spojených národů) 

• NATO (Severoatlantická aliance) 

• WTO (Světová obchodní organizace) 

• OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

• V4 (Visegrádská skupina) 

 

V následujících bodech jsou uvedeny základní informace o této zemi. 

• Od roku 2012 je oficiálním názvem země pouze „Maďarsko“, a to díky přijetí 

nové ústavy. Do té doby byla tato země nazývána jako Maďarská republika. 

• Hlavním městem je Budapešť. 

• Maďarsko je parlamentní republikou. 

• Počet obyvatel činí k 1. lednu 2017 9 799 000 obyvatel, z nichž 47 % tvoří 

muži a 47 % ženy. 

• Podíl obyvatel na celkovém množství obyvatelstva v EU je 1,9 %. 



 

55 

 

• Hrubý domácí produkt ke konci roku 2016 činí 112,399 miliardy EUR. 

• Měnou Maďarska je maďarský forint (HUF). 

• Úředním jazykem je maďarština. 

• Do EU vstoupilo 1. května 2004. 

• Maďarsko je součástí schengenského prostoru od roku 2007. 

• V Evropském parlamentu má 21 křesel (22). 

2.3.2  Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let 

Tabulka 6: Základní makroekonomické ukazatelé za posledních 5 let 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23, 53) 

Základní ukazatelé 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP (běžné ceny, mld. 

EUR) 

99 101,2 104,2 108,7 112,4 

HDP na obyvatele (tis. 

HUF) 

2 885,8 3 039,0 3 261,5 3 426,2 3 566,6 

Roční nárůst HDP (%) -1,7 1,9 3,7 2,9 2,0 

Inflace (%) 5,7 1,7 0,0 0,1 0,4 

Míra nezaměstnanosti (%) 10,9 10,2 7,7 6,8 5,1 

Průměrný kurs HUF/EUR 289,42 296,92 308,66 309,9 311,46 

 

2.3.3  Vstup Maďarska do EU (přístupová jednání, smlouvy) 

V prosinci roku 1991 Maďarsko podepsalo Evropskou dohodu vstupující v platnost 

1. února 1994 a téhož roku podalo žádost o členství. Přístupové rozhovory začaly 

v březnu roku 1998. Komise hodnotila přípravy země kladně, zvláště pak přijímání 

právního řádu Evropské unie v oblasti jednotného trhu. Kritika byla spojená se stavem 

vězeňství, romskou menšinou, bojem s korupcí a nevyvážeností míry 

nezaměstnanosti napříč regiony. V rámci přístupových jednání 

Maďaři prosadili přechodné období např. v oblasti volného pohybu služeb, 

zemědělství, daní, životního prostředí či volného pohybu kapitálu. Patřilo sem zde také 

přechodné období na volný pohyb pracovní síly (5). 
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Členství v Unii mělo podporu veřejnosti i politických stran. Maďarská vláda již 

s předstihem prohlašovala připravenost země vstoupit do EU a koncipovala plány pro 

přijetí eura. Referendum o vstupu do EU se uskutečnilo v dubnu roku 2003 

za účasti necelých 50 % oprávněných voličů (5). 

2.3.4  Zemědělství Maďarska – stav před vstupem Maďarska do EU 

V roce 1989 se zemědělství podílelo na celkovém HDP 13,7 %, o rok později to bylo 

již jen 12,5 % a na počátku nového tisíciletí klesla tato hodnota pod 4 %. Sektor 

zemědělství si také neudržel svou výbornou pozici na zahraničních trzích.  Zatímco 

v roce 1990 se na celkovém exportu Maďarska zemědělství spolu s potravinářským 

průmyslem podílely téměř čtvrtinou (23,1 %), v roce 2001 to bylo již pouze 7,5 %. 

V devadesátých letech se snížil podíl investic do zemědělství na celkových investičních 

výdajích – z 8,7 % v roce 1990 na 3,3 % v roce 2000. Počet zemědělských pracovníků 

klesal nejrychleji v letech 1990 – 1994, a to zhruba o 7 %. V letech 1994 – 1997 

tvořila největší podíl hodnoty zemědělské výroby rostlinná produkce (55–59 %), do 

roku 2000 se podíl rostlinné a živočišné výroby téměř vyrovnal. Dle údajů z roku 2002 

zaujímala v Maďarsku zemědělská půda asi 83 % rozlohy státu, tj. 9,3 miliony hektarů, 

z nich se obdělávalo zhruba 63 %. V důsledku restitucí, transformace 

družstev i privatizace se v devadesátých letech změnila struktura vlastníků zemědělské 

půdy i formy podniků (35). 

• Obiloviny – Kvalita plodin (nejen obilovin, ale i dalších, jako je víno, ovoce 

a zelenina) byla daná zejména výbornými přírodními podmínkami. Podíl obilovin 

vzrostl v roce 2002 na 70 %. Tuto jednostrannou 

orientaci viděli Maďaři v extrémních výsledcích závisejících na klimatických 

podmínkách v daném roce, tedy v nízké nebo naopak vysoké produkci. Důležitou 

skupinou byly olejniny — zde se projevovala vzrůstající poptávka zejména po 

slunečnici a řepce. 

• Ovoce a zelenina – Maďarsko má výborné přírodní podmínky, které dovolují 

pěstovat až 20 druhů ovoce a 40 druhů zeleniny. Ze zeleniny převažovaly druhy, 

které požadoval konzervárenský průmysl – sladká kukuřice, zelí, cibule, hrášek, 

okurky, papriky, rajčata, mrkev a další kořenová zelenina. Z ovoce 

tvořila naprostou většinu jablka, méně se pak pěstovaly různé druhů švestek, višní, 

broskví, hrušek či meruněk.  Ziskovost produkce ovoce a zeleniny se po roce 1990 
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snížila u ovoce o 51 %, u zeleniny o 21 %. Jejich spotřeba v Maďarsku 

poklesla o více než třetinu, takže domácí poptávka byla relativně malá. Vynikající 

přírodní podmínky a vzrůstající domácí spotřeba vína, dávaly dobré předpoklady 

pro rozvoj tohoto sektoru.  

• Živočišná výroba -  Stavy hospodářských zvířat se od roku 1990 postupně začaly 

snižovat. Výrazný pokles se projevil zejména u skotu. Hrubá produkce 

v živočišné výrobě se snížila od roku 1990 do roku 2002 o 32 %. 

• Ekologické zemědělství – Ekologické zemědělství podporovalo Maďarsko 

dotacemi od roku 1997. Tento fakt spolu s dobrým odbytem na trhu 

a vysokými cenami certifikovaných výrobků měly dobrý vliv na rozvoj tohoto 

sektoru. V roce 2002 bylo v Maďarsku 1 517 subjektů, které ekologicky 

hospodařily. Ekologičtí zemědělci pěstovali hlavně obilniny, krmné plodiny, 

slunečnici a další olejniny. 

• Potravinářský průmysl – S téměř 130 tisíci zaměstnanců, což představovalo 

skoro pět procent z celkového počtu pracovníků v zemi, bylo 

v zaměstnanosti potravinářství na druhé příčce v odvětvích zpracovatelského 

průmyslu. V roce 2002 zde působilo 8 070 podniků. Potravinářský průmysl byl ve 

velké míře propojen se společnostmi ze zemí původní evropské patnáctky. Do 

zemí EU směřovalo zhruba 80 % produkce potravinářských podniků.  

Roku 1998 zavedlo Maďarsko systém udělování obchodní známky „Maďarské 

potraviny s vysokou kvalitou“. Cílem této známky byla podpora maďarských výrobců 

nabízejících kvalitní potraviny. Výrobek, jenž dostal tuto známku, musel být 

maďarského původu, splňovat požadavky evropské legislativy, být kontrolován v celém 

procesu výroby a mít vynikající vlastnosti v porovnání 

s ostatními podobnými potravinami na trhu (15, 35). 

2.3.5  Zemědělství Maďarska po vstupu do EU 

První rok od vstupu Maďarska do Unie přinesl několik výhod, jako otevření trhů 

ostatních členských států pro maďarské výrobky. Existovaly však také negativní 

aspekty, a to zejména kvůli administrativním potížím. Farmáři nedostali dotace 

(i když je očekávali), což jim způsobilo značné problémy v jejich hospodářské 

činnosti (35). 
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Studie po desetiletém období Maďarska v EU, jež analyzovaly dopad vlivu EU 

na maďarský zemědělsko – potravinářský trh, došly k závěru, že pozice 

Maďarska na trhu se propadla. A to ani ne tak kvůli nedostačujícímu exportnímu růstu, 

ale spíše kvůli prudkému nárůstu importu. Roku 2006 se celková maďarská tržní 

rovnováha v EU-24 stala negativní. Z průzkumu maďarského zemědělství v širším 

kontextu vyplynulo, že důležitost zemědělství a potravinářského průmyslu se 

na maďarském zahraničním trhu zvýšila a zrovna tak podíly EU-27 a zahraniční tržní 

rovnováha se zlepšila hlavně díky obchodu s novými členskými státy. Na základě 

důkazů z předchozích deseti let se ukázalo, že i přes mnohá příkoří dokázal maďarský 

zemědělsko-potravinářský sektor zvládnout výzvy přijetí do EU, tzn. mezi lety 2003 

a 2012 se maďarský zemědělský produktu zvýšil o 53 %, čistá hodnota o 77 % 

a zemědělský export o 183 % (37). 
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2.4 Komparace vybraných zemědělských produktů 

2.4.1  Zemědělská plocha 

Zemědělská plocha je taková část země, která je využívaná k výkonu zemědělství 

či pastevectví. Tvoří ji orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky 

a pastviny (74). 

 

Česká republika 

Tabulka 7: Využívaná zemědělská plocha v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – Využívaná zemědělská plocha (1000 ha) 

2005 3 605,5 

2006 3 566,0 

2007 3 596,7 

2008 3 571,6 

2009 3 545,8 

2010 3 523,9 

2011 3 504,0 

2012 3 525,9 

2013 3 521,0 

2014 3 515,6 

2015 3 493,7 

2016 3 488,8 
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Graf 3: Využívaná zemědělská plocha v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 
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Z grafu č. 3 je patrné, že zemědělsky využívaná plocha v České republice po vstupu do 

EU každoročně mírně klesala. Celkově se zemědělská plocha v letech 2005 až 2016 

snížila o zhruba 3 %. V zemědělsky využívané ploše nebyla zahrnuta nevyužívaná 

zemědělskou půda, lesy a půda zabrané budovami, dvory, rybníky, rybníky atd. 

Komentář: Celosvětovým problémem je snižování množství zemědělské půdy. 

Největším problémem je převod na nezemědělské užití – velké množství půdy mizí pod 

stavbou nových silnic a dálnic, rodinných domů, továren apod. Vstup ČR do EU ovlivnil 

spíše strukturu využití půdy – ubylo chmelnic a naopak trvale přibývá plocha, kde se 

pěstuje kukuřice, řepka, pšenice. Od roku 2016 se také mírně zvyšuje plocha vinic, když 

byl zmírněn zákaz EU podpory vysazování nových vinice – nově stanovena kvóta pro 

roční navýšení plochy vinic do 2 % celkové plochy vinic.   

 

Maďarsko 

Tabulka 8: Využívaná zemědělská plocha v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – využívaná zemědělská plocha (1000 ha) 

2005 5 862,6 

2006 5 808,9 

2007 5 807,1 

2008 5 789,7 

2009 5 783,3 

2010 5 342,7 

2011 5 337,2 

2012 5 338,0 

2013 5 339,5 

2014 5 346,3 

2015 5 346,5 

2016 5 349,0 
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Graf 4: Využívaná zemědělská plocha v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Jak je možno vidět v grafu č. 4, zemědělsky využívaná plocha v Maďarsku 

zaznamenala v roce 2010 značný výkyv, a to pokles o více jak 7,5 %. V ostatních 

obdobích se tato plocha měnila jen velmi nepatrně. V zemědělsky využívané ploše 

nebyla zahrnuta nevyužívaná zemědělskou půda, lesy a půda zabrané budovami, dvory, 

rybníky, rybníky atd. 

Komentář: Maďarsko bylo, a i dnes je, spíše zemědělskou zemí s největší plochou orné 

půdy v Evropě. Ve sledovaném období došlo pouze mezi roky 2009 a 2010 

k výraznému poklesu výměry využívané zemědělské plochy, jinak je její výměra téměř 

neměnná. Maďaři si své zemědělské půdy velice cení a chrání ji. V roce 2014 vešel 

v platnost zákon o prodeji zemědělské půdy cizincům, ten nastavuje tak přísná pravidla, 

že je pro ně téměř nemožné půdu zakoupit. 

2.4.2  Obilí 

Obilnářství je v ČR i ve světě nejdůležitější částí rostlinné výroby. Celosvětový podíl 

obilovin na lidské výživě je odhadován na 60 až 70 %. Světová produkce obilnin běžně 

dosahuje 2 miliard tun. Asi třetina takovéto produkce je použita na výrobu jídla, 40 % 

na výrobu krmiva, a zbytek je využit průmyslově (např. výroba biopaliv). Hlavní 

obiloviny tvoří asi pětinu obchodu se zemědělskými produkty (75). 
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Česká republika 

Tabulka 9 :Produkce obilí v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – obilí (1000 t) 

2000 2001 2002 2003 

6454,2 7337,6 6770,8 5762,4 

 

Graf 5: Produkce obilí v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Produkce obilí v letech 2000 až 2003 měla podle výše uvedeného grafu č. 5 střídavé 

stavy. Z roku 2000 do roku 2001 se zvýšila o téměř 14 %, poté začala produkce klesat. 

Meziroční pokles z roku 2001 do roku 2002 činil téměř 8 % a o rok déle 15 %. Celková 

produkce obilí se snížila o necelých 11 % v porovnání roku 2000 a 2003. 

Tabulka 10: Produkce obilí v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – obilí (1000 t) 

2004 8 783,8 

2005 7 659,9 

2006 6 386,1 

2007 7 152,9 

2008 8 369,5 

2009 7 832,0 

2010 6 877,6 

2011 8 284,8 

2012 6 595,5 

2013 7 512,6 

2014 8 779,3 

2015 8 183,5 

2016 8 596,4 
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Graf 6:Produkce obilí v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Produkce obilí zaznamenala zřejmě největší výkyvy ze všech měřených komodit, což 

můžeme vidět výše v grafu č. 6. I přes meziroční přechody až o 20 % přírůstku (2011), 

tak i poklesu (2012), došlo k celkové změně produkce pouze o něco málo nad 2 % 

úbytku. 

Komentář: Obiloviny patří k nejdůležitějším pěstovaným plodinám, a to jak 

z hlediska ekonomického, agronomického i spotřebitelského. Pěstují se pro zrno 

k obživě lidí, jako krmivo hospodářských zvířat, k průmyslovému zpracování 

a v neposlední řadě na osivo. Nejčastěji pěstovanou obilovinou je pak pšenice → tvoří 

základ obživy (mouka), je nenáročná na skladování (podrobnější komentář 

vývoji produkce pšenice níže). 

Na grafu produkce obilí jsou od roku 2003 patrné velké výkyvy v celkovém množství 

produkce. Tento rok lze označit za rok přelomový, protože v roce následujícím již 

byla ČR členem EU. Základní příčinu neúrody v roce 2003 je nutné hledat již v roce 

předešlém – deštivé počasí na podzim roku 2002 nepříznivě ovlivnilo výsadbu ozimého 

obilí – později zaseté porosty vstupovaly do zimy nedostatečně vyvinuté a staly se 

náchylné na choroby. Nástup jara 2003 byl v porovnání s předešlými roky opožděn, což 

zapříčinilo pozdní setí jarních obilovin. To vše se odrazilo v rekordně nízké produkci. 

Rok následující byl naopak z klimatického hlediska velice příznivý a celková úroda se 

zvedla o více než 50 %. Od roku 2004 je patrný kolísavý trend v produkci obilí. 

Při zpětné analýze počasí např. ze Situačních a výhledových studií obilí je vidět, že tato 

rozkolísanost koresponduje s rozmary počasí. Je zapotřebí si uvědomit, že v případě 

ozimého obilí produkci v roce R vždy ovlivňuje také podzim roku R-1 a jaro a léto roku 
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R. Rekordní produkce byla dosažena v letech 2008, 2011 a 2014. Naopak roky 2006, 

2010 a 2012 patří mezi nejhorší. I v těchto letech však produkce stačila k pokrytí 

domácí poptávky ve všech základních druzích obilních surovin a ČR udržela v této 

oblasti soběstačnost.  

 

Maďarsko 

Tabulka 11: Produkce obilí v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – obilí (1000 t) 

2000 2001 2002 2003 

10036,4 15046,9 11705,7 8769,6 

 

Graf 7: Produkce obilí v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Dle grafu č. 7 produkce obilí, v meziročním období od roku 2000 do roku 2001 o téměř 

50 % stoupla, v následujících letech docházelo k postupným poklesům. V celkovém 

součtu se produkce obilí v letech 2000 až 2003 změnila jen mírně, a to přírůstkem 

o necelá 3 %. 
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Tabulka 12: Produkce obilí v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – obilí (1000 t) 

2004 16 779 

2005 16 213 

2006 14 467 

2007 9 653 

2008 16 841 

2009 13 590 

2010 12 262 

2011 13 678 

2012 10 373 

2013 13 610 

2014 16 613 

2015 14 145 

2016 16 645 

 

Graf 8: Produkce obilí v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

K největšímu meziročnímu úbytku došlo z roku 2006 do 2007, kdy ubyla produkce 

o více jak 33 %. Hned v následujícím období 2007 – 2008 však došlo k nárůstu o téměř 

75 %. V celkovém porovnání let 2004 a 2016 produkce poklesla o necelé procento. 

Komentář: Maďarsko stejně jako Českou republiku zasáhlo v roce 2003 extrémně suché 

počasí, které se projevilo na produkci obilovin. Vlivem takto špatných klimatických 

podmínek byly výnosy nejnižší za posledních 30 let. Rok následující byl naopak 

z klimatického hlediska velice příznivý a celková úroda se zvedla o více než 50 %. Od 

roku 2004 je patrný kolísavý trend v produkci obilí. Rekordní produkce 

byla dosažena v letech 2008 a 2014. Naopak roky 2007 a 2012 patří mezi nejhorší. 
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2.4.3  Pšenice 

Ozimá pšenice je tradičně nejvýznamnější a také nejrozšířenější obilninou. Z obilovin 

nejlépe využívá půdně-klimatické podmínky Střední Evropy a nejlépe zhodnocuje 

vklady do pěstebních technologií. Pěstuje se téměř ve všech výrobních oblastech a její 

produkce může být využívána k potravinářským, krmivářským, energetickým 

a technickým účelům (76). 

 

Česká republika 

Tabulka 13: Produkce pšenice v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – pšenice (1000 t) 

2000 2001 2002 2003 

4084,1 4476,1 3866,5 2637,9 

 

Graf 9: Produkce pšenice v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Produkce pšenice v České republice před jejím vstupem do Unie Produkce měla stejný 

trend jako produkce obilí, což můžeme vidět v grafech č. 5 a 9. Velmi razantní pokles, 

zaznamenaný z roku 2002 do roku 2003, činil více než 31 %. Celkově se produkce 

v České republice v porovnání období 2000 a 2003 snížila o zhruba 35,5 %.  
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Tabulka 14: Produkce pšenice v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – pšenice (1000 t) 

2004 5 042,5 

2005 4 145,0 

2006 3 506,3 

2007 3 938,9 

2008 4 631,5 

2009 4 358,1 

2010 4 161,6 

2011 4 913,1 

2012 3 518,9 

2013 4 700,7 

2014 5 442,4 

2015 5 274,3 

2016 5 454,7 

 

Graf 10: Produkce pšenice v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Celkově produkce pšenice stoupla o něco málo nad 8 %. Nejvyšší meziroční přírůstek 

byl z roku 2012 do roku 2013, kdy se jednalo o nárůst o více jak 33 %. 

Komentář: Jak jsem již uvedla, pšenice je nejčastěji pěstovanou obilovinou – na celkové 

produkci obilí se podílí více jak 50 % → graf vývoje produkce pšenice tak v podstatě 

kopíruje graf vývoje produkce obilí. A naprosto stejně lze odůvodnit i výrazný rozdíl 

v produkci mezi roky 2003 a 2004, ale i vývoj v letech následujících. I po vstupu ČR do 

EU platí skutečnost, že tato komodita je na poli obilovin tou nejrozšířenějších, když její 

osevní plocha ještě vzrostla (55, 56). 
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Maďarsko 

Tabulka 15: Produkce pšenice v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – pšenice (1000 t) 

2000 2001 2002 2003 

3 692,5 5 196,8 3 910,2 2 941,3 

 

Graf 11: Produkce pšenice v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Stejně jako produkce obilí všeobecně na tom byla i produkce pšenice (viz grafy č. 7 a č. 

11). Od roku 2000 do roku 2001 došlo k nárůstu produkce o 40 % a poté začala klesat. 

V obou následujících letech se jednalo o poklesy okolo 25 %. V porovnání roku 2000 

a 2003 došlo k poklesu o 20 %.  

Tabulka 16: Produkce pšenice v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – pšenice (1000 t) 

2004 6 006,9 

2005 5 088,2 

2006 4 376,2 

2007 3 986,7 

2008 5 630,8 

2009 4 419,1 

2010 3 745,2 

2011 4 106,6 

2012 4 011,0 

2013 5 058,3 

2014 5 261,9 

2015 5 331,4 

2016 5 603,2 
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Graf 12: Produkce pšenice v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Produkce pšenice v Maďarsku nejprve klesala a v roce 2008 se naopak markantně 

zvýšila o zhruba 41 % (viz graf č. 12). V celkovém porovnání roku 2004 a 2016 se 

produkce pšenice snížila o 6,5 %. 

Komentář: Jak již bylo uvedeno v případě produkce obilí, rok 2003 byl 

z hlediska produkce krizový, a to díky špatnými klimatickými podmínkami. Naopak 

rok následující byl pro produkci obilí -  potažmo i pšenice – velice příznivý a došlo 

k nárůstu o téměř 100 %. Pšenice je v Maďarsku tradiční plodinou, Maďarsko patří 

mezi v rámci EU k jejím největším pěstitelům i vývozcům. Stejně jako v ČR je velikost 

produkce ve velké míře závislá na počasí, Vzhledem k tomu, že pšenice tvoří 

nejpodstatnější část produkce veškerých obilovin, i zde graf vývoje produkce pšenice 

v podstatě kopíruje graf vývoje celkové produkce obilí. Nejvyšší produkce bylo 

dosaženo v letech 2008, 2011, 2014 a 2015. 

2.4.4  Řepka 

Řepka olejka je hojně pěstovaná kulturní plodina, která často zplaňuje. Není ohroženým 

ani chráněným druhem. V České republice je velmi rozšířenou a lze jí vidět téměř všude 

okolo nás. 
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Česká republika 

Tabulka 17: Produkce řepky v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – řepka (1000 ha) 

2000 2001 2002 2003 

323,8 343,0 313,0 251,0 

 

Graf 13: Produkce řepky v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Z grafu č. 13 je možno vidět, že produkce řepky olejné v České republice klesla od roku 

2000 do roku 2003 celkově o 22 %. Největší meziroční pokles byl zaznamenán z roku 

2002 do 2003, kdy produkce klesla o více jak 19 %. 

Tabulka 18: Produkce řepky v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – řepka (1000 ha) 

2004 259,5 

2005 267,2 

2006 292,2 

2007 337,6 

2008 356,9 

2009 354,8 

2010 368,8 

2011 373,4 

2012 401,3 

2013 418,8 

2014 389,3 

2015 366,2 

2016 393,0 
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Graf 14: Produkce řepky v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Z grafu č. 14 je zřejmé, že produkce řepky olejné v České republice měla od roku 2004 

do roku 2016 v celkovém součtu rostoucí trend. Celkově produkce této plodiny 

vzrostla o více než 51 %.  

Komentář: Řepka patří mezi tradiční plodiny – olejniny. Evropská komise 

zavázala členské státy (tedy i ČR) používat do roku 2020 v rámci spotřeby pohonných 

hmot 10 % biopaliv, pro což se ukázala jako nejvhodnější komodita právě řepka. 

Zvýšily se tak její odbytové možnosti – nejen na potravinářské, ale i technické účely. 

Tomuto odpovídá vývoj produkce až do roku 2013.  Tento požadavek byl následně 

přehodnocen a závazek snížen na 7 % a je předpoklad, že se plochy pěstované řepky 

budou dále snižovat.  Snížení produkce řepky s sebou může přinést ekonomický propad 

v příjmech zemědělců. Stále více a více se však diskutuje vztah pěstování řepky 

versus životní prostředí. Je obecně známo, že řepka je plodina velice náchylná 

na choroby a škůdce, tudíž je pro její zdárnou produkci zapotřebí chemické ošetření. To 

je ale něco, proti čemu se staví ochránci přírody (i samotná EU podporuje snižování 

chemických hnojiv a látek). I tady se mi zdá, že se dostáváme do poněkud patové 

situace – na jedné straně ekonomický přínos, na straně druhé ochrana životního 

prostředí.   
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Maďarsko 

Tabulka 19: Produkce řepky v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – řepka (1000 ha) 

2000 2001 2002 2003 

115,8 109,7 129,4 71,0 

 

Graf 15: Produkce řepky v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Z grafu č. 15 je zřejmé, že produkce řepky olejné nejprve mírně klesla, v dalším 

meziročním období naopak o 17 % vzrostla a od roku 2002 do 2003 došlo k úbytku ve 

výši zhruba 45 %. Celkově se pěstované množství řepky olejné od roku 2000 do 2003 

snížilo o necelých 39 %. 

Tabulka 20: Produkce řepky v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – řepka (1000 ha) 

2004 104,7 

2005 122,4 

2006 142,1 

2007 225,4 

2008 246,8 

2009 260,6 

2010 259,3 

2011 233,9 

2012 164,9 

2013 197,7 

2014 213,7 

2015 220,6 

2016 256,7 
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Produkce řepky olejné po vstupu do Unie v Maďarsku zaznamenávala střídavé trendy. 

Celkově se její produkce za měřených 14 let zvýšila o 145 %. 

Komentář: Od roku 2000 byl zaznamenán jediný výrazný pokles produkce řepky v roce 

2003. Řepka patří mezi plodiny velmi náchylné na choroby i zde se projevil 

vliv nepříznivého počasí v tomto roce. Od vstupu Maďarska do EU (2004) do roku 2009 

se produkce řepky v Maďarsku téměř zdvojnásobila. Zpočátku byla velká část 

sklizeného řepkového semene určena na export, protože zde chyběl navazující 

zpracovatelský průmysl. V roce 2012 nastal výrazný produkční propad, který lze přičíst 

špatným povětrnostním podmínkám. V následujících letech se produkce opět zvyšuje. 

I přes snížení kvóty pro biopaliva se očekává, že produkci řepky to výrazně neovlivní 

a Maďarsko si udrží pozici v rámci EU. 

2.4.5  Skot 

Chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby zemědělství. 

Hlavními produkty jsou mléko a maso. 

 

Česká republika 

Tabulka 21: Počet skotu ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – skot (tis.) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2030 1989 1866 1701 1657 1574 1582 1520 1462 1427 
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Graf 16: Produkce řepky v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 
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Graf 17: Počet skotu ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Počet kusů chovného skotu zaznamenával v České republice před vstupem do EU dle 

grafu č. 17 klesající trend. V meziročním období 1994 až 1995 se jednalo 

o pokles o 2 %. Dále počet skotu klesal o 6 %, 9 %, 3 %, 5 %. Mezi roky 1999 a 2000 

došlo naopak ke zvýšení stavu skotu, a to konkrétně o zhruba 1 %. Poté začaly počty 

opět klesat. V porovnání roku 1994 a 2003 se počet skotu snížil zhruba o 30 %. 

Tabulka 22: Počet skotu v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 54) 

ČR – skot (tis.) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1428 1397 1374 1402 1363 1349 1349 1345 1354 1353 1374 1408 1415 

 

Počty kusů skotu v České republice po vstupu do EU různorodě klesaly a naopak 

stoupaly, což můžeme vidět v grafu č. 18. Největší meziroční skoky byly v letech 2006, 
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kdy počty skotu stouply o necelá 3 %, a v roce 2010 by naopak pokles počtu skotu také 

téměř o 3 %. Celkově se počet skotu v letech 2004 až 2016 snížil o 2 %. 

Komentář: Již od 90 let se početní stavy skotu snižovaly a tento pokles pokračoval i po 

vstupu ČR do EU. Snižoval se nejen počet krav chovaných pro tržní 

produkci mléka (dále jen „krávy s TPM“) - souvislost 

s mléčnými kvótami (podrobněji viz komentář k vývoji produkce mléka), ale 

i jatečných zvířat – souvislost se snižující se spotřebou hovězího masa. V roce 2007 

došlo k mírnému nárůstu, ale nebyl to začátek trvalého růstu, i když se pokles do jisté 

míry zastavil, a to i navzdory tomu, že chov přežvýkavců je ze strany EU dotován 

(na rozdíl od chovu prasat). Trvale klesal početní stav krav s TPM (úzká souvislost 

s nadále sníženou produkcí mléka, nízkých výkupních cen za surové mléko, snižující se 

spotřebou mléka a mléčných výrobků). Naopak rostl početní stav stád krav bez TPM 

(krávy spásající louky, pastviny), což přímo souvisí s cíli SZP, kdy se zvyšuje význam 

skotu pro ekologické udržování trvale travnatých porostů (dále jen „TTP“) v přirozeném 

a kulturním stavu zejména v regionech se ztíženými podmínkami. Od roku 2012 se 

početní stavy skotu ve všech zmiňovaných skupinách zvyšují, byť jen nepatrně. Mléčné 

kvóty sice byly v roce 2015 zrušeny, ale k rapidnímu nárůstu krav s TPM nedošlo. 

Zvýšené produkce mléka je dosahováno vlivem větší dojivosti. V budoucích letech 

bude mít na početní stav skotu rozhodující vliv stav krav bez TPM, neboť aby mohly 

být ekologické i ekonomické cíle využívání TTP dosaženy, je zapotřebí, aby početní 

stavy skotu rostly společně se zvyšujícím se rozsahem TTP (54). 

 

Maďarsko 

Tabulka 23: Počet skotu Maďarsko před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – skot (tis) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

910 928 909 871 873 857 805 783 770 739 
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Graf 19: Počet skotu Maďarsko před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Dle grafu č. 19 počet skotu v Maďarsku měl od roku 1994 klesající trend. Celkově došlo 

k poklesu stavu skotu o zhruba 19 %.  

Tabulka 24: Počet skotu v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – skot (tis) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

723 708 702 705 701 700 682 697 760 782 802 821 852 

 

Graf 20: Počet skotu v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 
 

Dle grafu č. 20 počty skotu v Maďarsku měly nejprve klesající trend. Od roku 2011 však 

začalo docházet k postupnému nárůstu. Celkově se změnil počet skotu z roku 2004 do 

roku 2016 o necelých 18 % nárůstu. 
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Komentář: Od roku 1990 až do vstupu Maďarska do EU se početní stavy skotu 

snižovaly. Přispěl k tomu celosvětový trend ve snižování spotřeby masa a v posledních 

letech před vstupem do EU to mohl být také odraz přípravy na kvóty v produkci mléka. 

Po vstupu do EU se početní stav skotu v podstatě stabilizoval, tempo poklesu bylo 

velmi nízké. Od roku 2012 se vývojový trend obrátil a celkový počet skotu se začal 

zvyšovat. V roce 2016 dosáhl stavu z roku 1999. Vzhledem k tomu, že v Maďarsku je 

velmi nízká rozloha trvale travnatých porostů, nelze přepokládat, že by se na nárůstu 

skotu podílel početní nárůst krav bez TPM, tak jako tomu je v případě ČR, ale bude se 

jednat o krávy s TPM (souvislost se zrušením kvót na produkci mléka) a jatečného 

skotu. 

2.4.6  Mléko 

Mléko je jedním ze dvou hlavních produktů skotu. 

 

Česká republika 

Tabulka 25: Produkce mléka ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – produkce mléka (1000 t) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2586,2 2555,1 2572,0 2450,7 2515,3 2449,4 2560,7 2579,8 2591,9 2599,2 

 

Graf 21: Produkce mléka ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Z grafu č. 21 je patrně, že produkce mléka v České republice před jejím vstupem do 

Unie se měnila jen lehce, až mezi lety 1996 a 1997 klesla o skoro 5 %. Poté došlo ke 

zhruba 2,5 % nárůstu, který se v následujícím roce opět o 2,5 % snížil. Celkově 

2350,00

2400,00

2450,00

2500,00

2550,00

2600,00

2650,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ČR - mléko (1000 t)



 

78 

 

produkce mléka zaznamenávaná v tisících tunách stoupla od roku 1994 do roku 2003 

o necelé procento. 

Tabulka 26: Produkce mléka v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – produkce mléka (1000 t)  

2004 2 563,2 

2005 2 543,2 

2006 2 392,5 

2007 2 445,5 

2008 2 432,6 

2009 2 353,6 

2010 2 312,2 

2011 2 366,1 

2012 2 428,8 

2013 2 358,4 

2014 2 370,2 

2015 2 481,6 

2016 2 793,2 

 

Graf 22: Produkce mléka v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Celkově, dle grafu č. 22, došlo mezi lety 2004 a 2016 k téměř 9 % změně produkce 

mléka měřené v tisících tunách. Největší meziroční přírůstky byly zaznamenány 

v posledních dvou letech, a to nejprve o 5 % a poté o 12 %. 

Komentář: Snižování stavu skotu je do určité míry doprovázeno zvyšováním 

užitkovosti. V letech 1990 až 2009 klesl počet krav s TPM trojnásobně, ale průměrná 

roční dojivost byla o polovinu vyšší. Nejvíce se ale na početním stavu skotu podepsaly 

regulační zásahy SZP a aplikace tržního řádu. ČR také v této oblasti postupně 

ztratila soběstačnost. V roce 2003 byly s platností do 31. března 2015 zavedeny mléčné 
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kvóty – produkce mléka se začala snižovat. Na dalším snižování produkce se v letech 

2008 – 2009 podílela i ekonomická krize. Mezi roky 2013 a 2014 dochází vlivem 

příznivých klimatických i cenových (vlivem zvýšené světové poptávky po mléku 

vzrostla výkupní cena mléka) k mírnému růstu.  Od roku 2015 je patrný důsledek 

zrušení mléčných kvót s rapidním nárůstem produkce. Jedná se o celoevropský trend, 

který v končeném důsledku může vést k nadprodukci mléka a tím pádem i k propadu 

výkupní ceny. ČR potom patří v rámci EU ke středním producentům mléka.  

Dle mého názoru se daná situace jeví jako začarovaný kruh – roste produkce mléka, 

snižuje se výkupní cena → zemědělci budou stěží pokrývat výrobní náklady → dojde 

ke snižování množství dojnic → snížení produkce. Pokud budou v EU státy, které budou 

(třeba i za hranicí zákona) podporovat domácí zemědělce, mohlo by se české mléko stát 

opět těžko konkurující komoditou zahraničních dovozců. 

Na produkci mléka má zcela jistě i vliv zájmu spotřebitelů. Po boomu „zdravého 

životního stylu“ s vyloučením živočišných tuků se konzumenti opět navrací k tradičním 

potravinám, jako je máslo. Nedostatek kvalitního mléka na jeho výrobu se projevil 

v letech 2016 až 2017. 

 

Maďarsko 

Tabulka 27: Produkce mléka v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – produkce mléka (1000 t) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1597,0 1635,2 1631,1 1649,5 1774,9 1768,8 1830,4 1971,6 1914,6 1718,7 

 

Graf 23: Produkce mléka Maďarska před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 
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Produkce mléka v Maďarsku před vstupem do Evropské unie nejprve stoupala, a to 

meziročním přírůstkem 2 %, což můžeme vidět v grafu č. 23. Největší skok by 

zaznamenán v roce 2001, kdy produkce mléka stoupla o 8 %. V dalších letech 

docházelo k poklesu. V porovnání let 1994 a 2003 došlo k celkovému přírůstu produkce 

mléka, a to o více než 7 %. 

Tabulka 28: Produkce mléka v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – produkce mléka (1000 t) 

2004 1 542,7 

2005 1 517,8 

2006 1 448,4 

2007 1 447,7 

2008 1 425,3 

2009 1 407,1 

2010 1 321,9 

2011 1 307,9 

2012 1 398,2 

2013 1 364,2 

2014 1 470,2 

2015 1 536,1 

2016 1 547,1 

 

 

Graf 24: Produkce mléka v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Ač to na první pohled není z grafu č. 24 patrné, v celkovém porovnání roku 2004 a 2016 

se produkce mléka v 1000 tunách nezměnila ani o jedno procento. Nejvýraznější úbytek 
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byl zaznamenán v roce 2010, a to o něco málo na 6 %. Naopak největší přírůstek 

produkce byl z roku 2013 do roku 2014. Konkrétně se jednalo o nárůst téměř o 8 %. 

Komentář: Od poloviny 90 let až do roku 2002 produkce mléka rostla. Rokem 2003 

začíná období poklesu produkce. Kromě toho, že je to trend obvyklý v celé Evropě, je 

možné tento pokles přičítat i přípravě na vstup do EU, kdy nově přistoupivší země jsou 

omezeny kvótami a bylo tomu tak i v případě produkce mléka. Maďarsko 

ani zdaleka svoje kvóty nenaplnilo. Od roku 2013 produkce mléka stoupala. V roce 

2015 byly zrušeny mléčné kvóty, ale k výraznému nárůstu produkce nedošlo. Maďarští 

zemědělci se naopak obávali, že jejich mléčný trh zaplaví přebytky ostatních zemí. 

Maďarsko je v pomyslné tabulce producentů mléka v rámci EU ještě o několik příček 

níže než ČR. 

2.4.7  Prasata 

Chov prasat je nedílnou součástí zemědělské výroby. Obliba vepřového masa a dalších 

produktů z prasat patří v ČR k tradičním hodnotám.  Vepřové je v současnosti nejen 

na území České republiky jedním z nejvíce konzumovaných mas. Chov prasat je také 

přímo závislý na pěstování obilovin a probíhá v jeho návaznosti (77). 

Česká republika 

Tabulka 29: Počet prasat v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – prasata (tis.) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

3867 4016 4080 4013 4001 3688 3594 3441 3429 3309 

 

Graf 25: Počet prasat v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 
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Z grafu č. 25 lze vyčíst, že počet kusů prasat v České republice měl nejprve mírně 

rostoucí trend, poté se jejich stavy začaly snižovat. Celkový rozdíl od roku 1994 do roku 

2003 byl snížení počtu chovaných prasat o zhruba 14,5 %. 

Tabulka 30: Počet prasat v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – prasata (tis. – zaokrouhleno na celé tis.) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2915 2719 2741 2662 2135 1914 1846 1487 1534 1548 1607 1555 1479 

 

Graf 26: Počet prasat v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 
 

Na rozdíl od nerovnoměrného vývoje počtu skotu u vepřů docházelo k neustálému 

snižování stavů (viz grafy č. 18 a 26). Celkový počet vepřů v České republice klesl od 

roku 2004 do roku 2016 o více jak 49 %.  

Komentář: Pokud se podíváme do historie na vývoj průměrné spotřeby masa na jednoho 

člověka, tak od roku 1936 do roku 1990 se spotřebované množství více jak 

zdvojnásobilo (cca 38 kg v roce 1936 oproti téměř 100 kg v roce 1990). Od konce 90 

let je však možno sledovat trend snižování spotřeby masa a s tím související jeho 

produkce. Postupný pokles je tedy již patrný i v letech před vstupem ČR do EU. Opět 

se zde prolíná více faktorů, které snižující se produkci ovlivňují. Dochází ke změně 

stravovacích návyků – roste spotřeba ovoce, zeleniny a naopak klesá 

spotřeba masa (obecně se spotřeba masa v letech 1990 až 2015 snížila přibližně o 18 kg 

na jednoho spotřebitele). Zároveň můžeme vysledovat i dopad vstupu ČR do EU. 

Chov prasat měl pro naše zemědělství vždy velký význam. V 60. a 70. letech se 

s pomocí státu zakládaly velkochovy prasat, které měly být moderní, 
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konkurenceschopné. Samotné podniky však do sektoru chovu prasat neinvestovaly a po 

vstupu ČR do EU a otevření evropského trhu se naplno projevila jejich 

nekonkurenceschopnost. Chov prasat není na rozdíl od chovu skotu v rámci SZP 

(společné organizaci trhu) regulován a z rozpočtu EU dotován a čeští 

producenti nebyli a nejsou schopni konkurovat nízkým cenám zahraničních 

producentů. To má za následek snižování početního stavu prasat i chovných prasnic, 

takže není možné zajistit ani potřebné množství selat. Modernizace stávajících chovů 

navíc vyžaduje nemalé finanční prostředky. Díky tomu všemu se chov prasat stává 

nerentabilní a lze předpokládat, že početní stavy vepřů a produkce vepřového 

masa bude nadále klesat. 

 

Maďarsko 

Tabulka 31: Počet prasat v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – prasata (tis) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

4356 5 032 5 289 4 931 5 479 5 335 4 834 4 822 5 082 4 913 

 

Graf 27: Počet prasat v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Na rozdíl od počtu skotu, počet prasat v Maďarsku v období před vstupem do Unie 

celkově stoupl (viz grafy č. 19 a 27). Celkově došlo od roku 1994 do roku 2003 k 13 % 

růstu počtu chovaných prasat. 
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Tabulka 32: Počet prasat v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – prasata (tis) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4059 3853 3987 3871 3383 3247 3169 3044 2989 3004 3136 3124 2907 

 

Graf 28: Počet prasat v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Na rozdíl od zvýšení počtu kusů skotu, u vepřů došlo k úbytku kusů o téměř 29 % 

(viz grafy č. 20 a 28). Největší meziroční pokles byl zaznamenán z roku 2007 do 2008, 

kdy ubyl počet chovaných prasat o 12,5 %. 

Komentář: Od poloviny 90 let do roku 2003 vzrostl početní stav prasat o 13 %. 

Chov prasat má v Maďarsku velkou tradici. To velmi úzce souvisí s jejich 

světoznámými vývozními artikly – klobásami a uherským salámem. Po roce 2004 je 

patrný pokles početních stavů. I tady se začaly projevovat ostatní faktory jako 

změna stravovacích návyků, rostoucí spotřeba ovoce, zeleniny. V roce 2003 také EU 

velice zpřísnilo pravidla pro zajištění humánního chovu prasat, což pro mnohé 

zemědělce znamenalo vysoké investiční výdaje. I přes patrný pokles početního stavu 

prasat od roku 2004 bylo v Maďarsku v roce 2016 byl početní stav dvojnásobný.  
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2.5 Vzájemné vztahy zemí 

Česko-maďarské vztahy jsou charakteristické nejen úzkou oboustrannou provázaností 

v oblasti ekonomické, politické, kulturní a v jiných oblastech života společnosti, ale 

i společnou účastí na různých formách multiraterální a regionální spolupráce. Česká 

republika a Maďarsko jsou si partnerem a důležitým spojencem v organizacích jako je 

EU, NATO a Visegrádská skupina (43). 

Tabulka 33: Spolupráce ČR a Maďarsko 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 44) 

1991 Československo spolu s Maďarskem a Polskem uzavírá smlouvu o 

přidružení k EU. Dále mezi těmito zeměmi vzniká visegrádská spolupráce. 

1993 Do visegrádské spolupráci se přihlašuje i samostatná Česká a Slovenská 

republika. Tudíž má od této doby Visegradská skupina čtyři členy – Českou 

republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko. 

1999 Česká republika společně s Maďarskem vstupují do NATO. 

2004 Česká republika společně se svými visegrádskými partnery vstupuje do EU. 

 

2.5.1  Vzájemná spolupráce před vstupem do EU 

Tabulka 34: Podíl Maďarska na agrárním vývozu ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 46) 

Podíl Maďarska na agrárním vývozu ČR (%) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

4,4 4,4 5,1 5,2 5,6 8,2 9,1 

 

 

Graf 29: Podíl Maďarska na agrárním vývozu ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 46) 
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Tabulka 35: Podíl Maďarska na agrárním dovozu ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 46) 

Podíl Maďarska na agrárním dovozu ČR (%) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

26 21,6 21,4 20,2 17,5 18,5 17 

 

 

Graf 30: Podíl Maďarska na agrárním dovozu ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 46) 

Z grafů č. 29 a 30 je patrné, že na rozdíl od vývozu z České republiky do Maďarska, 

který neustále narůstal, podíl Maďarska na českém agrárním dovozu zaznamenával 

postupný pokles. Lze tedy říci, že množství komodit dovážených z Maďarska do České 

republiky klesá, kdežto počet komodit vyvážených z ČR do Maďarska narůstá. 

 

2.5.2  Vzájemná spolupráce v současnosti  

V následující tabulce č. 36 je zobrazen dovoz z Maďarska do České republiky a vývoz 

naopak z České republiky do Maďarska. 

Tabulka 36: Vzájemná obchodní výměna za posledních 5 let (tis. EUR) ČR – Maďarsko 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 45) 

Vzájemná obchodní výměna za posledních 5 let (tis. EUR) ČR – Maďarsko 

Rok Dovoz Vývoz 

2012 2 579 450 2 809 645 

2013 2 603 703 3 180 130 

2014 2 653 249 3 637 609 

2015 2 155 392 4 221 256 

2016 3 009 249 4 224 532   
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Graf 31: Vzájemná obchodní výměna ČR – Maďarsko: DOVOZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 45) 

 

 

Graf 32: Vzájemná obchodní výměna ČR – Maďarsko: VÝVOZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 45) 

Jak lze vidět z výše uvedených grafů č. 31 a 32, vzájemná obchodní 

výměna mezi oběma zeměmi celkově postupně narůstá. Z toho můžeme logicky 

odvodit, že spolupráce mezi Českou republikou a Maďarskem každým rokem roste 

a vztahy mezi zeměmi jsou tedy na dobré úrovni. 

Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu/dovozu z a do Maďarska patří 

v posledních letech: 

• Potraviny a živá zvířata. 

• Nápoje a tabák. 

• Suroviny nepoživatelné, bez 

paliv. 

• Minerální paliva, 

mazadla a příbuzné materiály. 

• Živočišné a rostlinné oleje a tuky. 

• Chemikálie. 

• Stroje a různá průmyslová 

zařízení (45).

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2012 2013 2014 2015 2016

Vzájemná obchodní výměna ČR - Maďarsko (tis. 

EUR) - DOVOZ

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

2012 2013 2014 2015 2016

Vzájemná obchodní výměna ČR - Maďarsko (tis. 

EUR) - VÝVOZ



 

88 

 

2.6 Korelace a regrese 

V této části diplomové práce bylo zjišťováno, zda existuje závislost mezi produkcí 

zemědělských produktů (produkce obilí a mléka) na druhé nezávislé proměnné 

(produkce obilí a počtu skotu). Výsledkem byl vždy korelační koeficient, který udává, 

zda je mezi analyzovanými ukazateli negativní či pozitivní závislost, a také její 

konkrétní výši. Výpočty korelační závislosti byly provedeny pomocí funkce correl. 

 

2.6.1  Korelační koeficient mezi produkcí obilí a produkcí pšenice 

Česká republika 

 

 

Graf 33: Výpočet korelační závislosti produkce pšenice a obilí v Maďarsku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Tabulka 37: Výpočet korelační závislosti produkce pšenice a obilí v ČR 

(Zdroj: Vlastní výpočty dle: 38) 

R2 0,8375 83 % variabilita souboru  

R 0,91515 Korelace v absolutní hodnotě  

Korelace 0,91515 Velmi silná pozitivní korelační závislost 
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Maďarsko 

 

 

Graf 34: Výpočet korelační závislosti produkce pšenice a obilí v Maďarsku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

 

Tabulka 38: Výpočet korelační závislosti produkce pšenice a obilí v Maďarsku 

(Zdroj: Vlastní výpočty dle: 38) 

R2 0,7031 70 % variabilita souboru  

R 0,838511 Korelace v absolutní hodnotě   

Korelace 0,8385 Velmi silná pozitivní korelační závislost 

 

Komentář k ČR i Maďarsku: V případě kladné korelace hodnoty obou proměnných 

zároveň stoupají, čím blíže je korelační koeficient k jedné, tím větší je závislost 

(hodnota 1 znamená perfektní lineární vztah). Z toho lze odvodit, že v tomto případě je 

závislost produkce pšenice a obilí v obou zemích velmi vysoká, s růstem 

produkovaného množství obilí roste i produkované množství pšenice. Toto zjištění 

odpovídá již výše uvedeným skutečnostem, že pšenice je nejčastěji pěstovanou 

obilovinou (tvoří základ obživy (mouka), je nenáročná na skladování) a její osevní 

plocha stále roste.  
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2.6.2  Korelační koeficient mezi produkcí mléka a početním stavem 

skotu 

Česká republika 

 

 

Graf 35: Výpočet korelační závislosti produkce mléka na počtu skotu v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

 

Tabulka 39: Výpočet korelační závislosti produkce mléka na počtu skotu v ČR 

(Zdroj: Vlastní výpočty dle: 38) 

R2 0,603 60 % variabilita souboru  

R 0,7767 Korelace v absolutní hodnotě   

Korelace 0,7767 Silná pozitivní korelační závislost 

 

Komentář: V případě kladné korelace hodnoty obou proměnných zároveň stoupají, čím 

blíže je korelační koeficient k nule, tím více závislost klesá. Z toho lze odvodit, že 

v tomto případě je závislost produkce mléka na početním stavu skotu také relativně 

vysoká, růst počtu skotu vede k růstu produkce mléka. To odpovídá již výše uvedeným 

skutečnostem. Vyšší produkce mléka je ovlivněna i jinými faktory jako jsou vyšší 

dojivost, vhodněji zvolené plemeno dojnic, absence chorob apod. 
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Maďarsko 

 

Graf 36: Výpočet korelační závislosti produkce mléka na počtu skotu v Maďarsku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

 

Tabulka 40: Výpočet korelační závislosti produkce mléka na počtu skotu v Maďarsku 

(Zdroj: Vlastní výpočty dle: 38) 

R2 0,2522 25 % variabilita souboru  

R 0,5022 Korelace v absolutní hodnotě   

Korelace 0,50224 Středně silná pozitivní korelační závislost 

 

Komentář: V případě kladné korelace hodnoty obou proměnných zároveň stoupají, čím 

více se blíží jedné, tím užší je lineární vztah.  Z toho lze odvodit, že v tomto případě je 

závislost produkce mléka na početním stavu skotu středně silná, růst počtu skotu vede 

k růstu produkce mléka. Pozitivní výsledek může být ještě umocněn vlivem dalších 

faktorů jako jsou vyšší dojivost, vhodněji zvolené plemeno dojnic, absence chorob, 

kvalitní výživa krav apod. 

 

Porovnání ČR a Maďarska 

V případě korelační závislosti produkce mléka na počtu skotu je dosaženo 

výrazněji odlišných výsledků. Zatímco v ČR se projevila velmi silná závislost těchto 

veličin, v případě Maďarska je závislost o něco slabší. 
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2.7 Ekonomické zhodnocení 

V následující kapitole bude porovnán vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů 

(HDP, nezaměstnanost) v obou zemích, a to v období před a po vstupu do EU. 

2.7.1  HDP 

Hrubý domácí produkt obecně považujeme za nejzákladnější a nejčastěji používaný 

agregát k měření výkonnosti ekonomiky. Vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků 

a služeb, které jsou vytvořené domácími a zahraničními výrobními faktory na území 

určité ekonomiky za období jednoho roku.  

 

2.7.1.1. HDP – Česká republika 

Tabulka 41: Vývoj HDP v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 

HDP ČR před vstupem do EU (Mld. EUR) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

45,72 52,77 54,52 59,54 60,80 66,84 75,39 87,06 88,25 

 

Graf 37: HDP v ČR před vstupem do EU 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 
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Tabulka 42: Vývoj HDP v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 

HDP ČR po vstupu do EU (Mld. Eur) 

2004 96,03 

2005 109,63 

2006 123,94 

2007 138,3 

2008 161,31 

2009 148,68 

2010 156,72 

2011 164,43 

2012 161,43 

2013 157,74 

2014 156,66 

2015 168,47 

2016 176,56 

 

Graf 38: HDP v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 

Komentář: Po silném poklesu ekonomické aktivity v letech 1989 až 1993 (pokles HDP 

o více než 20%). V roce následujícím došlo k obratu a od roku 1995 HDP rostlo, ale až 

v roce 2000 se dostalo nad úroveň roku 1989. Od tohoto roku HDP v České republice 

roste kontinuálně rychleji než HDP v EU-15. Přispěly k tomu vyšší vývozy do EU a také 

nárůst přímých zahraničních investic. Pozitivní situace se začala měnit v roce 2008 

v souvislosti s globální finanční krizí, která rok předtím začala v USA a následně 

začala ovlivňovat další vyspělé ekonomiky. V tomto roce ještě HDP vzrostlo, důsledky 

krize se projevily v roce následujícím, kdy se naplno projevil propad zahraniční 
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poptávky, a to vedlo k propadu HDP o téměř 13 mld. EU (nejhlubší propad HDP od 

roku 1992). Následující dva roky byly prognózovány jako roky velkého rizika, pro něž 

bude typické zpomalení hospodářského růstu. HDP sice rostlo, ale výrazně pomalejším 

tempem – v porovnání s roky přecházejícími více jak o polovinu. Další období recese 

nastalo v letech 2012 a 2013, kdy úsporná opatření vládního sektoru naopak 

utlumila poptávku domácí. Od roku 2014 došlo opět k nastartování růstu HDP (v roce 

2015 nejvyšší nárůst od roku 2009), k čemuž přispěla zejména rostoucí domácí 

poptávka (59, 60, 61). 

 

2.7.1.2. HDP – Maďarsko 

Tabulka 43: Vývoj HDP v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 

HDP Maďarska před vstupem do EU (Mld. EUR) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

35,46 36,76 41,74 43,47 46,13 51,34 60,09 71,87 75,46 

 

Graf 39: HDP v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

HDP Maďarska před vstupem do EU (Mld. EUR)



 

95 

 

Tabulka 44: Vývoj HDP v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 

HDP Maďarska po vstupu do EU (Mld. Eur) 

2004 83,44 

2005 90,95 

2006 91,79 

2007 102,17 

2008 108,12 

2009 96,26 

2010 98,83 

2011 101,32 

2012 99,5 

2013 101,89 

2014 105,57 

2015 110,72 

2016 113,73 

 

Graf 40: HDP v Maďarku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 52) 

Komentář: Počátek 90. let byl v Maďarsku podobně jako v jiných postkomunistických 

zemích spojen s transformačním propadem. Ten trval do roku 1993. Příčinou byly 

nezbytné strukturální změny a zejména rozpad RVHP. V letech 1994 až 1996 přišlo 

oživení, které však nebylo vlivem nutných úsporných opatření nijak silné (nutnost řešit 

vysoké zadlužení státu a nastolit restriktivní hospodářskou politiku). Relativně vysoký 

růst byl udržován až do roku 2003 bez ohledu na to, zda byla u moci pravicová nebo 

socialistická vláda. Podobně jako v jiných relativně malých a otevřených ekonomikách 

byl tažen zejména soukromou spotřebou či zahraničními investicemi a hospodářská 

politika jednotlivých vlád na to neměla příliš velký vliv. Zrychlení tempa růstu je patrné 
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od roku 2004 a bylo stejně jako v případě českého trhu nastartované vstupem do EU. 

Od roku 2005 se růst Maďarského hospodářství pozvolna snižoval. V roce 2006 již 

Maďarsko sužovala zadluženost, byla zahájena fiskální konsolidace zvýšením daní, 

došlo k omezení výdajů.  Toto opatření vedlo ke snížení spotřeby domácnosti a potažmo 

ke zpomalení růstu produkce na další dva roky. V roce 2008 se stejně jako v České 

republice začaly projevovat dopady světové finanční a ekonomické krize, které se plnou 

silou projevily výrazným propadem v roce 2009. V případě Maďarska byl vliv krize 

umocněn neprovedenými reformami. V roce 2011 maďarská 

ekonomika dosahovala pouze mírného růstu a potýkala se s řadou problémů. Například 

s hypotečními úvěry v cizích měnách, které po oslabení forintu bylo těžké splácet. 

V roce 2012 byl zaznamenám mírný pokles. Od roku 2013 ekonomika v Maďarsku už 

úspěšně rostla. V následujícím roce 2014 znamenala velmi solidní nárůst (zhruba 3,7 

%), a to hlavně díky vysoké absorpci prostředků z evropských fondů. Roku 2015 tempo 

růstu mírně pokleslo, nicméně hospodářský růst (2,9 %) ročně byl stále poměrně dobrý 

výsledek v celoevropském srovnání. Dobrou zprávou pro Maďary bylo, že růst byl tažen 

zevnitř – výdaji na spotřebu domácností. Domácnostem pomohl růst mezd spojený 

s nízkou inflací. Díky novým zahraničním investicím a poklesu importu spojeným 

s poklesem čerpání EU fondů se na růstu maďarské ekonomiky pozitivně podepsaly 

i čisté exporty (58, 62, 63, 64, 65, 66). 

2.7.1.3.  Komparace HDP ČR – Maďarsko 

Z grafu vývoje obou zemí je patrné, že křivky jejich vývoje jsou si velice podobné. 

Jedná se o země bývalého východního bloku, jejichž hospodářství bylo do značné míry 

závislé na tehdejším Sovětském svazu. V obou zemích až do roku 2003 HDP rostlo, 

i když různým tempem. V Maďarsku byl nárůst stlačován vlivem nutných úsporných 

opatření. V ČR HDP rostlo v tomto období rychleji. Podobně jako v jiných relativně 

malých otevřených ekonomikách byl růst v obou zemích tažen zejména soukromou 

spotřebou a zahraničními investicemi. V roce 2003 byl rozdíl v HDP obou zemí 

v podstatě stejný jako v roce 1995. Rok 2004 byl pro obě země rokem významným, 

neboť se staly členy EU a předpokládalo se nastartování rychlejšího tempa růstu HDP. 

Tento předpoklad se potvrdil pouze v případě ČR, kde HDP kontinuálně rostlo až do 

roku 2008. Vývoj v Maďarsku byl poznamenán vnitřními problémy, Maďarsko 

sužovala zadluženost, zvýšilo se daňové zatížení, omezily se výdaje, a to vše se 

projevilo v pomalém nárůstu HDP. V roce 2009 se v obou zemích projevil dopad 
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světové finanční a hospodářské krize a HDP poprvé od roku 2004 zaznamenalo propad. 

V Maďarsku byl vliv krize ještě umocněn již zmiňovanými problémy. V letech 2011 

a 2012 maďarská vláda přijala nové programy a plány na oživení ekonomiky a od roku 

2013 již HDP rostlo. ČR se v letech 2012 a 2013 potýkala s mírnou recesí, kdy úsporná 

opatření vládního sektoru utlumila domácí poptávku. Od roku 2014 i v ČR HDP roste. 

 

2.7.2 Podíl zemědělství na HDP 

2.7.2.1.  HDP – Česká republika 

Tabulka 45: Podíl zemědělství v České republice na celkovém HDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

Rok Podíl zemědělství na HDP (%) 

2004 2,35 

2005 2,98 

2006 2,0 

2007 2,11 

2008 1,85 

2009 1,65 

2010 1,76 

2011 1,3 

2012 1,32 

2013 1,57 

2014 1,82 

2015 1,68 

2016 1,78 

 

Graf 41: Podíl zemědělství na celkovém HDP – ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 
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Komentář: V ČR se podíl zemědělství na HPD snižuje již od roku 1989. Tento trend 

pokračoval i po nástupu nového tisíciletí. Jestliže v roce 2000 tvořil podíl zemědělství 

na tvorbě HDP více jak 3 %, v roce 2016 je to již 1,8 %, čímž se ČR řadí k průměru 

v rámci EU. To odpovídá skutečnosti, že ČR je průmyslová země.  

2.7.2.2. HDP – Maďarsko 

Tabulka 46: Podíl zemědělství v Maďarsku na celkovém HDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 51) 

Rok Podíl zemědělství na HDP (%) 

2004 5,02 

2005 4,27 

2006 4,03 

2007 3,96 

2008 3,93 

2009 3,49 

2010 3,53 

2011 4,59 

2012 4,57 

2013 4,57 

2014 4,7 

2015 4,42 

2016 4,4 

 

 

Graf 42: Podíl zemědělství na celkovém HDP – Maďarsko 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 51) 

Komentář: Za sledované období v Maďarsku nepoklesl podíl zemědělství na tvorbě 

HDP pod 4,3 %, což je vysoko nad unijním průměrem. Toto odpovídá skutečnosti, že 

Maďarsko bylo a je zejména zemědělskou zemí. 
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2.7.2.3. Komparace ČR a Maďarska 

Maďarsko má v porovnání s ostatními státy Evropské unie veliký podíl zemědělství 

na celkovém HDP. Velmi znatelný rozdíl je i s Českou republikou, kdy se podíl 

zemědělství na celkovém HDP pohyboval za posledních 12 let v rozmezí od 1,3 % 

do 2,8 %. V Maďarsku se tento podíl pohyboval od 3,49 % až k téměř k 5 %. Tato 

čísla řadí obě země mezi země vyspělé, neboť v málo vyspělých zemích se podíl 

zemědělství na HDP pohybuje okolo 30 % - 40 %. Hlavní důvod klesajícího podílu 

zemědělství na tvorbě celkového HDP zemí je ukryt v dynamickém rozvoji terciárního 

sektoru (57, 58). 

 

2.7.3  Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům a její úroveň je 

silně ovlivňována celkovým hospodářským vývojem země. Ukazatele tvoří protilehlé 

vrcholy magického čtyřúhelníku, v němž jednotlivé vrcholy představují jednotlivé dílčí 

cíle hospodářské politiky. 

2.7.3.1. Nezaměstnanost – Česká republika 

Tabulka 47: Vývoj nezaměstnanosti v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

Nezaměstnanost ČR před vstupem do EU (tis. osob) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

218,5 302,5 437,1 449 406,5 357,2 383,8 

 

Graf 38: Nezaměstnanost v ČR před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nezaměstanost v ČR před vstupem do EU (tis.) 



 

100 

 

Tabulka 48: Vývoj nezaměstnanosti v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

Nezaměstnanost ČR po vstupu do EU (tis. osob) 

2004 418,8 

2005 410,2 

2006 371,7 

2007 276,6 

2008 229,8 

2009 352,2 

2010 383,5 

2011 350,5 

2012 366,8 

2013 368,9 

2014 323,6 

2015 268 

2016 211,4 

 

Graf 39: Nezaměstnanost v ČR po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

Komentář: V roce 1997 se začala projevovat recese po měnové krizi, došlo k poklesu 

tempa růstu HDP doprovázené snižováním přezaměstnanosti v podnicích a počet 

nezaměstnaných se začal výrazně zvyšovat. Tento trend pokračoval i v roce 

následujícím. V letech 1999 a 2000 dochází k oživení ekonomiky, což se projevilo 

v poklesu nárůstu počtu nezaměstnaných v roce 2000, v roce 2001 se poprvé od počátku 

mnou sledovaného období nezaměstnanost snížila. Na konci 90 let se nezaměstnanost 

nejčastěji týkala mladých lidí, osob s minimální kvalifikací nebo základním vzděláním, 

žen s malými dětmi, zdravotně postižených a začínal se objevovat problém 

s minoritními skupinami občanů. V letech 2001 až 2003 sice došlo k oživení 
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ekonomiky, ale k poklesu počtu nezaměstnaných došlo pouze v roce 2002, poté 

následuje opět nárůst. V roce 2004 vstoupila ČR do EU. Došlo k urychlení 

ekonomického růstu (Česká republika se stala společně se Slovenskem 

nejrychleji rostoucí ekonomikou ve střední Evropě), kdy hlavní roli sehrál růst 

zahraničního obchodu a rostoucí investiční aktivita podniků vedoucí k rozšíření výroby. 

To vše mělo vliv na pozitivní vývoj nezaměstnanosti. K poklesu 

nezaměstnanosti přispělo i působení legislativních opatření obsažených v novém 

zákoně o zaměstnanosti s účinností od října 2004. V roce 2006 i 2007 

pokles pokračoval, přičemž dynamika poklesu se v roce 2007 výrazně zvýšila. V roce 

2008 se již začal projevovat na trhu práce negativní dopad světové finanční 

a ekonomické krize. V důsledku nedostatku zakázek začaly na konci roku 2008 

hromadně propouštět především firmy v automobilovém průmyslu i jejich 

subdodavatelé a firmy sklářského průmyslu. Vliv krize byl viditelný ještě i v prvních 

měsících roku 2010. K nárůstu počtu nezaměstnaných na konci roku 2010 přispělo 

i zpřísnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti s platností od počátku roku 

2011. V důsledku mírného oživení ekonomiky se v roce 2011 nezaměstnanost snížila, 

v roce 2012 ale započalo díky hospodářské recesi 2leté období růstu počtu 

nezaměstnaných. Změna trendu vývoje ekonomiky (meziroční růst HDP zaznamenaný 

počínaje 4. čtvrtletí 2013) se vzhledem ke zpožďování vývoje na trhu práce pozitivně 

projevila až v druhé polovině roku 2014, přesto v celkovém ročním vyjádření došlo 

k poklesu. Příznivý vývoj ekonomiky se projevil dalším poklesem 

nezaměstnanosti v roce 2015 i 2016 (67, 68, 69, 70, 71). 

 

2.7.3.2. Nezaměstnanost – Maďarsko 

Tabulka 49: Vývoj nezaměstnanosti v Maďarku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

Nezaměstnanost Maďarska před vstupem do EU (tis. osob) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

353,6 356,8 281,8 267,4 232 229,8 241,2 
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Graf 40: Nezaměstnanost v Maďarsku před vstupem do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

Tabulka 50: Vývoj nezaměstnanosti v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

Nezaměstnanost Maďarska po vstupu do EU (tis. osob) 

2004 241,2 

2005 302,2 

2006 318,2 

2007 312,1 

2008 326,3 

2009 417,8 

2010 469,4 

2011 466 

2012 473,2 

2013 441 

2014 343,3 

2015 307,8 

2016 234,6 
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Graf 41: Nezaměstnanost v Maďarsku po vstupu do EU 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 53) 

Komentář: V polovině 90 let (období ekonomické obnovy) měl pozitivní vliv na vývoj 

nezaměstnanosti příliv zahraničních investic, které napomáhají k zavádění nových 

průmyslových výrob. Ke snižování nezaměstnanosti v letech 1998 až 2000 

přispěla i proexportní politika Maďarska a nastavení nového důchodového systému 

(ženy odchod do důchodu v 55 letech, muži v 60 letech). Roky 2001 a 2002 je ve 

znamení velmi expanzivní fiskální politiky a nezaměstnanost se snižovala. V roce 2003 

se Maďarsko stejně jako ČR připravovalo na vstup do EU, když nezaměstnanost 

v Maďarsku patřila k nejnižším v Evropě. V roce následujícím po vstupu do EU je 

Maďarsko jedinou zemí, kde se zaměstnanost přes nové nabízené možnosti prohloubila, 

když došlo k poklesu exportů a přímých zahraničních investic a velkou měrou k této 

skutečnosti přispěla i již výše zmiňovaná reforma důchodového systému. Situace se 

nezlepšila ani v roce 2006 a nezaměstnanost stoupala. Od roku 2007 se situace 

v ekonomice zhoršovala (hospodářský růst byl živen ve velké míře půjčováním 

a zadlužováním domácností), byl zaznamenán nejvyšší pokles od roku 1994, v roce 

2008 se ještě přidružil negativní dopad světové finanční a ekonomické krize. 

Vše kulminovalo v roce 2009, kdy se stav nezaměstnanosti rapidně zhoršil a dosáhl 

nejhorší úrovně za posledních 10 let (o více jak 180 tis.). V roce 2011 byl vyhlášen 

premiérem státu tzv. Národní program ochrany státu (státní pomoc vázána na ochotu 

přijmout práci, odebrání dávek na černou pracujícím osobám), Program neměl 

požadovaný dopad, vedl pouze ke krátkodobému poklesu nezaměstnanosti. Jako 

navazující krok byl pak v roce 2012 představen vládou tzv. Desetibodový plán 

na ochranu pracovních míst, jehož bylo posílení zaměstnanosti a podpora malých 

a středních firem. To vše se pozitivně odrazilo ve výrazném poklesu 
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nezaměstnanosti v následujících letech, když od roku 2014 nezaměstnanost kontinuálně 

klesá (21, 58, 72). 

2.7.3.3. Komparace nezaměstnanosti ČR – Maďarsko 

Do roku 1999 je vývoj v obou zemích odlišný. V ČR se projevovala recese po měnové 

krizi, došlo k poklesu tempa růstu HDP doprovázené snižováním 

přezaměstnanosti v podnicích a počet nezaměstnaných rostl. V Maďarsku měl pozitivní 

vliv na vývoj nezaměstnanosti příliv zahraničních investic, které napomáhaly 

k zavádění nových průmyslových výrob a počet nezaměstnaných klesal. V letech 2000 

až 2002 je v obou zemích patrný pokles nezaměstnanosti. V ČR k tomu přispělo oživení 

ekonomiky, v Maďarsku proexportní politika a změna nastavení důchodového systému. 

V roce 2003 se již obě země připravovaly na vstup do EU. Od roku 2004, tedy po vstupu 

obou zemí do EU, se vývoj nezaměstnanosti v obou zemích opět začal odlišovat. V ČR 

je vidět jednoznačně pozitivní vývoj sledovaného ukazatele až do roku 2008 (oživení 

ekonomiky, růst zahraničního obchodu a investičních aktivit). Maďarsko bylo naopak 

jedinou zemí, kde se neprojevil pozitivní dopad vstupu do EU a v letech 2004 až 2008 

došlo k výraznému zhoršení nezaměstnanosti – nad výhodami vstupu do EU převážily 

ostatní problémy maďarské ekonomiky (pokles exportu a přímých zahraničních 

investic, dopad změny důchodového systému, zadlužení domácností). V roce 2008 se 

v obou zemích začal odrážet dopad světové finanční a ekonomické krize, který 

negativně ovlivnil vývoj nezaměstnanosti až do roku 2010. V ČR se po 2letém období 

recese v letech 2012 a 2013 nezaměstnanost pouze snižovala. V Maďarsku byly v letech 

2011 a 2012 přijaty nové Plány a Programy s cílem podpořit trh práce a také zde byl 

v roce 2013 nastartován prozatím kontinuální pokles nezaměstnanosti. 
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2.7.4 Zaměstnanost v zemědělství 

2.7.4.1. Zaměstnanost v zemědělství – Česká republika 

Tabulka 51: Počet zaměstnaných v zemědělství v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

ČR – počet pracovníků v zemědělství (tis.) 

2005 2007 2010 2013 

183,65 191,84 132,73 132,13 

 

Graf 42: Počet zaměstnaných v zemědělství v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Počet pracovníků zaměstnaných v zemědělství se v období let 2005 a 2007 zvýšil 

o zhruba 4,5 % (viz graf č. 42 a tabulka č. 51). Od roku 2007 do roku 2010 ubylo 

zaměstnaných osob v zemědělství o téměř 31 %. 

Komentář: Roku 2000 vešel v platnost zákon o investičních pobídkách. Investorům 

zpracovatelského průmyslu tak byly nabízeny daňové úlevy po dobu až 10 let, převod 

pozemků za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora při vytváření pracovních míst. 

To přilákalo do ČR řadu zahraničních firem, které zde postavily svoje filiálky – 

vzrostla nabídka pracovních míst i pro nekvalifikované osoby, jejichž podíl byl 

v rámci zaměstnanostní struktury v zemědělství poměrně vysoký. Mnohé ze 

zemědělských podniků nebyly konkurenceschopné na otevřeném evropském trhu 

a svoji činnost ukončily. To vše, spolu s neoddiskutovatelnou skutečností, že práce 

v zemědělství patří mezi nejnáročnější, přispělo a přispívá ke snižování počtu 

zaměstnanců v zemědělství – od roku 2000 do roku 2015 o cca 30 %. Co se struktury 

zemědělských podniků týká, je pro ČR typické menší množství velkých firem (největší 
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průměrná velikost zemědělských podniků v EU je právě v ČR) Pokud jsou v některých 

případech poskytovány dotace podle plochy, jsou tyto podniky ve výhodě → větší 

finanční injekce, možnost investic do mechanizace, nových technologií → 

náhrada lidské práce → menší potřeba zaměstnanců (73). 

2.7.4.2. Zaměstnanost v zemědělství – Maďarsko 

Tabulka 52: Počet pracovníků v zemědělství v Maďarsku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Maďarsko – počet pracovníků v zemědělství (tis.) 

2005 2007 2010 2013 

1 422,7 1 260,6 1 143,5 1 059,9 

 

Graf 43: Počet zaměstnaných v zemědělství v Maďarsku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Počet zaměstnaných osob v maďarském zemědělství měl stále klesající trend, což je 

patrné z grafu č. 43. V porovnání roku 2005 a 2013 klesl počet o 25 %.  

Komentář: Celkový počet zaměstnanců pracujících v zemědělství neustále klesá. Tento 

trend probíhající v celé EU je patrný i v Maďarsku. Co se struktury zemědělských 

podniků týká, je pro Maďarsko typické větší množství menších podniků. Maďarsko 

klade důraz na podporu menších a rodinných farem, a to nejen v rámci systému přímých 

plateb (zastropování a schéma pro malé farmy), ale také v rámci Programu rozvoje 

venkova (podpora menších, specializovaných a diverzifikovaných podniků). V těchto 

malých, specializovaných podnicích je předpoklad menší míry mechanizace → větší 

podíl lidské práce → potřeba více pracovníků. V letech 2007 až 2013 se počet 
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pracujících v zemědělství snížil v téměř všech členských státech EU, s výjimkou 3 zemí, 

a jednou z nich bylo právě Maďarsko (73). 

2.7.4.3. Komparace zaměstnanosti v zemědělství ČR – Maďarsko 

Celkový počet zaměstnanců pracujících v zemědělství neustále klesá. Tento postupný 

trend není patrný pouze v České republice, ale probíhá v celé EU. Na této skutečnosti se 

podílí celá řada faktorů, jejich vzájemný vliv je tak provázaný, že je těžké určit, co 

přímo souvisí se vstupem do EU, samotnou společnou zemědělskou politikou a co 

nikoliv. Velkou měrou se zde promítá posun v použitých technologiích, strojích, 

zařazení výsledků vědy a výzkumu do praktického využití apod. (dotace ze strany EU 

i mimo oblast zemědělství) → to vše přispívá ke zvyšování produktivity práce. Co se 

struktury zemědělských podniků týká, představují obě země naprosto jiný model 

(oba modely jsou pak odlišné od průměru EU). Pro ČR je typické menší množství 

velkých firem (největší průměrná velikost zemědělských podniků v EU). Pro Maďarsko 

naopak větší množství menších podniků a je kladen důraz na podporu menších 

a rodinných farem. V tom lze také spatřovat jeden z důvodu, proč počet zaměstnanců 

v ČR klesá rychleji než v Maďarsku. Velké firmy dosáhnout na vyšší dotace → větší 

finanční injekce přináší větší možnost investic do mechanizace, nových technologií → 

náhrada lidské práce → menší potřeba zaměstnanců. Naopak v malých, často 

specializovaných podnicích je předpoklad menší míry mechanizace → větší podíl lidské 

práce → potřeba více pracovníků. V absolutních číslech je počet zaměstnanců 

v zemědělství v Maďarsku podstatně vyšší než v ČR. 
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3 SHRNUTÍ A NÁVRH OPATŘENÍ 

Vstup ČR do EU sebou přinesl v oblasti zemědělství na jedné straně otevření 

evropských trhů (pro dovoz i vývoz) a nárok na štědřejší dotace, na druhou stranu 

nutnost podřídit se stanoveným kvótám, nařízením a směrnicím EU.  

Stručná komparace zjištěných skutečností: 

Využívaná zemědělská plocha – Snižování množství zemědělské půdy je 

celosvětovým problémem. V ČR byl tento trend patrný již před vstupem do EU. Velké 

množství půdy mizí pod stavbou nových silnic a dálnic, rodinných domů, továren apod. 

Vstup ČR do EU ovlivnil spíše strukturu využití půdy – ubylo chmelnic a naopak trvale 

přibývá plocha, kde se pěstuje kukuřice, řepka, pšenice. Od roku 2016 se také mírně 

zvyšuje plocha vinic, když byl zmírněn zákaz EU podpory vysazování nových vinice – 

nově stanovena kvóta pro roční navýšení plochy vinic do 2 % celkové plochy vinic.  

Maďarsko tomuto trendu v podstatě nepodléhá. Je zemí s největší plochou orné půdy 

v Evropě. Ve sledovaném období došlo pouze mezi roky 2009 a 2010 k výraznému 

poklesu výměry využívané zemědělské plochy, jinak je její výměra téměř neměnná. 

Maďaři si své zemědělské půdy velice cení a chrání ji. V roce 2014 vešel v platnost 

zákon o prodeji zemědělské půdy cizincům, ten nastavuje tak přísná pravidla, že je pro 

ně téměř nemožné půdu zakoupit. 

Produkce obilí – Pokles produkce obilí byl patrný u obou zemí ještě před vstupem do 

EU. Velmi výrazný rozdíl je pak v obou zemích mezi roky 2003 a 2004. Tedy rokem 

před a po vstupu EU. Příčiny tohoto výkyvu je nutno hledat ve špatných klimatických 

podmínkách již na podzim roku 2002. Naopak rok 2004 byl klimaticky příznivý 

a celková produkce stoupla v ČR i Maďarsku o 50 %. Od roku 2004 je patrný kolísavý 

trend v produkci obilí. Při zpětné analýze počasí je vidět, že tato rozkolísanost 

koresponduje s rozmary počasí. Je zapotřebí si uvědomit, že v případě ozimého obilí 

produkci v roce R vždy ovlivňuje také podzim roku R-1 a jaro a léto roku R. Rekordní 

produkce byla v ČR dosažena v letech 2008, 2011 a 2014, v Maďarsku v letech 2008 

a 2014. Naopak roky 2006, 2010 a 2012 v ČR a 2007 a 2012 v Maďarsku patří 

mezi nejhorší. I v těchto letech však produkce stačila k pokrytí domácí poptávky ve 

všech základních druzích obilních surovin. 

Produkce pšenice – Pšenice je nejčastěji pěstovanou obilovinou, v ČR se na celkové 

produkci obilí se podílí více jak 50 %, Maďarsko je jejím největším pěstitelem 
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v rámci EU a také zde zaujímá výsadní postavení.  Grafy vývoje produkce pšenice tak 

v podstatě kopírují grafy vývoje produkce obilí. A naprosto stejně lze odůvodnit 

i výrazný rozdíl v produkci mezi roky 2003 a 2004, ale i vývoj v letech následujících. 

Produkce řepky – Řepka patří mezi tradiční plodiny – olejniny. Evropská komise 

zavázala členské státy používat do roku 2020 v rámci spotřeby pohonných hmot 10 % 

biopaliv, pro což se ukázala jako nejvhodnější komodita právě řepka. Zvýšily se tak její 

odbytové možnosti – nejen na potravinářské, ale i technické účely. Již od roku 2000 

produkce řepky v obou zemích rostla, jediný propad byl zaznamenán v roce 2003 - 

řepka patří mezi plodiny velmi náchylné na choroby a i zde se projevil 

vliv nepříznivého počasí. Rostoucí trend je patrný i po roce 2004. V ČR až do roku 

2013. Požadavek ohledně biopaliv byl ze strany EU přehodnocen a závazek snížen 

na 7 %. Od roku 2014 se plochy pěstované řepky v ČR začaly snižovat a je předpoklad, 

že tento trend bude dále pokračovat. V Maďarsku i po roce 2013 produkce stoupala – 

v letech 2004 až 2016 produkce řepky vzrostla o 145 %. Pro zdárnou produkci řepky je 

zapotřebí chemické ošetření. To je ale něco, proti čemu se staví ochránci přírody 

(i samotná EU podporuje snižování chemických hnojiv a látek). Zemědělci se tak 

dostávají do poněkud patové situace – na jedné straně ekonomický přínos, na straně 

druhé ochrana životního prostředí.   

Skot – Již od 90 let se početní stavy skotu snižovaly. Přispěl k tomu celosvětový trend 

ve snižování spotřeby masa a v posledních letech před vstupem do EU to mohl být také 

odraz přípravy na kvóty v produkci mléka. V ČR tento pokles pokračoval i po vstupu 

do EU. Snižoval se nejen počet krav chovaných pro tržní produkci mléka (dále jen 

„krávy s TPM“), ale i jatečných zvířat. V roce 2007 došlo k mírnému nárůstu, ale nebyl 

to začátek trvalého růstu, i když se pokles do jisté míry zastavil, a to i navzdory tomu, 

že chov přežvýkavců je ze strany EU dotován. Trvale klesal početní stav krav s TPM.  

Naopak rostl početní stav stád krav bez TPM (krávy spásající louky, pastviny), což 

přímo souvisí s cíli SZP, kdy se zvyšuje význam skotu pro ekologické udržování trvale 

travnatých porostů (dále jen „TTP“) v přirozeném a kulturním stavu 

zejména v regionech se ztíženými podmínkami. V Maďarsku se početní stav skotu po 

vstupu do EU v podstatě stabilizoval, tempo poklesu bylo velmi nízké. Od roku 2012 se 

početní stavy skotu v obou zemích začaly zvyšovat. V Maďarsku bylo tempo růstu vyšší 

– v letech 2012 až 2016 o cca 12 %. V ČR došlo k nárůstu o pouhých 1,4 % a to i přesto, 

že v roce 2015 byly mléčné kvóty zrušeny. Zvýšené produkce mléka je dosahováno 
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vlivem větší dojivosti, z čehož vyplývá, že na rostoucím početním stavu se podílely 

zejména krávy bez TPM. Lze předpokládat, že v budoucích letech bude mít na početní 

stav skotu rozhodující vliv právě stav krav bez TPM, neboť aby mohly být ekologické 

i ekonomické cíle využívání TTP dosaženy, je zapotřebí, aby početní stavy skotu rostly 

společně se zvyšujícím se rozsahem TTP. 

Mléko – Produkce mléka je navázána na početní stav skotu. Paradoxně zde působí 

proti sobě množství krav s TPM a užitkovost. Počet krav s TPM klesá s tím, jak roste 

dojivost (ta se např. v ČR od roku 1990 zvýšila o polovinu). Nejvíce se ale na početním 

stavu skotu podepsaly regulační zásahy SZP a aplikace tržního řádu. ČR v této 

oblasti postupně ztratila soběstačnost. V roce 2003 byly s platností do 31. března 2015 

zavedeny mléčné kvóty – produkce mléka v obou zemích se začala snižovat. Na dalším 

snižování produkce se v letech 2008 – 2009 podílela i ekonomická krize. Od roku 2013 

dochází vlivem příznivých klimatických i cenových podmínek (vlivem zvýšené světové 

poptávky po mléku vzrostla výkupní cena mléka) k mírnému růstu produkce v obou 

zemích.  Od roku 2015 je v ČR patrný důsledek zrušení mléčných kvót s rapidním 

nárůstem produkce. V Maďarsku k výraznému nárůstu produkce nedošlo. Zvyšování 

produkce mléka je celoevropský trend, který v končeném důsledku může vést 

k nadprodukci a tím pádem i k propadu výkupní ceny. ČR patří v rámci EU ke středním 

producentům mléka, Maďarsko je v pomyslné tabulce ještě o několik příček níže (v roce 

2016 v ČR o 80 % větší produkce mléka než v Maďarsku). 

Prasata – Početní stav prasat úzce souvisí se spotřebou masa. Pokud se podíváme do 

historie na vývoj průměrné spotřeby masa na jednoho člověka, tak od roku 1936 do roku 

1990 se spotřebované množství více jak zdvojnásobilo (cca 38 kg v roce 1936 

oproti téměř 100 kg v roce 1990). Od konce 90 let je však možno sledovat celosvětový 

trend snižování spotřeby masa (obecně se spotřeba masa v letech 1990 až 2015 

snížila přibližně o 18 kg na jednoho spotřebitele). V ČR je patný pokles početního stavu 

prasat od roku 1996, tedy i v letech před vstupem ČR do EU. V Maďarsku, kde má 

chov prasat velkou tradici (a úzce souvisí s jejich světoznámými vývozními artikly – 

klobásami a uherským salámem) i v tomto období převažují přírůstky početních stavů. 

Od roku 2004 můžeme sledovat pokles početního stavu v obou zemích. Propad v ČR je 

daleko markantnější než v Maďarsku – zatímco v Maďarsku se snížil v letech 2004 až 

2016 počet prasat o 28 %, v ČR činil tento rozdíl téměř 50 %. V případě ČR můžeme 

vysledovat i dopad vstupu ČR do EU. Chov prasat měl pro naše zemědělství vždy velký 
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význam. V 60. a 70. letech se s pomocí státu zakládaly velkochovy prasat, které měly 

být moderní, konkurenceschopné. Samotné podniky však do sektoru chovu prasat 

neinvestovaly a po vstupu ČR do EU a otevření evropského trhu se naplno 

projevila jejich nekonkurenceschopnost. Chov prasat není na rozdíl od chovu skotu 

v rámci SZP (společné organizaci trhu) regulován a z rozpočtu EU dotován a čeští 

producenti nebyli a nejsou schopni konkurovat nízkým cenám zahraničních 

producentů. To má za následek snižování početního stavu prasat i chovných prasnic, 

takže není možné zajistit ani potřebné množství selat. Modernizace stávajících chovů 

navíc vyžaduje nemalé finanční prostředky. Díky tomu všemu se chov prasat stává 

nerentabilní a lze předpokládat, že početní stavy vepřů a produkce vepřového 

masa bude v ČR i nadále klesat. 

Odpověď na otázky „Jaká řešení“, „Jak pomoci českému zemědělství“ je 

komplikovaná.  V následující části se pokusím shrnout pro mne získané informace 

a z pohledu laika, který při zpracování této práce do této problematiky pouze nahlédl, 

vyjádřit svůj názor či možné návrhy na zlepšení. 

Čeští zemědělci čerpají v rámci dotací z EU finanční prostředky v režimu tzv. přímých 

plateb a z Programu rozvoje venkova. Z Programu rozvoje venkova bylo v období 2007 

až 2013 vyčerpáno 79 % (50) možných finančních prostředků. Náročnost zpracování 

předkládaných žádostí a byrokratické zatížení je pro mnohé zemědělce demotivující 

a odrazující. Zjednodušení celého procesu je dle mého další krok k možnému 

zpřístupnění finančních prostředků a jejich lepší využití ve prospěch českého 

zemědělství v letech následujících. 

S mírnou nadsázkou se dá říci, že se z ČR po vstupu do EU stala země řepky a pšenice. 

Osevní plochy obou plodin se výrazně zvýšily, a to na úkor ostatních plodin. Obecně 

lze říci, že došlo k výraznému omezení rozmanitosti a množství pěstovaných plodin. 

Jednak jako důsledek regulací ze strany EU (cukrová řepa). Dále se z pěstebních plánů 

postupně vytrácejí plodiny náročnější na pěstování a marketing. Zlepšení 

v konkurenceschopnosti ČR na společném unijním trhu vidím i v navrácení se 

k „zapomenutým“ plodinám, které se ale v české krajině dříve pěstovaly, jako např. 

proso (jáhly), pohanka, pšenice špalda. Celosvětový trend změny stravovacích návyků 

se snahou o zdravý životní styl, stále větší množství lidí trpících celiakií, to všechno 

jsou okolnosti, které vybízejí výrobce potravin pro zařazení těchto surovin do výrobních 

technologií. Nejsou to plodiny běžné pěstované, tudíž konkurence je podstatně nižší. 
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Českým zemědělcům by se tak mohla otevřít pomyslná vrátka na trh zemědělských 

produktů.  

Již před vstupem ČR do EU se produkce živočišné výroby snižovala. Jedná se 

o celosvětový trend. Je těžké posoudit, jaký vliv na pokračující snižování početního 

stavu zemědělských zvířat měl vstup ČR do EU. V rámci dotací je také uplatňován 

odlišný přístup k chovu přežvýkavého skotu a prasat, kdy jedna komodita je 

podporovaná, druhá nikoliv. Podporu chovu přežvýkavců pak lze z pohledu chovatelů 

prasat chápat do jisté míry jako diskriminující. Vepřové maso bylo vždy na žebříčku 

spotřeby masa v porovnání s masem hovězím na prvním místě. Na této skutečnosti se 

s velkou pravděpodobností nic nezmění. Je škoda, že ČR, která se ještě za dob 

komunistického zemědělství pyšnila velkochovy prasat, je nyní v této oblasti závislá 

na dovozu. Čeští zemědělci zpočátku nebyli konkurenceschopní (nedokázali hospodařit 

efektivně, hospodárně). Tato situace se do jisté míry zlepšila, bohužel do hry vstupují 

i další činitelé jako jsou zájmy nadnárodních obchodních řetězců, které dají přednost 

zahraničnímu, byť již dnes leckdy dražšímu, vepřovému masu. Ze strany státu by 

měla být poskytnuta v rámci národních programů těmto chovatelům větší podpora.  

U skotu je situace také nejednoznačná. Po vstupu do EU početní stavy rapidně klesaly, 

když paradoxně vzrůst „užitkovosti“ (větší množství nadojeného mléka na krávu a rok 

– což je výsledek zajištění dobrých zdravotních a výživových podmínek) přispěl 

k většímu poklesu krav s TPM.  

Po mnoha mediálně propíraných kauzách ohledně kvality dovážených produktů, ať už 

se jedná o maso, vejce, ovoce, zeleninu, je česká spotřebitelská veřejnost stále více 

ochotná zaplatit větší finanční obnos za nákup ryze českých, kvalitních potravin. 

I na podporu farmářských trhů a těchto malých chovatelů a pěstitelů by se měl stát 

zaměřit. Nebrat jako hlavní měřítko velikost podniku měřenou zemědělskou plochou, 

ale podpořit kvalitu. V kontextu s výše napsaných vidím jako velice pozitivní 

označování českých potravin značkou kvality jako jsou „Česká potravina“, „Klasa“, 

„Regionální potravina“. 

Podíl České republiky na zemědělské produkci EU je velmi nízký – cca 1 %. Prosazení 

zájmů českých zemědělců se z tohoto titulu jeví jako nereálné. Při stanovení priorit 

společné hospodářské politiky budou zohledněny požadavky dominantních producentů, 

jako jsou Francie, Německo, Itálie, Španělsko. Jako vhodné a výhodné se mi jeví 
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spojení sil malých producentů (integrace) při jednáních v orgánech, komisích 

a výborech EU s cílem zajistit domácím zemědělcům přijatelné podmínky, aby se z ČR 

nestalo pouze místo, kam budou dováženy zemědělské přebytky již zmiňovaných zemí. 

Všeobecně lze říci, že úspěch různých opatření v tomto odvětví je závislý 

na několika dalších významných faktorech a těmi jsou, počasí, nemoci, čas. Faktor 

počasí je zcela nevyzpytatelný, nepředvídatelný, ale s ohromným dopadem, a to 

vzhledem k velké provázanosti rostlinné a živočišné výroby. Neúroda vlivem nepřízně 

počasí ovlivní i živočišnou výrobu (nedostatek krmiva, slámy atd.). Dalším těžko 

ovlivnitelným dopadem jsou nemoci, epidemie. V neposlední řadě je to čas (dopady 

provedených změn se projeví s časovým zpožděním 2 i 5 let). 
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ZÁVĚR 

Zemědělství je součástí národního hospodářství a jeho výsledky se pak odráží 

v celkovém zhodnocení hospodářského vývoje země. Cílem této diplomové práce bylo 

tedy vyvození závěrů o stavu zemědělství České republiky a Maďarska po 

komparaci vybraných ekonomických ukazatelů. 

Nejprve jsem v první části práce charakterizovala historii Evropské integrace, poté jsem 

popsala Společnou zemědělskou politiku a následně základní makroekonomické 

ukazatele. V poslední části teoretického oddílu jsem popisovala statistické metody, 

pomocí kterých jsem v následující kapitole zpracovala korelační analýzu vybraných 

zemědělských ukazatelů. Ze zpracované korelační analýzy jsem zjistila, že spolu úzce 

souvisí vývoj produkce obilí a pšenice a také vývoj počtu skotu s množstvím 

vyprodukovaného mléka.  

Ve druhé části této diplomové práce jsem nejdříve popsala financování SZP z rozpočtu 

Evropské unie a následně jsem charakterizovala etapy vstupu do Evropské unie obou 

zvolených zemí. Další součástí práce byla analýza vývoje vybraných zemědělských 

ukazatelů a produktů: využívaná zemědělská plocha, produkce obilí, pšenice, řepky, 

skotu, mléka, prasat. Po této části jsem vytvořila již zmíněnou korelační analýzu a dále 

jsem porovnávala vybrané makroekonomické ukazatelé a jejich vývoj. 

Dílčí cíl byl analyzovat vývoj hrubého domácího produktu a zaměstnanosti v obou 

zemích a také navazujících ukazatelů, které mají přímou souvislost se zemědělstvím – 

podíl zemědělství na HDP země, zaměstnanost v zemědělství. Součástí kapitoly 

byla i vzájemná komparace vývoje zmiňovaných ukazatelů v obou zemích. 

Cílem poslední části práce bylo shrnutí jednotlivých analýz a také analyzovat dopady 

vstupu do Evropské unie na zemědělství. Podle zjištěných informací jsem se dále 

pokusila uvést pár návrhů, které by mohly vést ke zlepšení pozice českého zemědělství 

jak na místním, tak světovém trhu. 

Hodnotit dopady vstupu do Evropské unie pro jednotlivé ukazatele a produkty bylo pro 

mě, jako laika obtížné. Z posuzovaných sedmi produktů byl vysledovatelný dopad pro 

Českou republiku u pěti z nich – mléko, skot, prasata, pšenice a řepka. Produkce 

mléka byla ovlivněna nastavenými kvótami. V oblasti skotu lze jako pozitivní dopad 

SZP vidět rostoucí početní stav krav bez TPM. Tento růst je i odrazem pozitivního 

dopadu na krajinu – zvětšuje se množství trvale travnatých ploch, které jsou 
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obhospodařovány ekologicky šetrným způsobem. Chov prasat se kvůli otevření 

zahraničních trhů setkal s konkurenty z ostatních zemí, kteří zřejmě 

dokázali produkovat levněji a hospodárněji, mohli tak vepřové maso i levněji nabízet. 

V rostlinné oblasti se zvětšila osevní plocha pšenice a řepky. V případě řepky na sebe 

však na jednu stranu naráží ekonomická výhodnost této plodiny a na straně druhé 

negativní vliv na půdu a krajinu. Produkce pšenice se zvýšila z toho důvodu, že je to pro 

zemědělce výhodné (skladovatelnost, obživa). Na druhou stranu ale vytlačuje z českých 

polí ekonomicky a marketingově náročnější plodiny, jako je žito nebo oves. 

Co se týče dopadu vstupu do Evropské unie pro Maďarko, z provedených analýz jsem 

vydedukovala dopad do oblastí mléka, řepky a pšenice. Prasat se vstup do EU nedotkl, 

protože to je tradiční maďarský artikl (klobásy atd.). Mléko bylo ovlivněno ve všech 

státech přistupujících ve stejné přístupové vlně a Maďarsko bylo nuceno přizpůsobit se 

mléčným kvótám. Řepka má stejnou ekonomickou výhodnost jako pro ČR (používá se 

jak do potravin, tak jako biopalivo). 

Závěrem bych chtěla podotknout, že postoje k SZP jsou různé. Jedni ji vnímají 

pozitivně – možnost čerpání zmiňovaných dotací, rozšíření sortimentu dováženého 

zboží, podpora ekologického zemědělství – stav českého zemědělství vnímají jako 

uspokojivý. Druzí ji vnímají negativně – omezení produkce některých plodin, rozšíření 

produkce řepky negativní dopad způsobů používaných technologií na půdu, krajinu – 

stav českého zemědělství vnímají jako neuspokojivý s nutností hledat nová řešení 

a pomoc. 
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