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PŘEHLED ČINNOSTI 

Hlavní výzkumné aktivity této skupiny jsou zaměřeny na ekonomické 

ukazatele chovu skotu a na problematiku společné zemědělské politiky EU. 

Jsou pravidelně analyzovány a vyhodnocovány statistické informace chovu 

dojeného i masného skotu s důrazem na ekonomiku produkce (užitkovost, 

ceny, náklady, aj.). Výsledky jsou srovnávány s členskými státy EU. 

V rámci našich aktivit probíhá každoroční nákladové šetření výroby mléka, 

kde od roku 2006 sbíráme a vyhodnocujeme údaje od zemědělských 

podniků v ČR s cílem definování ekonomických souvislostí výroby mléka. 

Sběr a vyhodnocování výrobních a ekonomických ukazatelů probíhá od 

roku 2013 také u masného skotu. 

Pro chovatele je k dispozici zdarma on-line ekonomický software 

FarmProfit, který slouží ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních 

odvětví zemědělství. Aplikace je pravidelně aktualizována a dále rozvíjena. 

Program „Předpověď struktury stáda dojeného skotu“ simuluje dynamiku 

populace stáda v měsíčním intervalu a předpovídá budoucí strukturu stáda. 

Zároveň byly spuštěny české verze amerických ekonomických programů 

„Ekonomická hodnota dojnice“ a „Ekonomické zlepšení reprodukce“. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

- Nákladové šetření výroby mléka v ČR 

- Zjišťování a definování rentability chovu krav bez tržní produkce mléka a výkrmu býků v ČR 

- Modelové hodnocení ekonomických dopadů aplikace společné zemědělské politiky EU 

- Analýza jednotlivých dotačních titulů a jejich dopadů na ekonomiku chovatelů skotu 

- Správa a rozvoj ekonomického softwaru „FarmProfit“ 

- Poskytování programu „Předpověď struktury dojeného stáda“ a českých verzí amerických ekonomických 

programů „Ekonomická hodnota dojnice“ a „Ekonomické zlepšení reprodukce“ 

- Řešení projektu NAZV číslo QK1910242: Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí 

využití automatizovaných systémů měření a sběru dat 
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