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Zemědělské subjekty

Pozn. 1.: Data pro Agrocenzus 2000 byla přepočítána s použitím prahových hodnot platných pro Agrocenzus 2020.

Pozn. 2.: Veškerá odvozená data (průměry, podíly aj.) uvedená v prezentaci jsou vypočtena z nezaokrouhlených hodnot.
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Velikostní skupiny – fyzické a právnické osoby
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Obhospodařovaná zemědělská půda
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Struktura kultur ve velikostních skupinách
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Využití orné půdy
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Chovatelé hospodářských zvířat
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Chov hospodářských zvířat
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Hospodářská zvířata ve velikostních skupinách
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Ustájení hospodářských zvířat 

ustájovací kapacity (počet míst)
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Hospodaření s hnojivy
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Ekologické zemědělství
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Pracující v zemědělství
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Změna stupně zornění v krajích
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Přírůstek/úbytek zemědělských subjektů v krajích
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Pozice České republiky v Evropské unii (2016):

zdroj: EUROSTAT, zpracoval ČSÚ
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Hustota hospodářských zvířat v EU (2016)

zdroj: EUROSTAT, zpracoval ČSÚ
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Shrnutí

❀ Integrované šetření v zemědělství 2020 přineslo výsledky za 28 909 

zemědělských subjektů, v tom bylo 85 % subjektů fyzických osob a 15 % 

subjektů právnických osob. 

❀ Počet subjektů fyzických osob se v období 2000–2020 snížil bezmála o třetinu, 

subjektů právnických osob, především společností s r. o., přibylo téměř 

o polovinu.

❀ Průměrná výměra zemědělského subjektu od roku 2000 vzrostla z 93 na 121 ha. 

❀ Podíl vlastní obhospodařované zemědělské půdy se zvýšil z 8 % na 27 %.

❀ Obhospodařovaná zemědělská půda se v roce 2020 rozkládala na 3 494 tis. ha, 

tj. 44 % rozlohy České republiky; od roku 2000 jí ubylo 130 tis. ha.

❀ Od roku 2000 klesl počet subjektů zabývajících se živočišnou výrobou o 42 %.

❀ Stavy skotu poklesly o 9 % na 1,4 mil. ks, stavy prasat o 56 % na 1,5 mil. ks 

a stavy drůbeže o 15 % na 25,6 mil. ks. 

❀ Chov hospodářských zvířat se koncentruje do menšího počtu subjektů s vyššími 

počty zvířat.

❀ V roce 2020 pracovalo v zemědělství celkem 177 tis. osob, tj. o 27 % méně než 

v roce 2000.


