Komentář
Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2015 představuje zisk ve výši 16,9
mld. Kč, oproti minulému roku poklesl o 27,3 %.
Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků
roku 2015 hodnoty 127 048,7 mil. Kč, z toho rostlinná produkce 75 149,7 mil. Kč, živočišná produkce
46 008,6 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 3 258,6 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské
vedlejší činnosti 2 631,8 mil. Kč.
Rostlinná produkce meziročně poklesla o 5,4 %, a to díky nižší úrodě hlavních komodit. Dlouhotrvající
sucho se podepsalo na nižší sklizni obilovin, která byla s předcházejícím rokem nižší o 6,3 %
(kukuřice na zrno dokonce o 46,8 %), olejnin o 17,6 %, krmných plodin o 21,5 %, brambor o 27,6 %,
cukrovky o 22,7 %. Hodnota produkce poklesla u obilovin o 2,4 % (u kukuřice o 34,0 %), krmných
plodin o 19,8 %, brambor o 20,0 % a cukrovky o 16,0 %. Hodnota výroby olejnin poklesla o 4,5 %, a to
díky nižší sklizni (proti loňsku byla nižší jak osevní plocha, tak hektarový výnos). Vyšší produkční ceny
olejnin zmírnily větší meziroční propad produkce.
Hodnota živočišná produkce poklesla proti roku 2014 dokonce o 10,7 %. U skotu, drůbeže a mléka
došlo k navýšení výroby, na druhé straně došlo kromě skotu, ovcí a koz a vajec k poklesu cen.
Výrazně poklesl cenový index u prasat (-12,9 %) a mléka (-17,2 %), mírně i u drůbeže (-1,5 %).
Na druhé straně se také snížila hodnota mezispotřeby (5,9 %). Mezispotřebu z největší části tvořila
krmiva (35,6 %) a spotřeba energií a maziv (15,8 %). Její podíl na produkci zemědělského odvětví
představoval 70,7 %.
V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2015 převažuje podíl rostlinné
produkce (59,2 %) nad produkcí živočišnou (36,2 %). Na rostlinné produkci byly největší měrou
zastoupeny obiloviny (44,1 %) a technické plodiny (27,0 %), v produkci živočišné převládala produkce
mléka (48,5 %) a chov jatečných prasat (18,0 %).
Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2015 hodnoty 105 567,0 mil. Kč,
přičemž proti předešlému roku poklesla o 6,3 %. V rostlinné produkci došlo v porovnání s minulým
rokem ke snížení o 12,3 % na celkových 56 332,4 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné meziročně
vzrostla o 1,7 % na částku 45 565,5 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna
objemem výroby.
Výše zmíněné změny měly dopad na pokles čisté přidané hodnoty (-16,6 %).
Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2015 výše 31 263,5 mil. Kč,
meziroční pokles činil 5,2 %. Oproti minulému roku došlo k poklesu jednotné platby na plochu (SAPS).
Další výplaty přímých plateb byly dle sdělení SZIF přesunuty na začátek roku 2016.
Proti loňsku byly mírně vyšší náhrady zaměstnanců (+0,2 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků
přepočtených na plný pracovní úvazek mírně poklesl (-0,1 %).
V odhadovaných výsledcích za rok 2015 poklesl důchod z faktorů v zemědělství na celkovou roční
pracovní jednotku (na 1 AWU), vyjádřený indikátorem A, oproti roku 2014 o 10,5 %. Deflátor (implicitní
cenový index HDP v tržních cenách), odhad doporučený experty Eurostatu pro rok 2015, byl
100,67 %.

