MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE
Číslo 2 (špeciálne vydanie), ročník 6., vydané vo februári 2018
ISSN 1339-3189
Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk
Fotografia na obálke: Schwebebahn, Wuppertal. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at

REDAKČNÁ RADA
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. (Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha)
prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto; Royal Society of Canada)
Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov)
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov)
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.,predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Ing. Petr Tománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava)

REDAKCIA
PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra)
Mgr. Martin Hajduk (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov)
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha)
Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor (Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov)
PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra)
Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno)

VYDAVATEĽ
Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o.
www.universum-eu.sk
Javorinská 26, 080 01 Prešov
Slovenská republika

© Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií,
údajov a iných informácií je možné len s písomným povolením redakcie.

Vol. 6 (2), pp. 33-40

PRODUKCE ZELENINY V ČESKÉ
REPUBLICE A VE SLOVENSKÉ
REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚČETNÍCH
POSTUPŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ
THE PRODUCTION OF VEGETABLES IN CZECH REPUBLIC AND IN SLOVAKIA
AND SUPPORTING OF ACOUNTING PROCEDURES IN PLANT PRODUCTION
Kristina Kabourková1
Autorka působí od roku 2008 na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých
Budějovicích jako akademický pracovník. Specializuje se na účetnictví podnikatelů, zejména
pak podnikatelů v zemědělské prvovýrobě, dále na problematiku mezd. Předtím pracovala
jako vedoucí účtárny a vedoucí metodička informační soustavy v podnicích, vyučovala
účetnictví na střední škole a působila jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti
účetního poradenství.
The author has worked since year 2008 at Institute of Technology and Business in České
Budějovice as academic staff. She specializes on accounting of business men, especially then
businessmen in agricultural primary production, also on problem of wages. Before, she
worked as head of accounting and chief of metodic of inform frame work in enterprise, she
taught accounting on highschool and she worked as self-employer in area of accountant
consultancy.
Abstract
The author deals with the production of vegetables in Czech Republic and Slovakia in this
article. She characterizes growing vegetables from economic and accounting position. She
compares accounting about the production of vegetables in Czech Republic and Slovakia. She
believes that new procedures of accounting are not deflecting reality in Czech Republic unlike
the procedures in Slovakia. In the other part she compares the evolution of harvest space in
hectolitres and harvest of vegetables in tons in Czech Republic and Slovakia. Although they
are selected of most harvesting vegetables. She is alerting that there is urgency to keep
antique and regional sort of vegetables.
Key words: Vegetables, harvest space, harvest, accounting
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Abstrakt
Autorka se ve svém článku zabývá produkcí zeleniny v České republice a ve Slovenské
republice. Charakterizuje pěstování zeleniny z ekonomického a účetního hlediska. Komparuje
účtování o produkci zeleniny v České republice a ve Slovenské republice. Domnívá se, že
nové postupy účtování v České republice neodrážejí, na rozdíl od postupů na Slovensku,
skutečnost. V další části pak porovnává vývoj sklizňových ploch v ha a sklizeň zeleniny
v tunách v České republice a ve Slovenské republice. Přitom jsou vybrány nejčastěji
pěstované druhy zeleniny. Upozorňuje na nutnost zachovat starobylé a krajové odrůdy
zeleniny.
Kľúčové slová: Zelenina, sklizňové plochy, sklizeň, účtování
Úvod
Zeleninou rozumíme jedlé části kulturních jedno či dvouletých, případně víceletých rostlin.
Zelenina je nenahraditelným zdrojem vitamínů, minerálů a vlákniny. Dělí se do skupin dle
různých hledisek, např. na plodovou (okurky, rajčata), kořenovou (mrkev, celer, křen),
listovou (salát, špenát), luskovou (hrách fazole, čočka), cibulovou (cibule, česnek, pórek),
košťálovou (zelí, kapusta, květák, brokolice), kořeninovou (majoránka, kopr) a další.
Podle Lužného a Petříkové (2005) jsou doklady o speciálně ošetřovaných zelinářských
zahradách již u starověkých Babyloňanů, Egypťanů, Římanů nebo Číňanů. Do střední Evropy
se dostalo pěstování zeleniny prostřednictvím římských legií a díky klášterům, zejména
benediktinským. O rozvoj pěstování zeleniny v západní a střední Evropě se zasloužil též
francký král a římský císař Karel I., který žil v 8. – 9. století. O tom, že lidé ve střední Evropě
znali zeleninu daleko dříve, svědčí archeologické nálezy semen mrkve, čočky, hrachu atd. již
v kolových stavbách z mladší doby kamenné, např. u Kyjova, Mikulčic atd. Na našem území
Slované mají zásluhu zejména na pěstování křenu a zelí. V pozdějších dobách se na území
dnešní České republiky rozvíjelo pěstování zelí, cibule, křenu v Polabské nížině, v Okolí
Kolína, Nymburka, Mělníka a Litoměřic, dále pak na Plzeňsku zelí a mrkev, v jižních
Čechách pak cibule či zelí. V teplejších oblastech Moravy se pak pěstovaly zejména okurky,
chřest či česnek. Čeští a moravští odborníci se významným způsobem podíleli i na šlechtění
nových odrůd zeleniny (např. Všetatská cibule, Malínský křen, Dobrovodské zelí a další),
které byly následně využívány i v zahraničí k dalšímu šlechtění. Můžeme též jmenovat rodinu
Pourovu či Kozmanovu, které se zabývaly zejména šlechtěním košťálovin.
Mezi v minulosti velmi úspěšně pěstovanou zeleninu na našem území patřil chřest,
který se dokonce dodával na císařský dvůr ve Vídni, do Německa či do Itálie. V době
komunismu však byl pokládán za buržoasní lahůdku a jeho pěstování v našich zemích
zaniklo. Pěstování i sklizeň chřestu je činnost velmi náročná. Přesto byla v posledních letech
znovu obnovena, a to zejména v Polabí, kde jsou pro chřest ideální klimatické i půdní
podmínky.
Fenoménem byl též tzv. Malínský křen, který se i vyvážel do ciziny. Jeho pěstování je
velmi pracné, přesto je naděje, že se produkce opět obnoví.
Velmi kvalitní byly též české odrůdy česneku. V současnosti se pěstuje česnek Dukát, který
vyšlechtil šlechtitel pan Soukup. Registrace proběhla v roce 1995. Tento česnek je
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nesrovnatelně hodnotnější než česnek dovážený z Číny. Je aromatický, má velké stroužky, je
déle skladovatelný a při jeho pěstování se dodržují předpisy na ochranu životního prostředí.
Cíl a metody
Cílem článku je charakterizovat vývoj sklizňových ploch zeleniny v ha a její sklizně v tunách
v České republice v letech 2011 až 2016 a ve Slovenské republice v letech 2010 až 2014.
Vybrány budou ty druhy zeleniny, které se pěstují na největší ploše a jejichž produkce byla ve
sledovaném období největší. Bude použita metoda komparace. Podklady budou čerpány
zejména ze Situační a výhledové zprávy –Zelenina 2016 a Zelenina – situačná a výhĺadová
správa k 31. 12. 2014. Je stanovena hypotéza, že plocha, na níž se pěstují vybrané druhy
zeleniny, se ve sledovaném období snížila. Dalším cílem je komparace účetních postupů
v rostlinné výrobě v České republice a ve Slovenské republice. V tomto případě autorka bude
čerpat z Českých účetních standardů a z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Výsledky a diskuse
Podle Brychty (2006) produkty rostlinné, výroby, tzn. i zeleninu, zahrnujeme do zásob.
Vyrobená zelenina se oceňuje ve vlastních nákladech nebo reprodukční pořizovací cenou
Podle Ryneše (2017) se zásoby vytvořené vlastní činností účtují ve vlastních nákladech, a to
buď ve skutečné výši, nebo na základě kalkulace stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady
zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost a poměrnou část variabilních a
fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu při jeho výrobě a
vztahujících se k období výroby. Účetní jednotka si tedy musí stanovit kalkulační vzorec.
Základní kalkulační vzorec má obvykle následující strukturu:
1. přímé mzdy,
2. přímý materiál,
3. ostatní přímé náklady,
4. výrobní režie.
Podle Poláčkové (2010) kalkulační jednicí je 1 tuna určitého druhu zeleniny nebo skupiny
zeleniny. Používá se buď metoda dělením, jsou-li sledovány samostatně jednotlivé druhy či
skupiny zeleniny, případně metoda rozčítací, je-li polní zelenina sledována souhrnně. V tomto
případě si účetní jednotka stanoví vlastní přepočítací koeficienty. V nákladech na zeleninu
jsou zahrnuty i náklady na přípravu a expedici zeleniny, tzn. včetně třídění a balení. Pokud je
zelenina skladována, je nutno k vlastním nákladům připočítat i náklady na skladování.
Podle Nývltové, Kouřilové, Rybové (2016) oceňování v zemědělství patří mezi účetně a
zejména komparativně náročné a problémové. Protože se často k ocenění používají vlastní
náklady, nejsou hodnoty mezi podniky srovnatelné. Kalkulační vzorec si stanovuje každá
účetní jednotka sama. Nesrovnalosti pak vznikají i samotným určením hlavního produktu a
vedlejších produktů.
Přírůstek těchto zásob se účtuje na účtu 123 Výrobky na straně MD a 583 Změna
stavu výrobků na straně Dal. Podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 001 Účty a
zásady účtování na účtech by bylo vhodné vést k účtu 123 Výrobky analytické účty. Ty se
vedou se zohledněním předmětu činnosti účetní jednotky podle druhů či skupin zásob

35

http://www.mladaveda.sk

Vol. 6 (2), pp. 33-40

v evidenci o zásobách. Analytické účty jednotlivých druhů či skupin zásob slouží k jejich
identifikaci. Umožňují detailnější členění syntetických účtů podle potřeb účetní závěrky.
Podle Českého účetního standardu č. 007 se inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem
přirozených úbytků zaúčtují na stranu MD účtu 583 Změna stavu výrobků a na stranu Dal
účtu 123 Výrobky. V případě manka či škody bude na straně MD účet ve skupině 54-Jiné
provozní náklady. Položka Výrobky obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke
spotřebě uvnitř účetní jednotky (vyhláška č. 500/2002 Sb., v pozdějších zněních).
Do roku 2016 se o produkci rostlinné výroby účtovalo pomocí účtů 123 Výrobky
strana MD a 613 Změna stavu výrobků na straně Dal. Autorka se domnívá, že tento dnes již
zakázaný postup daleko lépe odrážel realitu. Pokud zemědělský podnik něco vypěstoval,
musel podat výkon, přičemž výkony v penězích jsou výnosy. V souvislosti se zemědělskou
výrobou podniku vznikaly náklady, které zůstaly zaúčtovány v 5. třídě. Podle nově
zavedených postupů, jak jsou uvedeny v Českém účetním standardu č. 019, podnik vlastně
žádný výkon nepodává a celkově se mu též anulují náklady. Dle názoru autorky si tak zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v pozdějších zněních sám v sobě odporuje, neboť v § 7 uvádí, že
účetní závěrka má podávat věrný obraz předmětu účetnictví a zobrazení je věrné, pokud obsah
položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu.
Na Slovensku oproti tomu podle Opatrenia Ministerstva financiíSlovenskej republiky
stále platí, že na účtech ve skupině 61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob se účtují
přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby.Souvztažnými účty jsou pak účty ve třídě 1.
Podle IAS 41 jsou za biologické aktivum považovány rostliny, které jsou předmětem
zemědělské činnosti podniku. Biologické aktivum podnik vykazuje při splnění následujících
podmínek:
1. společnost dané aktivum ovládá, tato skutečnost je výsledkem minulých událostí,
2. je pravděpodobné, že budoucí ekonomické přínosy spojené s aktivem budou
plynout podniku,
3. u daného aktiva lze spolehlivě určit fair value (reálná cena získaná nebo zaplacená
při prodeji za oboustranně výhodných podmínek) nebo pořizovací náklady.
Přitom zemědělská produkce, která je výsledkem přeměny biologických aktiv, se při sklizni
oceňuje ve fair value snížené o odhadnuté náklady prodeje.
V následující části článek porovnává produkci zeleniny v České republice a ve
Slovenské republice.
Zelenina /rok
Cibule
Hrách dřeňový
Mrkev
Okurky nakládačky
Rajčata
Zelí hlávkové

2011
2 340
1 219
1 076
1 067
1 131
1 602

2012
1 993
1 246
911
1 012
1 058
1 331

2013
1 986
1 381
946
942
958
1 222

2014
2 205
1 313
1 053
1 048
955
1 269

2015
2 039
1 126
1 070
1 056
845
1 256

2016
2 025
1 325
1 170
1 163
1 019
1 346

Tabulka 1 - Vývoj sklizňových ploch v ha vybraných druhů zeleniny v ČR v letech 2011 až 2016
Zdroj: Situační a výhledová zpráva – Zelenina – 2016
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Do tabulky č. 1 byly vybrány ty druhy zeleniny, které se v České republice pěstují na největší
ploše. Z údajů vyplývá, že ve sledovaném období se plocha, na které se pěstovala cibule
snížila na 86,5 %, u rajčat se plocha snížila na 90 % a u zelí hlávkového na 84 % výchozího
stavu. Naopak u hrachu dřeňového došlo ke zvýšení sklizňové plochy na 108,6 %, u mrkve na
108,7 % , u okurek nakládaček na 108,9 % výchozí plochy. Hypotéza v případě údajů z České
republiky se tedy potvrdila pouze částečně, neboť u některých druhů zeleniny se produkční
plocha navýšila, u některých snížila.
Zelenina/rok
Celer
Cibule
Mrkev
Okurky nakládačky
Okurky salátové
Rajčata
Zelí hlávkové

2011
9
54
33
16
9
29
63

2012
7
40
28
14
8
26
54

2013
11
40
31
18
7
20
46

2014
12
46
36
23
10
24
60

2015
10
33
32
24
9
20
45

2016
14
51
35
27
9
31
54

Tabulka 2 – Vývoj celkové sklizně v tisících tun vybraných druhů zeleniny v ČR v letech 2011 až 2016
Zdroj: Situační a výhledová zpráva – Zelenina – 2016

Tabulka č. 2 uvádí ty druhy zeleniny, jejichž produkce v tunách byla ve sledovaném období
největší. Produkce celeru se mezi roky 2011 až 2016 zvýšila na 155,5 % výchozí plochy,
mrkve na 106 %, okurek nakládaček na 168,7 %, rajčat na 106,8 %. Naopak produkce cibule
se snížila na 94,4 % a zelí hlávkového na 85,7 %. Produkce okurek salátových zůstala zhruba
na stejné hodnotě.
Podle Menzlové (2017) produkce zeleniny v České republice kolísala v závislosti na
klimatických poměrech mezi roky 2011 až 2016 mezi 219 tis. t až 294 tis. t. V roce 2016 se
zelenina pěstovala na ploše 14,5 tis. ha. Z této plochy 14 % zaujímala cibule, 9 % zelí a hrách,
mrkev a okurky nakládačky pak shodně po 8 %. Dovoz zeleniny do ČR roste výrazněji než
vývoz. Zelenina se dováží zejména z Nizozemska, Španělska, Polska, Německa a Itálie. Z ČR
se zelenina vyváží v největší míře na Slovensko.
Je nutno připomenout, že v okolí menších měst a na vesnicích je rozšířeno pěstování
zeleniny pro vlastní potřebu. Dle odhadů Zelinářské unie Čech a Moravy bylo v roce 2016
zhruba 13,5 % z celkové produkce vypěstované zeleniny určeno pro vlastní potřebu.
Samozásobitelsky je zelenina pěstována na více než jednom tisíci ha.
Podle ročenky Českého statistického úřadu se konzumní zelenina v domácnostech
pěstovala v České republice v roce 2015 na 4 054 ha, celková sklizeň činila 63 552 tun.
Nejvíce z toho bylo rajčat (14 tis. tun), okurek nakládaček (10 tis. tun), mrkve (8 tis. tun) a
cibule (6 tis. tun).
Zajímavé může být porovnání s údaji ze Slovenské republiky.
Zelenina/rok
Zelí bílé
Mrkev a karotka
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2010
548
347

2011
587
286

2012
487
250

2013
458
243

2014
454
232
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Rajčata
Cibule
Kukuřice cukrová

541
804
2 017

767
804
1 965

508
690
1 759

435
682
1 424

507
784
1 518

Tabulka 3 – Vývoj sklizňových ploch v ha u vybraných druhů zeleniny na Slovensku v letech 2010 až 2014
Zdroj: Zelenina – situačná a výhĺadová správa k 31.12.2014.
Výskumný ústav ekonomiky poĺnohospodárstva a potravinárstva Bratislava

Do tabulky autorka zařadila ty druhy zeleniny, které jsou pěstovány na největší ploše. Z údajů
je zřejmé, že plocha zelí bílého se ve sledovaném období snížila na 82,8 % oproti výchozímu
stavu, mrkve a karotky na 66,8 %, rajčat na 93,7 %, cibule na 97,5 % a kukuřice cukrové na
75,2 %. V případě údajů ze Slovenské republiky se hypotéza potvrdila, neboť u vybraných
druhů zeleniny se jejich produkční plocha ve sledovaném období snížila.
Zelenina/rok
Zelí bílé
Mrkev a karotka
Rajčata
Cibule
Kukuřice cukrová

2010
11
7
10
15
9

2011
15
7
19
22
12

2012
12
7
14
13
10

2013
14
7
10
15
9

2014
16
7
21
24
13

Tabulka 4 – Vývoj celkové sklizně v tisících tun vybraných druhů zeleniny v SR v letech 2010 až 2014
Zdroj: Zelenina – situačná a výhĺadová správa k 31.12.2014.
Výskumný ústav ekonomiky poĺnohospodárstva a potravinárstva Bratislava

Tabulka opět uvádí ty druhy zeleniny, jejichž produkce byla ve sledovaném období největší.
Produkce zelí bílého se navýšila na 145,4 % výchozího stavu, rajčat na 210 %, cibule na 160
% a kukuřice cukrová na 144,4 %. Produkce mrkve a karotky zůstává zhruba na stejné výši.
I na Slovensku se zelenina v hojné míře pěstuje pro samozásobení. Dle Situačné a výhĺadové
správy k 31.12.2014 se jedná zejména o zelí, mrkev a karotku, okurky, papriku zeleninovou,
rajčata a cibuli. V roce 2014 bylo zelí pěstováno tímto způsobem na 4 tis. ha a sklizeno bylo
69 tis. tun, mrkev a karotka na 2,5 tis. ha a sklizeno bylo 32 tis. tun, okurky na 2 tis. ha a
sklizeno bylo 28 tis. tun, paprika zeleninová na 2 tis. ha a sklizeno bylo 26 tis. tun, rajčata na
3 tis. ha a sklizeno bylo 51 tis. tun a cibule na 2 tis. ha a sklizeno bylo takřka 42 tis. tun.
Česká republika velké množství zeleniny dováží. V roce 2015 činil dovoz čerstvé zeleniny
610 tis. tun v hodnotě téměř 11 mld. korun. Největší množství zeleniny se dováželo ze
Španělska, z Nizozemska, Německa, Polska, Itálie a Maďarska. Údaje o nejvíce zastoupených
druzích zeleniny uvádí následující tabulka.
Rok/druh

melouny

rajčata

zelí

mrkev

cibule

kapusta,
kedlubny

květák
brokolice

okurky

paprika

2013
2015

90
94

96
95

30
34

44
47

76
77

21
21

26
25

67
72

48
50

Tabulka 5 – Dovoz čerstvé zeleniny do České republiky v roce 2013 a 2015 v tisících tun
Zdroj: Situační a výhledová zpráva – Zelenina – 2016
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Z tabulky je zřejmé, že dovoz čerstvé zeleniny do České republiky se mezi roky 2013 a 2015
navýšil u melounů (na 104 % oproti výchozímu stavu), u zelí (na 113 %), u okurek (na 107
%), u mrkve (na 107 %), cibule (na 101 %) a u papriky (na 104 %). Ke snížení dovozu došlo
v tomto období u rajčat (na 99 %) a u květáku a brokolice (na 96 %).
Česká republika v menší míře i čerstvou zeleninu vyváží. V tomto případě se jedná zejména o
cibuli, okurky nakládačky, rajčata, zelí, mrkev a melouny. Vývoz směřuje zejména na
Slovensko, do Německa, Rumunska. Celková bilance zahraničního obchodu ČR s čerstvou
zeleninou je však logicky díky přírodním podmínkám vysoce pasivní. Např. mezi roky 2014 a
2015 činilo saldo -28 510 tun.
I
Slovenská republika zeleninu dováží. Podle Meravé (2015) se dováží i ty druhy, které
lze na Slovensku vypěstovat a dokonce s lepší chutí, než má zelenina dovezená.
Podle Zelenina – situačná a výhĺadová správa 2014 se na Slovensko nejvíce dováží zelí,
kapusta, květák, mrkev, ředkvička, a to zejména z Polska, Holandska, Itálie a Německa.
Vyváží se pak především cibule, mrkev a ředkvička, zejména do České republiky a
Maďarska.
V České republice se rozvíjí též integrovaná produkce zeleniny, což je ekonomická
produkce zeleniny vysoké kvality. Musí být uplatněny ekologicky vhodné metody pěstování a
minimalizovány vedlejší účinky použitých agrochemikálií. Při tomto postupu se vyžaduje
zvýšená ochrana životního prostředí a lidského zdraví. Podle Situační a výhledové zprávy
Zelenina 2016 je v tomto systému evidováno 93 pěstitelů s výměrou dosahující 72 % podíl na
celkové pěstební ploše tržní zeleniny v ČR.
I u zeleniny, stejně jako u ovocných stromů, existují starodávné, krajové odrůdy, které
je třeba zachovat pro budoucnost. Současná velkovýroba těmto starým odrůdám nepřeje,
ovšem péče o ně je nutná z hlediska zachování biodiverzity. Staré odrůdy též slouží jako
genofond pro šlechtění nových odrůd. Mnohdy obsahují množství cenných specifických látek.
Bývají odolné a vitální, jsou výborně přizpůsobeny místním podmínkám. Mezi historické
odrůdy patří např. Vysocké zelí, pěstované jen v Podkrkonoší, zvláštní tyčková odrůda fazole
Léčivá z okolí Uherského Hradiště, tuřín Dumlík z Krkonoš apod. O uchování těchto starých
odrůd zeleniny pečuje u nás zejména Gengel, o. p. s.
Je nutno konstatovat, že v České republice je velmi nízká spotřeba zeleniny. V ČR se
v roce 2014 spotřebovalo průměrně na osobu 86,4 kg čerstvé zeleniny (Situační a výhledová
zpráva – Zelenina 2016). Na Slovensku to bylo v roce 2013 74,9 kg, v Irsku 95,4 kg,
v Německu 40,6 kg (Meravá, 2015). Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje
minimální denní spotřebu ve výši 400 gramů na osobu a den.
Záver
Autorka ve svém příspěvku zkoumá účetní postupy v rostlinné výrobě v České republice a ve
Slovenské republice. Domnívá se, že účtování na Slovensku věrněji odráží ekonomickou
realitu zemědělského podniku. Dle jejího názoru nové postupy účtování v ČR významným
způsobem zkreslují skutečnost. Je jí známo, že se české účetnictví snaží přiblížit
Mezinárodním účetním standardům, ovšem takovéto změny je třeba činit ku prospěchu věci.
Autorka též porovnává produkci zeleniny v České republice a na Slovensku. Zjišťuje, že oba
státy velké množství zeleniny dovážejí. Nepochybně je to dáno klimatickými podmínkami,
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neboť střední Evropa skutečně nemůže konkurovat zemím, které mají příznivější podnebí.
Dále je v obou případech charakteristické, že občané pěstují poměrně značné množství
zeleniny pro svoji potřebu.
Podle Urešové (2014) vysoká konkurence zemí EU a stále se zvyšující dovozy nutí zelináře
upustit od pěstování širokého sortimentu zeleniny. Obchodní řetězce dovážejí do ČR ohromné
množství zeleniny za ceny, které nepokryjí náklady domácích pěstitelů. Domácí výrobci
zeleniny by mohli pravděpodobně zlepšit svoji pozici tak, že by vytvořili silné a velké
odbytové celky.
Existuje množství starých krajových odrůd zeleniny. Ty jsou na naše klima zvyklé, proto je
vhodné pečovat nejen o jejich zachování v genových bankách, ale bylo by i vhodné jejich
pěstování rozšířit na větší plochy, aby došlo k obohacení místního trhu. Možná by o některé
tyto nevšední produkty měli zájem i vývozci zeleniny.

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
Ing. Markéta Popílková
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