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PRAHOVÉ HODNOTY ZJIŠŤOVÁNÍ:
výměra od 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo 3 500 m² vinic, nebo součtová
plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m², nebo chov alespoň 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks ovcí a koz,
nebo 100 ks drůbeže včetně běžců

DKOD

Právní forma

█████████

███

Kódy vyplní statistika
NUTS4

████

ZÚJ

ÚTJ

██████

██████

IDENTIFIKACE ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY
Identifikační číslo (IČO)

████████

Pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nulami.

Druh zpravodajské jednotky
fyzická osoba

Pokud nemá fyzická osoba IČO, uvede datum narození

██ / ██ / ████

právnická osoba
Jméno a příjmení, titul fyzické osoby/Název právnické osoby

█████████████████████████████████████
ADRESA ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY:

2. Kontaktní adresa, pokud sídlo neexistuje

1. Sídlo

Obec

█████████████████████████████████

Část obce

█████████████████████████████████

Ulice

█████████████████████████████████

Číslo popisné
Telefon
E-mail

███████
█████████

Číslo orientační
Fax

███████

█████████

PSČ
Mobil

█████

█████████

█████████████████████████████████

Výkaz vyplnil:
Jméno a příjmení tazatele:
Podpis hospodáře:
Datum:

AGC01 PRAVIDELNĚ ZAMĚSTNANÉ OSOBY A ČLENOVÉ RODINY HOSPODÁŘE
v tom podle počtu odpracovaných hodin
v období října 2009 až září 2010
Čís. Počet
osob
řád. celkem
0
1 - 449 450 - 899 900 - 1349 1350 - 1799 1800 a více
a

Hospodář

muž

01

vyplní FO

žena

02

Pracující majitelé [1]

muži

03

vyplní PO

ženy

04

Členové rodiny hospodáře vypomáhající [2] muži

05

vyplní FO

ženy

06

Členové rodiny hospodáře zaměstnanci [3]

muži

07

vyplní FO

ženy

08

Zaměstnanci

muži

09

vyplní FO i PO

ženy

10

Kontrolní součet (ř. 01 až 10)

99

1

2

3

4

5

6

7

█ █
█
█
█
█
█
█ █
█
█
█
█
█
██ X
██ ██ ██ ██ ██
██ X
██ ██ ██ ██ ██
██ X
██ ██ ██ ██ ██
██ X
██ ██ ██ ██ ██
██ X
██ ██ ██ ██ ██
██ X
██ ██ ██ ██ ██
███ X
██ ██ ██ ██ ██
███ X
██ ██ ██ ██ ██
███ █ ███ ███ ███ ███ ███

[1] Uvede se počet společníků veřejných obchodních společností, komplementářů komanditních společností, společníků společností s r.o.
a komanditistů komanditních společností, kteří pracují ve své společnosti, avšak nejsou k ní v pracovním poměru.
[2] Uvede se počet členů rodiny hospodáře, kteří vykonávají zemědělské práce na farmě, bez ohledu zda pracují pravidelně nebo ne
a nemají uzavřenou pracovní smlouvu s hospodářem.
[3] Uvede se počet členů rodiny hospodáře, kteří jsou v pracovním poměru k hospodáři, tzn. mají uzavřenou pracovní smlouvu.

AGC01A JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (JINÁ NEŽ ZEMĚDĚLSKÁ PRÁCE V PODNIKU A PRÁCE MIMO PODNIK)
Oddíl vyplní pouze fyzické osoby.
1. Vykonává hospodář, který je zároveň vedoucí, jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem?
1
ANO, na plný pracovní úvazek
ANO, na kratší pracovní úvazek
NE
2. Vykonává hospodář, který je zároveň vedoucí, jinou výdělečnou činnost přímo nesouvisející se zemědělským podnikem?
2
ANO, na plný pracovní úvazek
ANO, na kratší pracovní úvazek
NE
3. Vykonává manžel/ka hospodáře podniku jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem?
3
ANO, na plný pracovní úvazek
ANO, na kratší pracovní úvazek
NE
4. Vykonává manžel/ka hospodáře podniku jinou výdělečnou činnost přímo nesouvisející se zemědělským podnikem?
4
ANO, na plný pracovní úvazek
ANO, na kratší pracovní úvazek
NE
5. Vykonávají ostatní členové rodiny hospodáře jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem?
NE

ANO, na plný pracovní úvazek

5

→ uveďte počet osob

ANO, na kratší pracovní úvazek

7

→ uveďte počet osob

██
██

6
8

6. Vykonávají ostatní členové rodiny hospodáře jinou výdělečnou činnost přímo nesouvisející se zemědělským podnikem?
NE

ANO, na plný pracovní úvazek

9

→ uveďte počet osob

ANO, na kratší pracovní úvazek

11

→ uveďte počet osob

██
██

10
12

7. Jsou zaměstnanci podniku zapojeni do jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem?
NE

ANO, na plný pracovní úvazek

13

→ uveďte počet osob

ANO, na kratší pracovní úvazek

15

→ uveďte počet osob
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███
███

14
16

AGC02 VEDOUCÍ PODNIKU

Fyzické osoby

X

X

X

1350 - 1799

1800 a více

pouze praktické
zkušenosti

základní [3]

úplné [4]

ANO

NE

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

███
██

01

Právnické osoby 02

900 - 1349

4

Odborné
vzdělávání [2]

450 - 899

3

Zemědělské
vzdělání

do 449

2

žena

1

Věk
muž

a

Zatřídění podle počtu
odpracovaných hodin

Pohlaví

manžel/ka,
druh, družka
rodinný
pracovník
nerodinný
pracovník

Čís.
řád.

hospodář

Vedoucím je [1]

X

[1] Fyzické osoby zakřížkují sl.1, pokud hospodář je zároveň vedoucím, tj. zodpovídá za činnost a chod podniku (farmy). Pokud hospodář pověřil
vedením podniku jinou osobu, zakřížkuje se příslušný sloupec (2, 3 nebo 4) dle postavení této osoby k hospodáři.
Právnické osoby uvedou jediného vedoucího podle zákona č. 85/2004 Sb. (§ 2f, odst. 4, písm. c - odpovědný zástupce), o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů.
[2] Účast na odborném vzdělávání za posledních 12 měsíců (říjen 2009 až září 2010), jehož cílem bylo získání nových schopností a vědomostí
v oblasti zemědělských činností nebo rozvoj a zdokonalování schopností a vědomostí stávajících.
[3] Zahrnuje střední vzdělání s výučním listem zaměřené na zemědělské obory včetně zahradnictví, vinohradnictví, chovu ryb, veterinářství,
zemědělské techniky apod.
[4] Zahrnuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání zaměřené na zemědělské obory včetně zahradnictví,
vinohradnictví, chovu ryb, veterinářství, zemědělské techniky apod.

AGC04 VĚKOVÁ STRUKTURA PRACOVNÍKŮ
Čís. Počet osob
řád. celkem [1]
a

Hospodář

Ostatní pracovníci

muž

01

žena

02

muži

03

ženy

04

Kontrolní součet (ř. 01 až 04)

99

v tom počet osob podle věkové kategorie
do 24 let

25 - 34 let

35 - 44 let

45 - 54 let

2

3

4

5

1

55 - 64 let 65 a více let
6

7

█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
███ ███ ███ ███ ███ ███ ███
███ ███ ███ ███ ███ ███ ███
███ ███ ███ ███ ███ ███ ███

[1] Pro fyzické osoby platí vazby:
ř. 01, sl. 1 = 1 nebo ř. 02, sl. 1 = 1
ř. 03, sl. 1 = ř. 05, sl. 1 + ř. 07, sl. 1 + ř. 09, sl. 1 oddílu AGC01
ř. 04, sl. 1 = ř. 06, sl. 1 + ř. 08, sl. 1 + ř. 10, sl. 1 oddílu AGC01

Pro právnické osoby platí vazby:
ř. 01 resp. 02 bude prázdný
ř. 03, sl. 1 = ř. 03, sl. 1 + ř. 09, sl. 1 oddílu AGC01
ř. 04, sl. 1 = ř. 04, sl. 1 + ř. 10, sl. 1 oddílu AGC01

AGC05 NEPRAVIDELNĚ ZAMĚSTNANÍ PRACOVNÍCI A OSOBY NEPŘÍMO ZAMĚSTNANÉ PODNIKEM
Čís. Počet osob
řád.
celkem
a

Dohody o provedení práce

Dohody o pracovní činnosti

muži

01

ženy

02

muži

03

ženy

04

Osoby vykonávající zemědělské práce jako osoby samostatně výdělečně činné [1]

05

Osoby přidělené k výkonu práce do podniku agenturou práce (agenturní zaměstnávání)

06

Kontrolní součet (ř. 01 až 06)

99

[1] Počet odpracovaných hodin kvalifikovaně odhadněte (roční fond pracovní doby je 1 800 hodin).
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1

Počet
odpracovaných
hodin
2

███ █████
███ █████
███ █████
███ █████
███ █████
███ █████
████ ██████

AGC06 BILANCE PŮDY
Výměra v ha (na 2 desetinná místa)
Čís.
řád.

výměra vlastní půdy
z toho
pronajatá jiným
nevyužívaná [3]

celkem
a

Zemědělská půda 01
celkem
z toho orná půda 02
Kontrolní součet
(ř. 01 + 02)

99

1

2

3

půda najatá
od jiných

obhospodařovaná
půda celkem
(sl. 1 - 2 - 3 + 4)
[1] [2]

4

5

█ █ █ █,█ █ █ █ █,█ █ █ █ █,█ █ █ █ █ █,█ █ █ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █ █ █ █,█ █ █ █ █,█ █ █ █ █ █,█ █ █ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █ █ █ █,█ █ █ █ █,█ █ █ █ █ █,█ █ █ █ █ █,█ █

[1] ř. 01, sl. 5 = ř. 99, sl. 4 oddílu AGC06A = ř. 57, sl. 1 oddílu AGC12
[2] ř. 02, sl. 5 = ř. 44, sl. 1 oddílu AGC12
[3] ř. 01, sl. 3 = ř. 58, sl. 1 oddílu AGC12

AGC06A VÝMĚRA OBHOSPODAŘOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE KATASTRŮ
Čís.
řád.

Okres

Obec

Katastrální území

Výměra zem. půdy v ha
(na 2 des. místa)

Kód ÚTJ
(vyplní statistika)

a

1

2

3

4

5

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4/16

AGC06A VÝMĚRA OBHOSPODAŘOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE KATASTRŮ - pokračování
Čís.
řád.

Okres

Obec

Katastrální území

Výměra zem. půdy v ha
(na 2 des. místa)

Kód ÚTJ
(vyplní statistika)

a

1

2

3

4

5

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████
██████

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
99 Kontrolní součet (součet ve sl. 4 = ř. 01, sl. 5 oddílu AGC06)

AGC25 METODY ORBY
Čís. Výměra orné půdy
řád. v ha (na 2 des. místa)
Konvenční zpracování půdy
(radličný nebo diskový pluh)
Minimální zpracování půdy
(podmítka, mělké kypření)
Bezorebné zpracování půdy
(přímý výsev)
Kontrolní součet (ř. 01 až 03)

a

1

01

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

02
03
99
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X

AGC26 POKRYV PŮDY V ZIMNÍM OBDOBÍ
Čís. Výměra orné půdy
řád. v ha (na 2 des. místa)
a

1

Běžné ozimy

01

Krycí plodiny nebo meziplodiny

02

Rostlinné zbytky

03

Holá půda

04

Kontrolní součet (ř. 01 až 04)

99

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

AGC23 VYPLNILI JSTE VÝKAZ OSEV 3-01 „ O PLOCHÁCH OSEVŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN K 31. 5. 2010“?
ANO

→ přejděte k oddílu AGC12A a dalším

AGC12 VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Čís.
řád.

1 → vyplňte následující oddíl AGC12 a další

NE

Kukuřice na zeleno a siláž

29

a

1

30

Pšenice celkem vč. špaldy

01

luskoviny na zeleno

31

Žito celkem

02

svazenka

32

Ječmen celkem

03

Oves celkem

04

Kukuřice na zrno

05

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

Ostatní jednoleté pícniny

Ostatní obiloviny
06
(pohanka, proso, čirok, tritikale apod.)
Obiloviny celkem (ř. 01 až 06)

07

Hrách, bob polní, sladká lupina

08

Ostatní luskoviny

09

Luskoviny na zrno celkem
(ř. 08 + 09)

10

Brambory celkem

11

Cukrovka technická

12

Ostatní okopaniny

13

Okopaniny celkem
(ř. 11 až 13)

14

Řepka a řepice

15

Slunečnice na semeno

16

Sója

17

Len setý olejný

18

Ostatní olejniny
19
(hořčice, mák, saflor, crambe apod.)
Len setý přadný

20

Kořeninové rostliny

21

Léčivé rostliny

22

Ostatní technické plodiny
(čekanka kořen, šťovík atd.)
Technické plodiny celkem
(ř. 15 až 23)
Zelenina celkem
z toho pod sklem [1]
Jahody celkem
z toho pod sklem [1]

23
24
25
26
27
28

[1] Včetně fóliovníků a pařenišť.
[2] Uvede se výměra plodících vinic.
[3] Odrůdy obvykle pěstované k produkci vína s chráněným označením
původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO).
6/16

z toho

Výměra v ha
(na 2 des. místa)

Víceleté pícniny
z toho luční dočasné
porosty na o.p.
Pícniny na orné půdě celkem
(ř. 29 + 30 + 33)
Květiny a okrasné rostliny
z toho pod sklem [1]
Pěstitelské školky na o.p.
z toho vánoční stromky

33
34
35
36
37
38
39

Osivo a sadba na orné půdě

40

Ostatní plodiny na orné půdě

41

Orná půda ladem bez dotací

42

Orná půda ladem s dotacemi

43

Orná půda celkem
(ř. 07 + 10 + 14 + 24 + 25 + 27 + 44
35 + 36 + 38 + 40 až 43)
Trvalé travní porosty
45
(louky a pastviny)
Extenzivní pastviny
Trvalé louky a pastviny
nevyužívané k produkci
Trvalé travní porosty celkem
(ř. 45 až 47)

46
47
48

Chmelnice

49

Vinice celkem

50

z toho
pro produkci
vína

jakostního [2] [3] 51
ostatního [2]

52

stolního [2]

53

Zelinářské zahrady

54

Ovocné sady celkem

55

z toho bobuloviny

56

Obhospodařovaná zemědělská
57
půda celkem
(ř. 44 + 48 + 49 + 50 + 54 + 55)
Zemědělská půda nevyužívaná

58

Kontrolní součet (ř. 01 až 58)

99

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █ █,█ █

AGC12A VYUŽITÍ OSTATNÍCH PLOCH
Čís.
Výměra v ha
řád.
(na 2 des. místa)
Lesní pozemky
z toho rychle rostoucí
dřeviny

a

1

01

█ █ █ █ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

02

Vodní plochy

Ostatní plochy

03

Plochy pro pěstování
hub v m2
Geneticky modifikované
plodiny
Kontrolní součet
(ř. 01 až 06)

04
05
06
99

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █ █ █ █,█ █

AGC12B PRODUKCE PLODIN
Čís.
řád.

Výměra v ha
(na 2 des. místa)

Průměrná produkce
v tunách

a

1

2

01

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

██████
██████
██████
██████

Energetické plodiny [1]

z toho na ploše vyňaté z produkce 02
Čirok

03

Kontrolní součet (ř. 01 až 03)

99

[1] Uvede se průměrná produkce v tunách za všechny plodiny určené k energetickému využití.

AGC27 STŘÍDÁNÍ PLODIN
1. Orná půda nezapojená do systému střídání plodin představuje:
0%

> 0 až < 25 %

≥ 25 až < 55 %

≥ 55 až < 75 %

≥ 75 %

1

AGC14 SKLADOVACÍ PROSTORY STATKOVÝCH HNOJIV
1. Máte prostory pro uskladnění chlévské mrvy?
NE

ANO

1

→

uveďte, zda jsou prostory kryté

NE

ANO

2

3

→

uveďte, zda jsou prostory kryté

NE

ANO

4

→

uveďte, zda jsou prostory kryté

NE

ANO

6

→

uveďte, zda jsou prostory kryté

NE

ANO

8

2. Máte prostory pro uskladnění močůvky?
NE

ANO

3. Máte prostory pro uskladnění kejdy - nádrže na kejdu?
NE

ANO

5

4. Máte prostory pro uskladnění kejdy - laguny?
NE

ANO

7

AGC14A APLIKACE STATKOVÝCH HNOJIV
1. Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy hnojená chlévským hnojem.
0%

> 0 až < 25 %

≥ 25 až < 55 %

≥ 55 až < 75 %

≥ 75 %

1

≥ 55 až < 75 %

≥ 75 %

2

≥ 55 až < 75 %

≥ 75 %

3

≥ 75 %

4

2. Obhospodařovaná zemědělská půda s okamžitým zapravením chlévského hnoje do půdy.
0%

> 0 až < 25 %

≥ 25 až < 55 %

3. Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy hnojená kejdou.
0%

> 0 až < 25 %

≥ 25 až < 55 %

4. Obhospodařovaná zemědělská půda s okamžitým zapravením nebo injektáží kejdy do půdy.
0%

> 0 až < 25 %

≥ 25 až < 55 %

≥ 55 až < 75 %

5. Podíl statkových hnojiv vyvezených z podniku na celkovém vyprodukovaném množství statkových hnojiv.
0%

> 0 až < 25 %

≥ 25 až < 55 %
7/16

≥ 55 až < 75 %

≥ 75 %

5

AGC24 VYPLNILI JSTE VÝKAZ ZEM 1-01 „ SOUPIS HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA K 1. 4. 2010“?
→

ANO

přejděte k oddílu AGC13A a dalším

NE

1 → vyplňte následující oddíl AGC13 a další

AGC13 STAVY ZVÍŘAT I
Čís.
řád.

Počet ks

Slepice

29

a

1

30

býčci

01

Kuřata na chov

31

jalovičky

02

Kuřata na výkrm

32

býci

03

Nad 1 rok
jalovice jatečné
do 2 let

Krůty, krocani, krůťata

33

04

████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
████
█████
████
████
█████
█████
████
████
████
████
████

Kohouti

Kachny, kačeři, kachňata

34

Husy, houseři, housata

35

Drůbež celkem (ř. 29 až 35)

36

Kontrolní součet (ř. 01 až 36)

99

Do 1 roku

jalovice užitkové a plemenné 05
býci celkem
Nad 2 roky

z toho plemenní
jalovice jatečné

06
07
08

jalovice užitkové a plemenné 09
Krávy dojné

10

Krávy bez tržní produkce mléka,
jatečné a ve výkrmu

11

Skot celkem (ř. 01 až 11 - ř. 07)
Ovce chovné
(bahnice, chovné jehničky)
Ovce ostatní vč. jehňat, beranů

12

Ovce a berani celkem (ř. 13 + 14)

15

Kozy chovné (kozy, chovné kozičky)

16

Kozy ostatní vč. kůzlat a kozlů

17

Kozy a kozli celkem (ř. 16 + 17)

18

13
14

Selata s živou hmotností menší než 20 kg 19
Prasnice, chovné prasničky
(živá hmotnost 50 kg a více)

20

Chovní kanci

21

Ostatní prasata

22

Prasata celkem (ř. 19 až 22)

23

Hříbata do 1 roku

24

Koně od 1 do 3 let

25

Koně 3leté a starší

26

Koně celkem (ř. 24 až 26)

27

Osli, muly, mezci

28

8/16

███████
██████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
███████

AGC13A STAVY ZVÍŘAT II

Telata jatečná
do 8 měsíců
Mladý skot jatečný
nad 8 měsíců až
do 1 roku

Čís.
řád.

Počet ks

a

1

býčci

01

jalovičky

02

býčci

03

jalovičky

04

████
████
████
████
████
███████
████
████
████
████
███████
████
█████
████
███
███
███████

Skot jatečný do 1 roku celkem
(ř. 01 až 04)

05

Nosnice včetně kuřic

06

Perličky

07

Křepelky

08

Pštrosi

09

Ostatní drůbež pro produkci masa 10
(bažanti, holubi)
Ostatní drůbež celkem
11
(ř. 06 až 10)
Chovné samice králíků

12

Ostatní králíci

13

Kožešinová zvířata
(norci, nutrie, činčily apod.)

14

Zvěř spárkatá chovaná na farmách 15
Včelstva (roje)

16

Kontrolní součet (ř. 01 až 16)

99

AGC28 USTÁJENÍ ZVÍŘAT

vazné ustájení
Skot

volné ustájení

Čís.
řád.

Počet míst

a

1

stelivové

01

bezstelivové

02

stelivové vč. hluboké podestýlky

03

bezstelivové

04

█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
█████
███████
███████
██████
██████
██████
██████
███████

ostatní typy ustájení
zaroštované podlahy
Prasata

Nosnice

05

částečně

06

kompletně

07

nastýlané boxy vč. hluboké podestýlky

08

ostatní typy ustájení

09

volné ustájení na hluboké podestýlce

10

bateriové klece (neobohacené, obohacené)

11

v tom

s trusnými pásy pod každou řadou klecí

12

kaskádové klece s trusnými kanály (jímkami)

13

se systémem trusných jímek pod budovou

14

jiné, jinde neuvedené

15

ostatní (např. voliérové, výběhové chovy)

16

Kontrolní součet (ř. 01 až 16)

99

AGC29 PASTVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Čís. Počet zvířat Výměra pastvin v ha
(na 2 des. místa)
řád. na pastvinách
a

Skot

01

Ovce

02

Kozy

03

Koně

04

Kontrolní součet (ř. 01 až 04)

99

1

2

█ █ █ █ █ █ █ █,█ █
█ █ █ █ █ █ █ █,█ █
█ █ █ █ █ █ █ █,█ █
█ █ █ █ █ █ █ █,█ █
█ █ █ █ █ █ █ █,█ █

Doba využití pastvin
(počet měsíců)
3

██
██
██
██
██

AGC17 SLUŽBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
Čís.
řád.

Služby pro zemědělství
využívané
poskytované

a

Orba, kultivační práce

01

Hnojení statkovými nebo minerálními hnojivy

02

Ochrana rostlin

03

Sklizeň obilovin

04

Sklizeň okopanin

05

Ostatní služby v rostlinné výrobě

06

Služby v živočišné výrobě

07

1

9/16

2

AGC16 PŮVOD VODY A ZPŮSOB ZAVLAŽOVÁNÍ
Čís. Odpověď
řád. zakřížkujte

Způsob zavlažování

Zdroj vody na zavlažování

1

Čís.
řád.

Výměra v ha
(na 2 des. místa)

a

1

01

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

studna

01

Průměrná zavlažovaná plocha
za poslední tři roky

veřejný vodovod

02

Zavlažovatelná plocha celkem

02

studna i veřejný vodovod

03

Zavlažovaná plocha celkem [1]

03

bez zdroje vody

04

obiloviny na zrno

04

do kanalizační sítě bez čištění

05

kukuřice (na zrno i píci)

05

do kanalizační sítě s čištěním

06

luskoviny na zrno

06

jímka s vyvážením do čističky

07

brambory

07

jímka s vyvážením na pole

08

cukrovka

08

vlastní čistírna (např. septik)

09

řepka a řepice

09

bez odpadních vod

10

slunečnice

10

podzemní voda na pozemcích podniku
(studny)

11

přadné plodiny [2]

11

povrchová voda z vlastních zdrojů

12

zelenina, jahody
(polní produkce)

12

povrchová voda ze zdrojů mimo podnik

13

dočasné a trvalé travní porosty 13

veřejný vodovod

14

ostatní plodiny na orné půdě

recyklovaná odpadní voda z čistíren

15

ovocné sady včetně bobulovin 15

jiné zdroje

16

vinice

16

postřik

17

ostatní

17

povrchové zavlažování
(podmok, přeron, výtopa)

18

v tom

Způsob likvidace odpadních vod Zdroj vody pro podnik

a

AGC18 ZAVLAŽOVÁNÍ

Kontrolní součet (ř. 01 až 17)

99

[1] Půda zavlažovaná nejméně jednou za předchozích 12 měsíců,
tj. během období října 2009 až září 2010.
[2] Zahrnuje len, konopí, ostatní přadné plodiny.

mikrozávlahy (kapková, bodová závlaha) 19
jiné, vyjmenujte:

14

20

AGC18A OBJEM VODY POUŽITÉ K ZAVLAŽOVÁNÍ
1. Odhadněte objem vody použité k zavlažování plodin (kultur) v podniku během období
října 2009 až září 2010.

██████

m3

1

AGC30 KRAJINNÉ PRVKY
1. Udržovali jste v letech 2008 až 2010 nějaké krajinné prvky?
NE

ANO

1

→ zakřížkujte udržované krajinné prvky

stromořadí

meze

terasy

ostatní [1]

2

terasy

ostatní [1]

4

2. Zřídili (vybudovali) jste v letech 2008 až 2010 nějaké krajinné prvky?
NE

ANO

3

→ zakřížkujte zřízené krajinné prvky

stromořadí

meze

[1] Podle nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků, ve znění pozdějších předpisů,
se zahrnou travnaté údolnice, solitérní dřeviny a skupiny dřevin.
10/16

AGC10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Provozujete ekologické zemědělství nebo jste v přechodném období na ekologické zemědělství podle zákona č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů?
NE

→ přejděte k oddílu AGC15 a dalším

1 →

ANO

vyplňte následující oddíl AGC10A a další

AGC10A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ
1. Provozujete rostlinnou výrobu VÝHRADNĚ ekologicky (bez souběžné produkce – konvenční půdy)?
ANO

→ přejděte k oddílu AGC11 a dalším

AGC10B EKOLOGICKY OBHOSPODAŘOVANÁ PŮDA
Čís.
Výměra v ha
řád. (na 2 des. místa)

z toho

Orná půda celkem

a

1

01

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

obiloviny celkem

02

luskoviny na zrno celkem

03

brambory celkem

04

cukrovka technická

05

olejniny

06

zelenina, melouny a jahody

07

ostatní plodiny (přadné,
technické plodiny apod.)

08

1 →

NE

vyplňte následující oddíl AGC10B a další

Trvalé travní porosty
z toho pastviny a louky

09
10

Ovocné sady vč. porostů bobulovin

11

Chmelnice

12

Vinice

13

Zelinářské zahrady

14

Obhospodařovaná zemědělská
15
půda celkem (ř. 01 + 09 + 11 až 14)
Kontrolní součet (ř. 01 až 15)

99

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

AGC11 ROZSAH EKOLOGICKÉHO HOSPODAŘENÍ
Čís. Výměra obhospodařované zemědělské
řád.
půdy v ha (na 2 des. místa)

z toho orná půda

a

1

2

Farma v přechodném období na ekologické zemědělství

01

Registrovaná ekologická farma

02

Kontrolní součet (ř. 01 + 02)

99

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █
█ █ █ █,█ █

AGC10C EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ
1. Máte ekologický chov zvířat?
ANO

→ přejděte k otázce 2

1 → přejděte k oddílu AGC15 a dalším

NE

2. Provozujete živočišnou výrobu VÝHRADNĚ ekologicky (bez souběžné produkce – konvenčního chovu zvířat)?
ANO

→ přejděte k oddílu AGC15 a dalším

2 → vyplňte následující oddíl AGC10D a další

NE

AGC10D EKOLOGICKÉ CHOVY
Čís. Počet kusů
řád.
Skot celkem
z toho skot bez tržní produkce mléka

a

1

01

████
████
████
████
████

02

Prasata

03

Ovce

04

Kozy

05

11/16

Drůbež

06

Králíci

07

Koně

08

Včelstva (roje)

09

Jiná zvířata

10

Kontrolní součet (ř. 01 až 10)

99

██████
████
████
████
████
██████

AGC15 STROJE A ZAŘÍZENÍ
Počet kusů
Měrné jednotky pro sloupec 2 Čís.
řád. vlastních
a

b

do 20 kW

ve stáří do 10 let

01

21 - 39 kW

ve stáří do 10 let

02

ve stáří do 10 let

03

ve stáří do 10 let

04

ve stáří do 10 let

05

Sklízecí mlátičky samojízdné

ve stáří do 10 let

06

Sklízecí řezačky samojízdné

ve stáří do 10 let

07

Nákladní automobily nad 3,5 t

cisterny

08

Pluhy

počet radlic

09

Sklízeče brambor

jednořádkové stroje

10

Kypřiče a kombinátory

pracovní záběr [m]

11

Rotační žací stroje

pracovní záběr [m]

12

Secí stroje

pracovní záběr [m]

13

Rozmetadla tuhých minerálních hnojiv

užitečná hmotnost [t]

14

Rozmetadla hnoje a kompostu

užitečná hmotnost [t]

15

Postřikovače

samojízdné

16

Samostatná dojírna

počet dojících stání

17

Dojicí zařízení na stání

zařízení pro dojení do konví

18

Traktory kolové
40 - 59 kW
a pásové s výkonem
60 - 99 kW
100 kW a více

Zavlažovací zařízení

stabilní

X

19

pojízdné, přenosné

X

20

Krmné vozy

samojízdné

21

Osobní počítače

s napojením na internet

22

Kontrolní součet (ř. 01 až 22)

99

Počet specifikovaných
jednotek

Nájem

2

3

1

██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██ ███
██
██
██
█ █,█ █
██
█ █,█ █
██
█ █,█ █
██
█ █,█ █
██
█ █,█ █
██
██
██ ████
███ ███
X
███
X
███
███ ███
███ ███
█ █ █ █ █ █ █ █,█ █

AGC15A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
1. Používáte zařízení k výrobě obnovitelné energie nebo investujete finanční prostředky do výroby obnovitelné energie?
NE

ANO

1

→ zakřížkujte, jaký druh zdroje používáte pro výrobu obnovitelné energie
větrná energie

2

solární energie

5

energie z biomasy

3

vodní energie

6

4

energie z ostatních druhů
obnovitelných zdrojů

7

z toho z bioplynu

12/16

AGC19 ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍCH VÝROBKŮ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBDOBÍ ŘÍJNA 2009 AŽ ZÁŘÍ 2010
v činnostech
Měrná Čís.
s vlastním
bez odděleného
jednotka řád.
odděleným
účtování
účtováním

Zpracování vlastních
výrobků v podniku

Poskytování služeb

Tržby za prodej

a

b

obiloviny

t

01

brambory

t

02

zelenina

t

03

ovoce

t

04

hroznové víno

t

05

jatečný skot

t

06

jatečná prasata

t

07

ovce, kozy

t

08

drůbež

t

09

ostatní hospodářská zvířata

t

10

mléko

tis. l

11

vejce

tis. ks

12

ostatní živočišné výrobky

t

13

zpracování jiných zemědělských produktů

t

14

agroturistika

tis. Kč

15

sportovní aktivity na venkově (jezdectví apod.)

tis. Kč

16

zemědělské služby pro odběratele

tis. Kč

17

péče o krajinu

tis. Kč

18

chov ryb

tis. Kč

19

výroba energie z obnovitelných zdrojů

tis. Kč

20

ostatní činnosti

tis. Kč

21

vánočních stromků [1]

tis. Kč

22

materiálu na pletení košů nebo výrobu
pleteného nábytku

tis. Kč

23

kožek [2]

tis. Kč

24

hub a lanýžů

tis. Kč

25

Kontrolní součet (ř. 01 až 25)

99

1

2

█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
█████ █████
██████ ██████

[1] Zahrnují se stromky pěstované ve školkách jako okrasné dřeviny, NE pokud se stromky získávají z výchovných zásahů nebo ořezáním vršků
skácených stromů v lesích.
[2] Tržby ze surových kožešin, kůží z plazů a ptáků na zvířecích farmách, NE z kůží a kožek na jatkách.

AGC07 URČENÍ PRODUKCE PODNIKU
1. Spotřebuje domácnost hospodáře více než 50% hodnoty konečné produkce podniku?

ANO

NE

1

2. Představuje přímý prodej spotřebitelům více než 50% celkového prodeje?

ANO

NE

2
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VLASTNÍ SPOTŘEBA v období října 2009 až září 2010: výrobky z vlastní produkce spotřebované v domácnostech zemědělských
výrobců a výrobky z vlastní produkce nacházející uplatnění jako NATURÁLNÍ MZDA zaměstnanců podniku nebo jsou směněny za jiné zboží.

AGC20 VLASTNÍ SPOTŘEBA
Měrná Čís.
jednotka řád.

Spotřebované
množství [1]

a

b

1

Obilí

kg

01

Brambory

kg

02

Zelenina

kg

03

Skot

kg

04

Prasata

kg

05

Ovce

kg

06

Kozy

kg

07

Kuřata

kg

08

██████
██████
█████
█████
█████
█████
█████
█████

Kachny

kg

09

Husy

kg

10

Krůty, perličky a ostatní drůbež

kg

11

Mléko kravské

l

12

Mléko kozí

l

13

Vejce

ks

14

Králíci

kg

15

Ovčí vlna

kg

16

Včelí med

kg

17

Kontrolní součet (ř. 01 až 17)

[1] U zvířat uvádějte v živé hmotnosti

AGC21 PŘEVAŽUJÍCÍ ZAMĚŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
NACE Čís. Odpověď
Rev. 2 řád. zakřížkujte
a

b

01.11

01

01.13

02

Pěstování přadných rostlin

01.16

03

Pěstování ostatních plodin jiných
než trvalých

01.19

04

Pěstování vinných hroznů

01.21

05

01.24

06

01.25

07

01.28

08

01.29

09

Pěstování obilovin (kromě rýže),
luštěnin a olejnatých semen
Pěstování zeleniny a melounů,
kořenů a hlíz

Pěstování jádrového a peckového
ovoce
Pěstování ostatního stromového
a keřového ovoce a ořechů
Pěstování koření, aromatických,
léčivých a farmaceutických rostlin
Pěstování ostatních trvalých plodin

1

99

█████
█████
█████
██████
█████
█████
█████
█████
█████
██████

Množení rostlin

01.30

10

Chov mléčného skotu

01.41

11

Chov jiného skotu

01.42

12

Chov koní a jiných koňovitých

01.43

13

Chov ovcí a koz

01.45

14

Chov prasat

01.46

15

Chov drůbeže

01.47

16

Chov ostatních zvířat [1]

01.49

17

Smíšené hospodářství

01.50

18

Podpůrné činnosti pro rostlinnou
výrobu [2]

01.6

19

[1] Pole bude zakřížkováno pouze v případě, že podnik chová pštrosy a emu, nebo králíky a ostatní kožešinová zvířata, nebo chová včely a vyrábí
včelí med a vosk.
[2] Pole bude zakřížkováno jen v případě, že podnik výhradně udržuje zemědělskou půdu v dobrém zemědělském a environmentálním stavu.

AGC31 ÚČAST NA ŠETŘENÍ FADN
1. Účastnili jste se v roce 2009/2010 šetření FADN (zemědělské účetní datové sítě)?
Šetření je v ČR zajišťováno Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

14/16

ANO

NE

1

AGC22 NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI (PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PODNIKEM)
1. Provozujete nějakou nezemědělskou činnost související přímo s podnikem?
NE

ANO

1 → zakřížkujte provozované činnosti

Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti

2

Rukodělná výroba

3

Zpracování zemědělských produktů

4

Výroba energie z obnovitelných zdrojů (výroba větrné energie, spalování slámy atd.)

5

Zpracování dřeva (zpracování surového dřeva pro trh, řezání dřeva)

6

Akvakultura (produkce ryb chovaných v zemědělském podniku)

7

Smluvní práce (s využitím zařízení zemědělského podniku) - zemědělské práce pro jiný podnik

8

Smluvní práce (s využitím zařízení zemědělského podniku) - jiné než zemědělské práce

9

Lesnictví

10

Jiné - vyjmenujte:

11

2. Podíl obratu nezemědělských činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem na celkovém obratu podniku
(včetně přímých plateb). [1]
11 až 50 %

0 až 10 %
[1] podíl =

obrat z nezemědělských činností přímo souvisejících s podnikem
celkový obrat zemědělského podniku + přímé platby
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51 až 100 %

12

KOMENTÁŘ: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech,
které vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě)

K vyplnění použijte černý/modrý mikrofix nebo černou/modrou propisovací tužku. Dotazník bude opticky snímán, proto prosím dodržujte vzory vyplnění.
Vzor číslic
Vzor písma

Číselné údaje prosím vyplňujte zprava

A Á BCČDĎE É Ě FGH I Í J K L ĽMNŇ
OÓŐ P QR Ř S Š T Ť U Ú Ů Ü VWX Y Ý Z Ž

Vyznačení odpovědi zakřížkováním

Vzory písma není nutné dodržet
v neseparovaných polích výkazu typu

Oprava chybného vyznačení proškrtáním (výjimečně)
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Metodické vysvětlivky
Výkaz je jednotný pro všechny zpravodajské jednotky. Vyplňuje se vepsáním textových nebo číselných údajů výrazným perem
do vyznačených rámečků podle předepsaných vzorů znaků. Pro každé písmeno nebo mezeru mezi slovy je vyhrazen jeden
rámeček. Tečky u zkratek doporučujeme vynechat, protože by každá měla být v samostatném rámečku. Pokud jsou u čísla
požadována desetinná místa, je desetinná čárka v tabulce předtištěna. V některých oddílech se odpovědi křížkují.
Oddíly, které se podniku netýkají, nepřeškrtávejte, škrtněte jen název oddílu.
Identifikace zpravodajské jednotky
IČO: Pokud má zpravodajská jednotka (dále ZJ) IČO méně než osmimístné, doplní políčka zleva nulami. ZJ bez IČO nechá
políčka pro IČO prázdná a místo něj uvede datum narození hospodáře.
Druh zpravodajské jednotky: Rozlišení zpravodajské jednotky se provede zakřížkováním příslušného okénka odpovědi.
Název zpravodajské jednotky: Fyzické osoby s IČO nebo bez IČO uvedou jméno, příjmení a titul fyzické osoby (hospodáře).
Hospodář je osoba, která má právní zodpovědnost za činnost hospodářství. Ve sporných případech (např. u zpravodajských
jednotek bez IČO) je nutno určit za hospodáře pouze jedinou osobu. Právnické osoby uvedou obchodní název společnosti
shodný s názvem zapsaným v Obchodním rejstříku. V případě dlouhého názvu právnické osoby se použije běžně používaných
zkratek bez teček (spol sro, as, ZD, ZOD).
Adresa zpravodajské jednotky: Zakřížkováním příslušného políčka se vyznačí, zda jde o adresu sídla hospodářství nebo
o kontaktní adresu (je-li odlišná od místa hospodaření). Část obce se vyplní i v případě, že je shodná s názvem obce. Všechna
políčka týkající se adresy včetně směrovacích čísel a čísel telefonů vyplňujte zleva.
AGC01 PRAVIDELNĚ ZAMĚSTNANÉ OSOBY A ČLENOVÉ RODINY HOSPODÁŘE
Fyzické osoby vyplňují řádky 01 resp. 02, 05 resp. 06, 07 až 10. Právnické osoby vyplňují řádky 03 resp. 04 a 09 resp.10.
Oddíl vyplní všechny zpravodajské jednotky a to i v případě, že nemají IČO, pokud naplňují alespoň jedno z kritérií
zemědělského hospodaření uvedené jako prahové hodnoty na titulní straně. Budou zde uvedeny všechny osoby starší 15 let,
které v období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010 vykonávaly zemědělské práce v podniku.
ř. 01 resp. ř. 02: Fyzická osoba vepíše do příslušného sloupce (2 až 7) jedničku podle počtu odpracovaných hodin hospodáře.
ř. 03 resp. ř. 04: Pro právnickou osobu platí, že na řádku 03 resp. 04 bude uveden počet společníků veřejných obchodních
společností, komplementářů komanditních společností, společníků společností s r.o. a komanditistů komanditních společností,
kteří pracují ve své společnosti, avšak nejsou k ní v pracovním poměru.
ř. 05 resp. ř. 06: Fyzická osoba uvede do příslušného sloupce 3 až 7 počet členů rodiny hospodáře (bez pracovního poměru
k hospodáři), kteří vykonávali zemědělské práce na farmě bez ohledu na to, zda vypomáhají pravidelně či nikoliv.
ř. 07 resp. ř. 08: Fyzická osoba uvede do příslušného sloupce 3 až 7 počet členů rodiny hospodáře, kteří jsou v pracovním
poměru k hospodáři tzn., že měli ve sledovaném období uzavřenou pracovní smlouvu.
Členy rodiny (rodinnými příslušníky) hospodáře se rozumí manželský partner, jeho potomci a obojí rodiče včetně
příbuzných získaných uzavřením manželství nebo adopcí, bratři a sestry hospodáře a jeho manželského partnera. Pokud tyto
osoby v hospodářství vykonávají zemědělské práce, patří do oddílu, i když nežijí ve společné domácnosti s hospodářem.
ř. 09 resp. ř. 10: Fyzická i právnická osoba uvede do příslušného sloupce 3 až 7 počet zaměstnanců, kteří jsou v pracovním
poměru k zaměstnavateli tzn., že měli ve sledovaném období uzavřenou pracovní smlouvu.
Zahrnují se pravidelně zaměstnaní pracovníci. Rozumí se tím pracovníci, kteří v období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010
vykonávali zemědělské práce v podniku každý týden bez ohledu na délku pracovního týdne. Zahrnují se také pracovníci
zaměstnaní po část tohoto období, kteří však nemohli pracovat po celé období z těchto důvodů:
a) zvláštní podmínky produkce v zemědělském podniku (potřeba pracovní síly po dobu několika měsíců,
např. specializace na pěstování polní zeleniny, vinných hroznů apod.)
b) nepřítomnost v důsledku dovolené, mateřské dovolené, nemoci, úrazu apod.
c) začátek nebo ukončení zaměstnání v zemědělském podniku, např. zaměstnanci, kteří během sledovaného období
přestali pracovat pro jeden zemědělský podnik a začali pro jiný
d) úplné zastavení činnosti zemědělského podniku způsobené např. povodněmi, požárem apod.
Fyzická osoba bez IČO nemůže mít zaměstnance v pracovním poměru k hospodáři, tzn. ř. 07 až 10 bude prázdný.
sl. 2 až 7: Počtem odpracovaných hodin se rozumí čas skutečně vynaložený na zemědělské práce v hospodářství, kam patří i
organizace a řízení, polní práce, chov zvířat, práce ve skladech zemědělských výrobků, údržba zemědělské techniky a doprava
ve vlastní režii prováděná vlastními pracovními silami. Nepatří sem práce vykonané pro soukromou domácnost hospodáře,
činnosti v lesnictví, myslivosti nebo chovu ryb (prováděné mimo zemědělský podnik nebo v něm) a další nezemědělské činnosti
nebo jiné výdělečné činnosti mimo hospodářství. Za základ ročního fondu pracovní doby byl stanoven počet 1 800 hodin.
Vychází z ročního počtu pracovních dní s osmihodinovou pracovní dobou po odpočtu minimálního zákonného nároku
na dovolenou a průměrného počtu neodpracovaných dnů pro pracovní neschopnost. Pokud zpravodajská jednotka
odpracované hodiny neeviduje, je možno počet hodin za jednotlivé pracovníky kvalifikovaně odhadnout. Počet 1 800
hodin odpovídá práci na plný pracovní úvazek.
Uvedené kategorie počtu odpracovaných hodin odpovídají procentnímu vyjádření části plného pracovního úvazku:
0 hodin = 0 % plného pracovního úvazku
1 – 449 hodin = 1 – 24 % plného pracovního úvazku
450 – 899 hodin = 25 – 49 % plného pracovního úvazku
900 – 1 349 hodin = 50 – 74 % plného pracovního úvazku
1 350 – 1 799 hodin = 75 – 99 % plného pracovního úvazku
1 800 a více hodin = 100 % (plný pracovní úvazek)

v 1/8

AGC01A JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (JINÁ NEŽ ZEMĚDĚLSKÁ PRÁCE V PODNIKU A PRÁCE MIMO PODNIK)
Oddíl vyplní jen fyzické osoby.
V oddíle se sleduje, zda hospodář, jeho manžel/ka, ostatní členové rodiny hospodáře a zaměstnanci vykonávali jiné výdělečné
činnosti. Tzn., zda kromě zemědělských prací konaných pro sledovaný zemědělský podnik vykonávali i jiné (nezemědělské)
činnosti za odměnu (plat, mzdu nebo jinou formu odměny) nebo zda vykonávali práci i pro jiný podnik, přitom nezáleží
na charakteru činnosti podniku.
Jiná výdělečná činnost na plný pracovní úvazek (kratší pracovní úvazek podle ZP § 80) zpravidla zabírá více (méně) času než
zemědělská činnost prováděná pro zemědělský podnik.
AGC02 VEDOUCÍ PODNIKU
Oddíl vyplní jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
ř. 01: Vedoucí hospodářství je osoba zodpovědná za činnost a chod farmy. Ve většině podniků je vedoucí totožný
s hospodářem, na ř. 01 bude zakřížkován sloupec 1. Pokud hospodář pověřil vedením podniku (farmy) jinou osobu, zakřížkuje
se příslušný sloupec (2, 3 nebo 4) podle postavení této osoby k hospodáři.
ř. 02: Uvedou se údaje za jediného vedoucího podle zákona č. 85/2004 Sb. (§ 2f, odst. 4, písm. c – odpovědný zástupce),
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
sl. 8 až 12: Zakřížkováním příslušného sloupce se vyznačí počet odpracovaných hodin v zemědělském podniku (viz metodické
vysvětlivky k oddílu AGC01 – sl. 2 až 7).
sl. 13 až 15: Zakřížkováním příslušného sloupce se vyznačí nejvyšší dosažené zemědělské vzdělání vedoucího pracovníka.
Praktické zkušenosti = bez zemědělského vzdělání; zkušenosti získané praktickou činností v zemědělském podniku
(např. vedoucí podniku se vzděláním právnickým, ekonomickým apod.).
Za základní zemědělské vzdělání se považuje dosažení středního vzdělání s výučním listem v zemědělském oboru včetně
zahradnictví, vinohradnictví, chovu ryb, veterinářství, zemědělské techniky apod.
Úplným zemědělským vzděláním se rozumí dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání a
vysokoškolského vzdělání v zemědělském oboru včetně zahradnictví, vinohradnictví, chovu ryb, veterinářství, zemědělské
techniky apod.
sl. 16 a 17: Zakřížkováním příslušného sloupce se vyznačí, zda se vedoucí pracovník zúčastnil za posledních 12 měsíců
odborného vzdělávání, jehož cílem bylo získání nových schopností a vědomostí v oblasti zemědělských činností nebo rozvoj a
zdokonalování schopností a vědomostí stávajících.
AGC04 VĚKOVÁ STRUKTURA PRACOVNÍKŮ
Oddíl vyplní všechny zpravodajské jednotky.
Údaje se uvedou zvlášť za muže a ženy v členění podle věkových kategorií.
ř. 01 resp. 02: Vyplní pouze fyzické osoby; uvede se věk hospodáře podniku vepsáním jedničky do příslušného sloupce 2 až 7.
ř. 03 resp. 04: Vyplní jak fyzické, tak i právnické osoby; uvede se věková struktura za ostatní pracovníky podniku.
Pro fyzické osoby platí vazby:
Pro právnické osoby platí vazby:
ř. 01, sl. 1 = 1 nebo ř. 02, sl. 1 = 1
ř. 01 resp. 02 bude prázdný
ř. 03, sl. 1 = ř. 05, sl. 1 + ř. 07, sl. 1 + ř. 09, sl. 1 oddílu AGC01
ř. 03, sl. 1 = ř. 03, sl. 1 + ř. 09, sl. 1 oddílu AGC01
ř. 04, sl. 1 = ř. 06, sl. 1 + ř. 08, sl. 1 + ř. 10, sl. 1 oddílu AGC01
ř. 04, sl. 1 = ř. 04, sl. 1 + ř. 10, sl. 1 oddílu AGC01
AGC05 NEPRAVIDELNĚ ZAMĚSTNANÍ PRACOVNÍCI A OSOBY NEPŘÍMO ZAMĚSTNANÉ PODNIKEM
„Nepravidelně zaměstnanými pracovníky“ se rozumí pracovníci, kteří nepracovali pravidelně v zemědělském podniku každý
týden ve sledovaném období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010 z jiného důvodu než jaké jsou uvedeny v oddíle AGC01 (viz
vysvětlivky pro ř. 09 resp. 10). Zahrnou se pracovníci, kteří pracují nárazově v pracovních špičkách nebo vedle svého hlavního
zaměstnání v jiném podniku. Jedná se převážně o osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
tj. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Pracovníky, kteří nejsou zaměstnáni přímo zemědělským podnikem, se rozumí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
nebo osoby zaměstnané třetí stranou, např. agenturami práce.
ř. 01 resp. 02: Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce
(podle § 75 zákoníku práce). Zahrnou se dohody o provedení práce, u nichž je sjednaný úkol na zemědělské práce.
ř. 03 resp. 04: Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu
stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní
doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
ř. 05: Pokud odpracované hodiny nejsou evidovány, je možné počet hodin za tyto pracovníky kvalifikovaně odhadnout.
ř. 06: Jedná se o zaměstnance agentur práce dočasně přidělených k výkonu práce pro zemědělský podnik ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nezahrnuje
se práce prováděná zemědělskými účtárnami a neplacená vzájemná výpomoc.
sl. 1: Uvede se počet osob, které pracují nepravidelně nebo jsou zaměstnány třetí stranou.
sl. 2: Uvede se počet odpracovaných hodin pro zemědělský podnik.
Členové rodiny hospodáře, kteří pracují nepravidelně se uvádí v oddíle AGC01 na ř. 05 resp. 06.
AGC06 BILANCE PŮDY
Oddíl sleduje výměru zemědělské půdy, z toho orné, v ha na 2 desetinná místa. Vlastnictví k nemovitostem je podle zákona
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, evidováno
zápisem vlastnického práva v katastru nemovitostí, případně podpůrně (kupní nebo darovací smlouvou včetně návrhu na vklad
práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, nebo potvrzením o nabytí dědictví, nebo rozhodnutím pozemkového úřadu
o restitučním řízení podle zákona č. 229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů). Za pronajatou půdu se považuje ta půda, kterou podnik poskytuje na základě písemné nebo
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ústní dohody podle předem stanovených podmínek jinému hospodáři, najatou půdou se rozumí půda najatá od jiných
osob/podniků s obdobnými náležitostmi.
ř. 01: Zemědělská půda je souhrnem druhů pozemků sloužících zemědělskému výrobnímu procesu a tvoří ji následující kultury:
orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, sady, trvalé travní porosty.
ř. 02: Orná půda zahrnuje pozemky využívané pro pěstování zemědělských plodin v osevních postupech včetně pozemků
dočasně zatravněných nebo s víceletými krmnými plodinami, plochy skleníků, pařenišť a fóliovníků. Započítává se sem i půda
ladem (úhor), která tvoří plochy ponechané na regeneraci obvykle jeden vegetační rok. Půda ladem (úhor) může být buď
bez jakýchkoliv plodin, nebo se spontánní přirozenou vegetací nebo může být oseta výhradně za účelem zeleného hnojení.
Půda ladem (úhor) je zapojena do systému střídání plodin, považuje se proto za zemědělskou půdu využívanou.
sl. 3: Nevyužívaná zemědělská půda představuje plochy dříve používané jako zemědělská půda, které se dlouhodobě
neobdělávají z hospodářských, společenských nebo jiných důvodů (orná půda není již zapojena do systému střídání plodin).
Orná půda ladem (úhor) se sem nezapočítává.
AGC06A VÝMĚRA OBHOSPODAŘOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE KATASTRŮ
Oddíl vyplní všechny zpravodajské jednotky.
Pokud zpravodajská jednotka obhospodařuje pozemky na více katastrech, údaje za každý katastr uvede jednotlivě
na samostatný řádek. Nebude-li zpravodajské jednotce výjimečně stačit počet řádků oddílu, sečte katastry s nejmenšími
výměrami do posledního řádku (ř. 45), tak aby kontrolní součet v ř. 99, sl. 4 odpovídal údaji v oddílu AGC06 ř. 01, sl. 5.
Zpravodajská jednotka provozující pouze živočišnou výrobu uvede údaje o využívaných objektech pro živočišnou výrobu
(ne stodoly, kůlny, dílny). Za každý katastr bude vyplněn samostatný řádek a ve sl. 4 se uvede 0.
AGC25 METODY ORBY
ř. 01: Konvenčním zpracováním půdy (radličný pluh nebo diskový pluh) se rozumí obrácení zeminy, obvykle pomocí radličného
nebo diskového pluhu jako první fáze orby, následovaná druhou fází s diskovými branami.
ř. 02: Minimálním zpracováním půdy (podmítka, mělké kypření) se rozumí postup zpracování půdy nebo systém postupů
zpracování půdy, při němž zůstávají na povrchu půdy rostlinné zbytky (nejméně 30 %) kvůli omezení eroze a zachování
vlhkosti, obvykle bez obrácení zeminy.
AGC26 POKRYV PŮDY V ZIMNÍM OBDOBÍ
Zjišťuje se, zda je orná půda v zimním období pokryta rostlinami nebo jejich zbytky nebo se ponechává holá. Ke snížení
(minimalizaci) degradace půdy lze využít různé techniky; snižuje se tak riziko půdní eroze a ztráty živin z půdy.
ř. 01: Uvede se výměra orné půdy, která byla na podzim oseta běžnými ozimy jako např. ozimou pšenicí, ječmenem atd.
ř. 02: Uvede se výměra orné půdy, která je oseta výslovně za účelem omezení ztráty půdy, živin a přípravků na ochranu rostlin
v zimě nebo v jiných obdobích, kdy by půda byla jinak holá a náchylná ke ztrátám. Ekonomický zájem na těchto plodinách je
nízký a hlavním cílem je ochrana půdy a zachování živin.
ř. 03: Uvede se výměra orné půdy, která je přes zimní období pokryta rostlinnými zbytky nebo strništěm z předchozí pěstitelské
sezóny. Nezahrnují se krycí plodiny a meziplodiny (již vykázáno na ř. 02).
ř. 04: Uvede se výměra orné půdy, která po provedení podzimních agrotechnických prací není oseta ani zakryta rostlinnými
zbytky a přes zimní období až do následujícího jara zůstává holá.
AGC12 VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Oddíl je určen zpravodajským jednotkám, které v roce 2010 nevyplnily výkaz OSEV 3-01 „O plochách osevů zemědělských
plodin k 31. 5. 2010“.
Zjišťují se plochy zemědělských plodin, pěstovaných ve sledovaném roce jako hlavní plodina. Do osevních ploch se zahrnují
především osevy na orné půdě, patří sem ale i osevy v sadech, zahradách a na dočasně rozoraných trvalých travních
porostech. Plodiny sklízené pro energetické účely se zahrnou pod jednotlivé druhy plodin.
ř. 01 až 06: Uvedou se plochy určené ke sklizni na zrno bez ohledu na způsob užití zrna (zahrnou se i obiloviny využívané
na výrobu obnovitelné energie). Obiloviny určené pro jiné účely (zelené krmivo, sklizeň v mléčné zralosti nebo do bubnových
sušáren) se uvedou na ř. 30.
ř. 02: Včetně různých směsek žita a jiných obilovin setých na podzim.
ř. 04: Včetně různých směsek ovsa a jiných obilovin setých na jaře.
ř. 06: Obiloviny pěstované na zrno; zahrne se čirok, tritikale, proso, pohanka a lesknice kanárská.
ř. 08: Uvedou se plochy určené ke sklizni na zrno. Sladká lupina je takový druh lupiny, který obsahuje nízké procento hořkých
semen; patří sem lupina bílá, žlutá, úzkolistá apod.
ř. 09: Uvedou se krmné a ostatní luskoviny, směsi luskovin a luskovinoobilní směsi.
ř. 11: Zahrnou se brambory rané, sadbové, konzumní a průmyslové.
ř. 12: Uvedou se plochy cukrovky určené pro cukrovarnický průmysl a výrobu alkoholu včetně ploch pro energetické účely.
ř. 13: Uvede se tuřín, tykev, topinambur, vodnice a ostatní krmné okopaniny (krmná řepa, krmná mrkev, krmná cukrovka, krmná
kapusta apod.).
ř. 19: Ostatní plodiny pěstované pro svůj obsah oleje a sklízené na zrno. Zahrne se mák, hořčice, saflor, crambe, tykev olejná
apod.
ř. 21: Zahrne se majoránka, kmín, anýz, koriandr, fenykl, paprika kořeninová a ostatní kořeninové (aromatické) rostliny.
ř. 23: Zahrne se čekanka kořen, šťovík jako bylina pro energetické využití a další technické plodiny jinde nezahrnuté
(např. konopí seté, tabák apod.).
ř. 26 resp. 28: Plocha zeleniny a jahod pěstovaných ve sklenících, fóliovnících a pařeništích. Využívá-li se tatáž plocha
pod sklem více než jednou, vykazuje se pouze jedenkrát, aby nedošlo k dvojímu započítání.
ř. 30: Ostatní jednoleté pícniny na orné půdě budou obsahovat mimo jiné i obiloviny a luskoviny pěstované pro jiné účely než
pro sklizeň zrna (zelené krmivo, sklizeň v mléčné zralosti nebo do bubnových sušáren).
ř. 33: Zahrnou se plochy jetele, vojtěšky, lučních dočasných porostů na orné půdě a ostatních víceletých pícnin jako úročník,
štírovník, vičenec apod.
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ř. 36: Nezahrnují se školky.
ř. 38: Plochy půdy s mladými dřevinami pěstovanými ve volné krajině za účelem pozdějšího přesazení: (i) révové školky a
školky podnoží; (ii) školky ovocných stromů; (iii) školky okrasných rostlin; (iv) komerční lesní školky (s výjimkou lesních školek
v lesích pro vlastní potřeby zemědělského podniku); (v) stromy a keře pro přesazení do zahrad, parků, podél silnic a
na nábřežích (např. rostliny pro živé ploty, keře růží a jiné okrasné keře, okrasné jehličnany), ve všech případech včetně jejich
semen a semenáčků. Zahrnou se stromky pěstované na zemědělské půdě pro obchodní účely, jako jsou vánoční stromky.
ř. 40: Uvedou se plochy plodin pěstovaných pro osivo nebo sadbu na prodej kromě obilovin, luskovin, brambor a olejnatých
semen (patří sem cukrovka na semeno, trávy na semeno, pícniny na semeno apod.). Plocha osiva a sadby pro vlastní spotřebu
podniku se započítává do plochy příslušné plodiny.
ř. 41: Součet ploch ostatních plodin jednotlivě nesledovaných.
ř. 42: Plocha orné půdy, která k 30. červnu 2003 nebyla uchována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, tzn. není
oprávněná k jednotné platbě na plochu (SAPS).
ř. 43: Plocha, která se nevyužívá k účelům produkce a u které má zemědělský podnik právo na finanční podporu. Zahrnou se
plochy, které k 30. červnu 2003 byly uchovány v dobrém zemědělském a environmentálním stavu a které využívají jednotnou
platbu na plochu (SAPS). Uvede se půda ladem bez jakékoli vegetace (úhor), půda s přirozenou vegetací, kterou lze využít jako
krmivo nebo zaorat, půda osetá výlučně pro produkci zeleného hnojení (zelený úhor).
ř. 44: Orná půda je součtem řádků 07+10+14+24+25+27+35+36+38+40 až 43. Současně platí vazba: ř. 44, sl. 1 = ř. 02, sl. 5
oddílu AGC06.
ř. 45: Stálé pastviny, které je obvykle možné využívat jako intenzivní pastviny. Nezahrnují se extenzivní pastviny.
ř. 46: Pastviny s nízkým výnosem. Mohou zahrnovat kamenitou půdu, vřesoviště, rašeliniště. Zahrnují se plochy zařazené
do podopatření ošetřování travních porostů, zejména omezené hnojení.
ř. 47: Trvalé travní porosty (louky, pastviny), které se již nevyužívají k účelům produkce, které se udržují v dobrém
zemědělském a environmentálním stavu a které jsou oprávněné k finanční podpoře, tj. jednotné platbě na plochu (SAPS).
ř. 51 až 53: Uvede se výměra plodících vinic.
ř. 51: Odrůdy obvykle pěstované k produkci vína s chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným
označením (CHZO), které splňují požadavky nařízení Rady (ES) č. 491/2009, ve znění pozdějších předpisů a příslušné národní
předpisy.
ř. 53: Odrůdy obvykle pěstované k produkci čerstvých vinných hroznů.
ř. 54: Zelinářskou zahradou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstuje ovoce, zelenina a okrasné,
léčivé, kořeninové a aromatické rostliny pro potřebu uživatele zelinářské zahrady a jeho osob blízkých. Zelinářská zahrada se
může skládat jak z orné půdy, tak z trvalých kultur (pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo keři až do výměry
0,25 ha, které zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami).
ř. 55: Ovocné sady jsou pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo keři pěstované za účelem produkce čerstvého ovoce
a bobulovin.
ř. 57: Údaj je součtem řádků předepsaných na výkaze, tj. součet řádků 44+48+49+50+54+55. Platí vazba mezi oddíly AGC12
a AGC06: ř. 57, sl. 1 oddílu AGC12 = ř. 01, sl. 5 oddílu AGC06.
ř. 58: Plochy dříve používané jako zemědělská půda, která se dlouhodobě neobdělává z ekonomických, sociálních nebo jiných
důvodů a která není již zapojena do systému střídání plodin. Nevztahuje se na ni režim, který vyžaduje udržování v dobrém
zemědělském a environmentálním stavu. Orná půda ladem (úhor) se sem nezapočítává. Platí vazba mezi oddíly AGC12 a
AGC06: ř. 58, sl. 1 oddílu AGC12 = ř. 01, sl. 3 oddílu AGC06.
AGC12A VYUŽITÍ OSTATNÍCH PLOCH
ř. 01: Plochy půdy pokryté stromy nebo lesními křovinami, včetně školek lesních stromů pěstovaných na zalesněných územích
pro nekomerční účely (sloužící pro vlastní potřeby zemědělského podniku). Zahrnou se rychle rostoucí dřeviny pěstované
především pro energetické účely.
ř. 03: Patří sem rybníky, které neslouží pro komerční chov ryb.
ř. 04: Ostatní plochy půdy patřící zemědělskému podniku zabrané budovami, hospodářskými dvory, cestami, účelovými
komunikacemi, parkovacími, manipulačními a skladovými plochami a také parky a stromořadí.
ř. 05: Výměra plochy v m2 využívaná k pěstování hub. Zahrnou se houby pěstované v budovách speciálně postavených nebo
upravených pro pěstování hub a dále pěstované i v podzemních provozovnách, sklepích popř. jeskyních apod.
ř. 06: Geneticky modifikovanými plodinami se rozumí každý organismus definovanými v článku 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001, o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů
do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS, ve znění pozdějších předpisů.
AGC14 SKLADOVACÍ PROSTORY STATKOVÝCH HNOJIV
Otázka 1: Skladovacím zařízením pro chlévskou mrvu se rozumí zastřešený nebo nezastřešený prostor s nepropustným
povrchem se zábranou pro odtékající kapalinu. Chlévskou mrvou se rozumí substrát nezušlechtěný, tj. získaný po vyvezení
ze stájí.
Otázka 2: Skladovacím zařízením pro močůvku se rozumí otevřená nebo krytá vodotěsná nádrž nebo utěsněná laguna.
Močůvkou se rozumí zkvašená moč ustájených hospodářských zvířat zředěná vodou (napájecí, splachovací, ale i dešťovou a
povrchovou).
Otázka 3 a 4: Skladovacím zařízením pro kejdu se rozumí otevřená nebo krytá vodotěsná nádrž nebo utěsněná laguna. Kejdou
se rozumí částečně prokvašená směs pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat zředěná vodou; vzniká v bezstelivových
provozech.
Laguna (fóliová jímka) je skladovací prostor zapuštěný v zemi, zpravidla obdélníkového nebo čtvercového tvaru, se
svažujícími se boky. Jímka je vyložena několika vrstvami a je opatřena kontrolním systémem detekujícím případná rizika úniku
kejdy do podloží. K zamezení úniků dusíku a dalších látek je doporučeno opatřit skladovací jímky další vrstvou fólie – plovoucím
zakrytím.
Nádrže na kejdu mohou být betonové, smaltované, pozinkované nebo jsou vyrobeny z nerezové oceli. Staví se jako nadzemní,
částečně zapuštěné nebo zcela zapuštěné do země podle typu použitého materiálu.
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AGC14A APLIKACE STATKOVÝCH HNOJIV
Hnojená plocha se započítává pouze jednou, i když došlo k hnojení několikrát během roku. Odhadovaný časový limit
pro okamžité zapravení statkového hnojiva do půdy je stanoven na 4 hodiny.
Otázka 1 resp. 3: Zakřížkuje se příslušný procentní interval. Celková rozloha obhospodařované zemědělské půdy hnojená
v referenčním roce chlévským hnojem resp. kejdou.
Otázka 2 resp. 4: Zakřížkuje se příslušný procentní interval. Celková rozloha obhospodařované zemědělské půdy, na které
bylo aplikované statkové hnojivo (chlévský hnůj resp. kejda) mechanicky zapraveno do půdy s využitím metod k jeho
okamžitému zapravení.
Otázka 5: Zakřížkuje se příslušný procentní interval. Množství statkových hnojiv (chlévská mrva, močůvka, kejda), které bylo
prodáno nebo jinak odstraněno ze zemědělského podniku, odhadované jako podíl z celkového množství statkových hnojiv
vyprodukovaných v zemědělském podniku v referenčním roce.
AGC13 STAVY ZVÍŘAT I
Oddíl vyplní ty podniky, které nepředložily vyplněný výkaz ZEM1-01 „Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2010“.
Uvedou se počty užitkových hospodářských zvířat, která jsou v den zjišťování v bezprostředním vlastnictví nebo držení podniku
(tato zvířata nemusí být výlučně jeho majetkem). V případě, že jsou hospodářská zvířata v den zjišťování vyskladněna, uvede
se jejich obvyklý počet. Nezahrnují se zvířata chovaná v zajetí pro lovecké účely a hospodářská zvířata, která se nepoužívají
pro výdělečnou činnost ani zvířata sloužící pro zájmovou činnost členů rodiny hospodáře s výjimkou koní.
ř. 01 (02): Počty býčků (jaloviček) do 1 roku.
ř. 05 (09): Patří sem jalovice ještě neotelené, i když jsou v den zjišťování březí.
ř. 10: Krávy, které jsou chovány výlučně nebo hlavně pro produkci mléka určeného pro lidskou spotřebu nebo pro zpracování
na mlékárenské výrobky.
ř. 11: Krávy, které jsou pro své plemeno nebo konkrétní vlastnosti chovány výlučně nebo hlavně pro produkci telat a jejichž
mléko není určené pro lidskou spotřebu nebo pro zpracování na mlékárenské výrobky. Patří sem i ostatní brakované krávy.
ř. 24 až 26: Počty koní včetně jezdeckých, závodních a koní využívaných pouze pro zájmovou činnost členů rodiny hospodáře.
AGC13A STAVY ZVÍŘAT II
Nezahrnují se zvířata chovaná v zajetí pro lovecké účely.
ř. 01 až 04: Uvedou se telata ve věku do 8 měsíců a mladý skot ve věku nad 8 měsíců až do jednoho roku určené k porážce.
ř. 06: Domácí zvířata druhu Gallus gallus, která již dosáhla snáškové zralosti a jsou chovaná pro produkci vajec bez ohledu
na to, zda se jedná o konzumní nebo násadová vejce.
ř. 12: Uvedou se chovné samice pro chov králíků na výkrm a již okocené.
ř. 16: Každý úl bez ohledu na typ se počítá jako jeden roj. Zahrnou se pouze včelstva pro produkci medu.
AGC29 PASTVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
sl. 1: Uvede se celkový počet zvířat na pastvě.
sl. 2: Uvede se celková rozloha pastvin vlastních nebo najatých, na kterých se v referenčním roce (tj. v období října 2009 až
září 2010) zvířata pásla. V případě, že se pastvina využije vícekrát během roku, její výměra se započítá pouze jednou.
sl. 3: Uvede se počet měsíců, během nichž se zvířata pásla na pastvinách bez ohledu na to, zda noc strávila venku nebo
ve stájích.
AGC17 SLUŽBY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
sl. 1: Zakřížkováním příslušného řádku se vyznačí, který druh zemědělských prací si podnik najímá na smluvním základě.
sl. 2: Zakřížkováním příslušného řádku se vyznačí, které služby podnik pro zemědělství poskytuje.
ř. 07: Patří sem testování stáda, kastrování, sexování drůbeže, pasení zvířat, čištění ustajovacích prostor, umělá inseminace.
Nepatří sem veterinární a poradenské služby.
AGC16 PŮVOD VODY A ZPŮSOBY ZAVLAŽOVÁNÍ
ř. 01 až 04: Uvede se zdroj vody pro podnik. Musí být vybrán jediný kód odpovědi.
ř. 05 až 10: Týká se odpadních vod hospodářských objektů, ne domácnosti hospodáře. Objekty pouze pro rostlinnou výrobu
mohou být výjimečně bez produkce odpadních vod. Možno prokřížkovat i více odpovědí.
ř. 11 až 16: Zakřížkuje se zdroj vody, který se využívá na zavlažování. Možno prokřížkovat i více odpovědí.
ř. 11: Vodní zdroje nacházející se v zemědělském podniku nebo blízko něj, využívající vodu čerpanou z vyvrtaných nebo
vykopaných studní nebo z volně tekoucích přírodních podzemních pramenů apod.
ř. 12: Malé přírodní rybníky nebo umělé nádrže, nacházející se zcela na území zemědělského podniku nebo používané pouze
jedním zemědělským podnikem.
ř. 13: Povrchová sladká voda (jezera, řeky, ostatní vodní toky) z přírodních zdrojů pro zavlažovací účely.
ř. 14: Voda mimo zemědělský podnik z veřejných sítí dodávek vody.
ř. 15: Voda, která mohla projít čistírnou odpadních vod a uživateli se dodává jako recyklovaná odpadní voda.
ř. 16: Jiné zdroje vody na zavlažování, jinde neuvedené.
ř. 17 až 20: Zakřížkuje se, jaké metody zavlažování podnik uplatňuje.
ř. 17: Postřikem se rozumí zavlažování rostlin rozprašováním vody po pozemcích pod vysokým tlakem, jako deštěm.
ř. 18: Povrchovými závlahami se rozumí podmok, přeron, výtopa. Při podmoku se voda rozvádí po zavlažované ploše příkopy a
brázdami, ze kterých se vsakuje do půdy neboli se podmáčí. Při přeronu voda stéká ve slabé vrstvě po mírně svažité půdě a
přitom je zavlažuje vsakem. Výtopa spočívá v občasném zaplavení půdy vodou buď zaplavováním celé plochy, nebo
přiváděním vody žlábky mezi řadami plodin; využívá se vlastní gravitace vody.
ř. 19: Mikrozávlahy neboli tzv. lokalizované závlahy zahrnují kapkové a bodové závlahy, mikropostřik. Kapkovou závlahou se
rozumí dodávání vody po kapkách přímo k rostlinám, a to buď na povrch půdy nebo ke kořenům. Bodová závlaha spočívá
ve vytékání vody z plastového potrubí opatřeného otvory s krytkou nebo speciálními články zatlačenými do otvorů. Mikropostřik
je závlaha pomocí mikropostřikovačů, tj. postřikovačů o malé intenzitě postřiku (do 10 l/m2 za hodinu).
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AGC18 ZAVLAŽOVÁNÍ
ř. 01: Uvede se průměrná výměra obhospodařované zemědělské půdy zemědělského podniku, která byla v posledních třech
letech (2008 – 2009 – 2010) zavlažována.
ř. 02: Plocha s možností závlahy (vykázaný údaj je menší nebo roven výměře obhospodařované zemědělské půdy celkem).
ř. 03: Skutečně zavlažovaná plocha za předchozích 12 měsíců, tj. během období října 2009 až září 2010.
ř. 04 až 17: Plocha využívaná k pěstování plodin, která byla skutečně zavlažovaná alespoň jednou během 12 měsíců před
referenčním dnem statistického zjišťování, podle jednotlivých druhů plodin.
AGC18A OBJEM VODY POUŽITÉ K ZAVLAŽOVÁNÍ
Uvede se objem vody spotřebované na zavlažování pěstovaných plodin v zemědělském podniku během 12 měsíců před
referenčním dnem statistického zjišťování (tj. v období října 2009 až září 2010), bez ohledu na zdroj. Pokud podnik nezná
přesnou spotřebu vody na zavlažování, uvede kvalifikovaný odhad.
AGC30 KRAJINNÉ PRVKY
V souladu s nařízením vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků, ve znění pozdějších předpisů, se definují
následující kategorie krajinných prvků: meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.
Stromořadím se rozumí útvar liniového typu tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími
prvky.
Mezí se rozumí souvislý zatravněný útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné
eroze, zpravidla vymezující hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace,
popřípadě kamenná zídka.
Terasou se rozumí souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní,
popřípadě větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, zpravidla vymezující
hranici půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku. Součástí terasy může být dřevinná vegetace, popřípadě kamenná zídka.
Ostatní druhy krajinných prvků zahrnují travnaté údolnice, skupinu dřevin a solitérní dřeviny.
Krajinné prvky se považují za udržované, když zpravodajská jednotka zajistí minimální úroveň údržby, kterou zabrání zhoršení
stavu přirozeného prostředí bez ohledu na to, zda obdrží dotace nebo ne.
AGC10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Ekologické zemědělství je druhem zemědělského hospodaření, které se vyznačuje šetřením přírodních zdrojů a omezením či
zákazy používání látek a postupů, které zatěžují životní prostředí. Chov zvířat probíhá v souladu s jejich etologickými
požadavky, je regulováno používání veterinárních léčiv a používají se šetrné zpracovatelské postupy.
Zemědělec (podnik) provozuje ekologické zemědělství, pokud postupuje podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické
produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/1991 a podle nařízení Komise (ES)
č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a
označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. Žadatel o ekologické zemědělství
musí podat žádost o registraci pro ekologické zemědělství na ekofarmě, která musí obsahovat předepsané náležitosti
dané zákonem č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva zemědělství (Mze) č. 16/2006 Sb.
V případě zájmu o registraci pro více farem musí být předložena žádost pro každou ekofarmu samostatně.
Žádost je možno podat buď jen pro pěstování rostlin, nebo pro pěstování rostlin i chov hospodářských zvířat, nebo jen pro chov
zvířat, pokud již nabylo právní moci rozhodnutí o registraci pro pěstování rostlin.
Ekofarma je uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení, případně
hospodářská zvířata sloužící ekologickému zemědělství.
Přechodné období (konverze) je doba, v průběhu které se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření na ekologické.
Začíná dnem přijetí podané bezvadné žádosti na Mze a končí vydáním rozhodnutí Mze o registraci žadatele. Rozhodnutí je
vydáno do 30 dnů od ukončení přechodného období, které se liší podle druhu žádosti. Rozhodnutí o registraci se vydává
na dobu neurčitou a vztahuje se na údaje obsažené v žádosti.
Zpravodajská jednotka provozuje ekologické zemědělství, pokud je registrována nebo má podanou žádost a je
v přechodném období.
AGC10B EKOLOGICKY OBHOSPODAŘOVANÁ PŮDA
Oddíl vyplní pouze farmy, které mají souběžnou produkci, tzn. vedle ekologického obhospodařování půdy pěstují zemědělské
plodiny konvenčním způsobem.
ř. 01: Uvede se plocha orné půdy, která je k datu šetření registrovaná v ekologickém zemědělství nebo je v přechodném období
na ekologické zemědělství.
ř. 10: Stálé pastviny, které se obvykle využívají jako intenzivní pastviny.
ř. 15: Obhospodařovaná zemědělská půda je souhrnem druhů pozemků sloužících zemědělskému výrobnímu procesu a tvoří ji
následující kultury: orná půda, trvalé travní porosty, sady, chmelnice, vinice, zahrady.
AGC10D EKOLOGICKÉ CHOVY
Oddíl vyplní pouze farmy, které mají souběh živočišné výroby, tzn. vedle ekologického chovu zvířat mají také konvenční chovy.
V oddíle budou uvedeny počty zvířat pocházející z ekologických chovů.
AGC15 STROJE A ZAŘÍZENÍ
sl. 1: Celkový počet strojů a zařízení ve vlastnictví zpravodajské jednotky (včetně finančního leasingu) bez ohledu na jejich
technický stav a provozuschopnost.
sl. 2: Celkový počet měrných jednotek technologického parametru daných strojů a zařízení (podle specifikace uvedené
v jednotlivých řádcích).
sl. 3: Zakřížkováním příslušného řádku se vyznačí, které stroje si podnik pro práce na svém hospodářství najímá.
ř. 01 až 05: Zahrnou se pouze dvounápravové traktory a malotraktory. Do sl. 2 se uvede počet strojů ve stáří do 10 let [ks].
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ř. 06: Pouze samojízdné sklízecí mlátičky. Do sl. 2 se uvede počet strojů ve stáří do 10 let [ks].
ř. 07: Pouze samojízdné řezačky. Do sl. 2 se uvede počet strojů ve stáří do 10 let [ks].
ř. 08: Nákladní automobily s užitečnou hmotností nad 3,5 t. Do sl. 2 se uvede počet cisteren [ks].
ř. 09: Jednostranné i oboustranné pluhy. Do sl. 2 se uvede celkový počet radlic (pozn.: pro 4radličný oboustranný pluh počet
radlic = 4).
ř. 10: Pouze sklízeče brambor a vyorávací nakladače brambor. Do sl. 2 se uvede počet jednořádkových strojů [ks].
ř. 11: Všechny typy plošných kypřičů a kombinátorů. Do sl. 2 se uvede souhrn pracovních záběrů těchto strojů [m].
ř. 12: Pouze přípojné rotační žací stroje. Do sl. 2 se uvede souhrn pracovních záběrů těchto strojů [m].
ř. 13: Secí stroje a secí kombinace pro hustý výsev plodin (nezahrnují se přesné secí stroje). Do sl. 2 se uvede souhrn
pracovních záběrů těchto strojů v [m].
ř. 14: Pouze nesená a přípojná rozmetadla. Do sl. 2 se uvede souhrn užitečné hmotnosti těchto strojů v [t].
ř. 15: Pouze přípojná rozmetadla. Do sl. 2 se uvede souhrn užitečné hmotnosti těchto strojů v [t].
ř. 16: Samojízdné i nesené a přípojné postřikovače pro plošný postřik. Do sl. 2 se uvede počet samojízdných [ks].
ř. 17: Do sl. 1 se uvede počet dojíren [ks], do sl. 2 celkový počet dojících stání v těchto dojírnách [ks].
ř. 18: Do sl. 1 se uvede celkový počet dojicích zařízení na stání v [ks], do sl. 2 z toho počet zařízení pro dojení do konví [ks].
ř. 19, 20: Patří sem zavlažovací zařízení používaná pro pěstování polních plodin, ne při zahradnické velkoprodukci zeleniny
nebo ve sklenících. Zavlažovací zařízení stabilní nelze během vegetační doby přemisťovat na jiný pozemek, přenosné nebo
pojízdné zařízení je možno přemístit na jiné pole.
ř. 21: Krmné vozy samojízdné i přípojné. Do sl. 2 se uvede pouze počet samojízdných [ks].
ř. 22: Pouze počítače využívané pro informační a řídící systémy v podniku. Do sl. 2 se uvede počet počítačů s napojením
na internet.
AGC15A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Zařízení, které se v podniku používalo pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů během 12 měsíců před referenčním dnem
statistického zjišťování (tj. v období října 2009 až září 2010) pro dodávky na trh (dodávky do distribuční sítě) nebo pro vlastní
zemědělskou výrobu (jiné dodávky).
Nezahrnuje se zařízení umístěné na pozemku zemědělského podniku, pokud není zemědělec zapojen do výroby energie
prostřednictvím investic nebo aktivní účastí (tj. vybírá pouze nájemné za pronajatý pozemek). Dále se nezahrnuje energie
spotřebovaná v domácnosti hospodáře.
Větrná energie je kinetická energie větru využitá pro výrobu elektřiny ve větrných turbínách; zahrnuje se rovněž přímá
mechanická energie získaná z větru.
Biomasa je pevný, kapalný nebo plynný organický nefosilní materiál biologického původu používaný k výrobě tepla, elektřiny
nebo pohonných hmot.
Bioplyn je plyn složený převážně z metanu a oxidu uhličitého produkovaného anaerobní digescí (= kontrolovaná mikrobiální
přeměna organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu) biomasy.
Sluneční záření je záření využívané pro výrobu teplé vody a elektřiny. Zahrnou se solární kolektory, fotovoltaické solární
panely.
Vodní energie je potenciální a kinetická energie vody přeměněná v hydroelektrárnách na elektřinu. Zahrnuje se rovněž přímá
mechanická energie získaná z vody.
Energie z ostatních druhů obnovitelných zdrojů zahrnuje ostatní energie jinde neuvedené (například geotermální energii).
AGC19 ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍCH VÝROBKŮ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBDOBÍ ŘÍJNA 2009 AŽ ZÁŘÍ 2010
ř. 01 až 14: Uvede se naturální množství zemědělských produktů vlastní výroby (ne konečných výrobků z nich), zpracovaných
ve stanoveném období zemědělskými prvovýrobci ve vlastních výrobnách, např. na masné výrobky, mléčné výrobky, loupané
brambory pro velkoodběratele, bramborové lupínky, marmelády, ovocné šťávy, víno, krmiva.
ř. 15 až 25: Uvede se finanční přínos služeb (tržby) poskytovaných zpravodajskou jednotkou externím odběratelům.
AGC07 URČENÍ PRODUKCE PODNIKU
Fyzické osoby zodpoví obě otázky, právnické osoby zodpoví pouze druhou otázku.
Otázka 1: Vyplní pouze fyzické osoby. Za spotřebu domácnosti se považují také bezúplatné dary příbuzným. Konečná výroba
nezahrnuje zemědělské produkty použité jako vstup pro jinou výrobu (např. zkrmená píce).
odpověď ANO – produkce podniku je určena převážně pro vlastní spotřebu
odpověď NE – větší část produkce je určena pro prodej
Otázka 2: Přímý prodej konečným spotřebitelům znamená prodej osobám, které nakoupené výrobky samy spotřebují a dále
neprodávají.
odpověď ANO – podnik prodává polovinu a více svých výrobků konečným spotřebitelům
odpověď NE – podnik prodává polovinu a více svých výrobků odběratelským nebo zprostředkovatelským firmám
AGC20 VLASTNÍ SPOTŘEBA
Patří sem výrobky z vlastní produkce spotřebované za sledované období (období října 2009 až září 2010) jako potraviny
v domácnostech nebo podnicích zemědělských výrobců, dále výrobky z vlastní produkce zpravodajských jednotek, které jsou
vydávány jako naturální mzda pracovníkům. Zahrne se také spotřeba výrobků v jídelnách provozovaných zemědělským
podnikem. Nezahrnují se výrobky zkrmované zvířatům.
AGC21 PŘEVAŽUJÍCÍ ZAMĚŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
Zakřížkováním jediného políčka oddílu vyznačí zpravodajská jednotka svoji hlavní ekonomickou činnost. Hlavní ekonomická
činnost je taková činnost, která největší měrou přispívá k přidané hodnotě jednotky.
ř. 01: Tato třída zahrnuje všechny druhy pěstování obilovin, luštěnin a olejnatých semen na volném prostranství.
ř. 02: Tato třída zahrnuje pěstování listové nebo košťálové zeleniny, plodové zeleniny, pěstování kořenové, cibulové a hlízové
zeleniny, pěstování hub a lanýžů, dále pěstování zeleninových semen, cukrové řepy, ostatní zeleniny a pěstování kořenů a hlíz.
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ř. 07: Tato třída zahrnuje pěstování bobulového ovoce (borůvek, rybízu, angreštu, malin, jahod apod.), ovocných semen,
jedlých ořechů (lískové ořechy, vlašské ořechy, jedlé kaštany, apod.).
ř. 08: Zahrnuje pěstování netrvalých i trvalých rostlin koření a aromatických rostlin, pěstování rostlin za účelem výroby léčiv a
narkotik.
ř. 09: Zahrnuje pěstování vánočních stromků, pěstování rostlin druhů převážně využívaných ke splétání.
ř. 10: Tato třída zahrnuje výrobu veškerého rostlinného sadbového materiálu, vč. bylinných a kořenových řízků a sazenic, a to
buď pro přímé množení rostlin nebo pro získávání podnoží, na které se štěpují vybrané rouby za účelem pozdější výsadby a
pěstování jako užitkových rostlin.
ř. 17: Z této třídy se zahrne pouze chov pštrosů, emu a králíků, chov včel a produkce včelího medu a vosku.
ř. 18: Tato třída zahrnuje kombinaci rostlinné a živočišné výroby bez výrazné převahy jedné z těchto oblastí. Celkový rozsah
zemědělské činnosti není rozhodující. Dosahuje-li výroba rostlinných nebo živočišných produktů v jednom zemědělském
podniku více než 66 % standardního příspěvku na úhradu, nezařazuje se celková činnost do této třídy, ale buď do výroby
rostlinných nebo do výroby živočišných produktů.
ř. 19: Pole se zakřížkuje pouze v případě, že zpravodajská jednotka výhradně udržuje zemědělskou půdu v dobrém
zemědělském a environmentálním stavu.
AGC22 NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI (PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PODNIKEM)
Nezemědělské činnosti zahrnují všechny činnosti, kromě zemědělských prací, přímo související s podnikem a mající na něj
ekonomický dopad.
Činnosti přímo související s podnikem jsou takové činnosti, při kterých se využívají buď zdroje podniku/farmy (pozemky,
stavební objekty, stroje apod.), nebo jeho produkty. Využívají-li se jen pracovní síly a ne žádné jiné zdroje podniku, pokládají se
tito pracovníci za osoby pracující pro dva různé subjekty, a tyto výdělečné činnosti se tudíž nevykazují jako činnosti přímo
související s podnikem.
Zahrnují se jak nezemědělské, tak i zemědělské práce vykonávané pro jiný podnik/farmu.
Mezi výdělečné činnosti se nezahrnují ty obchodní činnosti, které nejsou spojeny se zemědělskou činností, i když je podnik
provozuje v místě podnikání; např. poskytování služeb v pojišťovnictví, pronájem zemědělských strojů, které podnik sám
nevyužívá, prodej cizích výrobků apod.
Poskytnuté informace by měly odrážet „standardní“ situaci v podniku; proto se nezahrnují výdělečné činnosti provozované jen
příležitostně.
Otázka 1: Zpravodajská jednotka zodpoví, zda provozuje nějakou nezemědělskou činnost přímo související s podnikem.
Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnost: zahrnou se všechny činnosti v cestovním ruchu, ubytovací služby,
exkurze v zemědělském podniku pro turisty a jiné skupiny, sportovní a rekreační činnosti apod., kde se využívají buď pozemky,
budovy nebo jiné zdroje podniku/farmy.
Rukodělná výroba: zahrnou se rukodělné výrobky vyrobené v zemědělském podniku/farmě buď vlastníkem podniku, jeho
rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci v případě, že také vykonávají zemědělskou práci, bez ohledu na to, jak výrobky
prodávají.
Zpracování zemědělských produktů: zahrne se veškeré zpracování primárních zemědělských produktů na zpracovaný
vedlejší produkt zemědělského podniku bez ohledu na to, zda se suroviny produkují v zemědělském podniku nebo kupují
zvenčí. Zahrne se např. zpracování masa, výroba sýrů apod. Nezahrnuje se produkce zemědělských produktů pouze
pro vlastní spotřebu nebo prodej přebytečných výrobků.
Výroba energie z obnovitelných zdrojů: zahrne se výroba energie z obnovitelných zdrojů určená pro trh, včetně bioplynu,
biopaliv nebo elektrické energie, pomocí větrných turbín, jiného zařízení nebo ze zemědělských surovin. Energie
z obnovitelných zdrojů vyrobená pouze pro potřeby zemědělského podniku se nezahrnuje.
Pronájem půdy pouze pro účely výstavby větrného mlýna nebo prodej surovin jinému podniku pro výrobu obnovitelné energie
se nezahrnuje.
Zpracování dřeva: zahrne se zpracování surového dřeva v zemědělském podniku pro trh, řezání dřeva (pilařská činnost). Další
zpracovávání, jako je výroba nábytku, se zahrne pod rukodělnou výrobu.
Akvakultura: Akvakulturou se rozumí produkce ryb, raků atd. chovaných v zemědělském podniku.
Smluvní práce zemědělské resp. nezemědělské: zahrnou se smluvní práce poskytované formou služby pro jiný podnik,
zpravidla s využitím zařízení zemědělského podniku. Mohou mít charakter zemědělských nebo nezemědělských služeb např.
úklid sněhu, doprava, udržování krajiny (obsekávání příkopů u silnic) apod.
Lesnictví: zahrnou se pouze ty lesnické práce, při kterých se využívají nejen pracovní síly, ale i stroje a zařízení zemědělského
podniku obecně využívané k zemědělským činnostem.
Otázka 2: Zakřížkuje se příslušný interval podílu obratu z nezemědělských činností přímo souvisejících s podnikem
na celkovém obratu zemědělského podniku (včetně přímých plateb).
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