
 

 

 

 

Primární sektor 

v Jihočeském kraji  

v 21. století  

 

 

Lukáš Polanecký et al. 

 

 
 

 

 

 

 

 

RAM - Verlag 

2018 
  



 

 

 

Kniha vznikla v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky, číslo 
TL01000349: „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“. 
 
 
Autorský kolektiv: 
 
Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D. (V.) 
Ing. Kristina Kabourková (III.) 
Ing. Petra Pártlová, Ph.D. (V.) 
Ing. Lukáš Polanecký (III., VI.) 
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. (Úvod, II.) 
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (Úvod, II., Seznam zdrojů, Rejstřík) 
Ing. Jarmila Straková, Ph.D. (V.) 
prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (V.) 
doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. (I., Případová studie) 
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (Úvod, II., IV., Závěr) 
 

 

Recenzenti: 
 
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (Institut personalistiky Masarykova ústavu vyšších 
studií Českého vysokého učení technického v Praze) 
 
RNDr. Václav Novák, Ph.D. (Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-942303-75-0 
EAN 9783942303750 



 

Obsah 

 

Úvod  1 

I.  Význam a role primárního sektoru ve znalostní ekonomice     19 

II. Regulace a dotace  26 

III. Agrární sektor  41 

IV. Lesnictví a dřevařství  49 

V. Rybolov a akvakultura  58 

VI. Těžba nerostných surovin a rašeliny  70 

Závěr: Analýza produktivity odvětví primárního sektoru  86 

Případová studie: Certifikace ve vysokém školství  101 

Seznam zdrojů 118 

Abstrakt 131 

Summary 132 

Zusammenfassung 133 

Rejstřík 135 

  

  

 

 

 



 

131 

Abstrakt 

Kniha se věnuje analýze primárního sektoru v Jihočeském kraji. Klíčová analýza produk-

tivity sektorů primárního sektoru v období let 2010 až 2015, tj. v období doznívání 

světové ekonomické krize roku 2008, byla provedena vyhodnocením dat z databáze 

Albertina společnosti Bisnode. Pro odhad klasické produkční funkce byla použita metoda 

nejmenších čtverců pro panelová data s fixním efektem (πi). Dále autoři využili 

metodické přístupy ekonomie, statistiky, krajinného inženýrství, hospodářské politiky, 

politických, hospodářských a právních dějin.  Dospěli k závěrům, že velké firmy 

v primárním sektoru mají problém s nízkou produktivitou práce, resp. sledovali klesající 

výnosy z dodatečně najatého pracovníka ve sledovaném období let 2010-2015. Pouze 

vybrané sektory měly konstantní výnosy z rozsahu. Situaci v Jihočeském kraji jsme 

označili za průměrnou ve srovnání s ostatními kraji v celém odvětví primárního sektoru. 

Kraj vyniká v lesnictví především díky lepším výnosům z rozsahu práce, než mají ostatní 

kraje. Také vyvodili, že v Jihočeském kraji se výrazně podporují ekofarmy, čímž narůstá 

riziko jejich silné závislosti na státní podpoře, snížení produktivity a technické 

efektivnosti. Konstatovali též, že Lesy České republiky, s. p. nemají v Jihočeském kraji 

v lesnictví a dřevařství konkurenci a soukromé vlastnictví se nijak v produktivitě neliší 

od veřejně vlastněných podniků, jejichž počet roste. Za hlavní problém odvětví rybolovu 

a akvakultury jsme označili znečištění, výkyvy počasí a nákazy ryb. Vzhledem k stagnaci 

konzumace je příležitostí orientace na export a nové možnosti zpracování ryb 

či nahrazení tradiční produkce za spotřebitelsky více poptávanou. Z analýzy těžařského 

průmyslu jsme vyvodili, že Jihočeský kraj se vhodně orientuje na speciální suroviny a 

v současnosti využívaná ložiska stavebního kamene a štěrkopísků svou kapacitou plně 

zajišťují budoucí potřeby Jihočeského kraje a přilehlých regionů na několik desítek let.  

 

 




