11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Údaje jsou zjišťovány převážně výběrovým způsobem v podnikatelských subjektech zemědělské prvovýroby, které jsou
součástí statistického Zemědělského registru. Zjištěné výsledky jsou dopočítávány na celý zemědělský sektor
(nezahrnují domácnosti mimo zemědělský sektor). Zpravodajskou jednotkou zemědělské statistiky je subjekt
s převažující činností zemědělství, splňující alespoň jednu z prahových hodnot (např. výměra 1 ha obhospodařované
zemědělské půdy nebo chov od 1 ks skotu atd.).
Zemědělskou produkci regionu vyjadřuje tzv. regionální zemědělský účet, který hodnotově reprezentuje celkovou
finální produkci zemědělského odvětví daného regionu.
Obhospodařovanou zemědělskou půdou se rozumí půda využívaná k zemědělské produkci a také půda, která byla
a nadále má být zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obhospodařována není.
Osevní plochou (zjišťovanou k 31. květnu) se rozumí jarní produktivní plocha, ze které se ve sledovaném roce očekává
sklizeň. Kromě osevu na orné půdě zahrnuje také případný osev v sadech, zahradách, chmelnicích a na dočasně
rozoraných trvalých travních porostech. Do osevní plochy není zahrnuta orná půda nevyužívaná, tj. úhor a veškerá orná
půda z různých důvodů neosetá či neosázená.
Sklizeň představuje celkové množství plodiny sklizené v normální vlhkosti a čistotě, včetně podřadnějších částí
využitelných např. ke krmení hospodářských zvířat. Hektarový výnos je poměr sklizně a sklizňové plochy. Sklizňová
plocha se s výjimkou kukuřice na zrno, kukuřice na zeleno a siláž a trvalých travních porostů rovná osevní ploše. Počet
stromů a keřů a sklizeň ovoce se zjišťuje prostřednictvím výkazu o definitivních sklizních zemědělských plodin ke konci
roku.
Počty hospodářských zvířat jsou publikovány podle stavu k 1. dubnu. Krávy a prasnice jsou plemenice alespoň
jednou otelené, resp. oprasené. Do drůbeže se započítávají slepice a kohouti, husy a houseři, kachny a kačeři, krůty
a krocani (včetně mláďat).
Výroba jatečných zvířat (skot, prasata) a drůbeže je množství (živá hmotnost) hospodářských zvířat, která byla
uvedena na trh za účelem porážky. Zahrnuje také zvířata, která byla poražena na vlastních jatkách nebo na jiných
jatkách ve mzdě, příp. poražena mimo jatka. Výroba mléka je množství mléka nadojeného a vysátého sajícími telaty
dojených krav; nezahrnuje mléko vysáté telaty masných krav.
Výroba masa (bez drůbežího) zahrnuje údaje o porážkách z provozů registrovaných jatek. Uvádí se v jatečné hmotnosti,
což je hmotnost jatečně upravených těl dle definice stanovené v nařízeních Rady EU. Zahrnuje maso (i z nutných
porážek), které bylo uznáno za vhodné pro lidskou spotřebu. Živá hmotnost je hmotnost jatečných zvířat před porážkou.
Do průměrné živé hmotnosti jatečných prasat nejsou zahrnuty prasnice a kanci.
Spotřeba hnojiv je uvedena za jednotky ve výběrovém souboru (bez dopočtu na celý zemědělský sektor, tedy mimo
drobné zemědělce) na 1 ha jimi vykázané obhospodařované zemědělské půdy. Hospodářský rok je období
od 1. července předchozího roku do 30. června běžného roku.
Pevná část této kapitoly je doplněna o vybrané údaje ze Strukturálního šetření v zemědělství, které proběhlo jako
výběrové zjišťování na podzim roku 2016. Metodické vysvětlivky k tomuto šetření jsou uvedeny v samostatné publikaci
ČSÚ s názvem Strukturální šetření v zemědělství – regiony – 2016 (kód 270166-17).
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