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Více než stoletý, 
přesto v plné síle…

Rozhovor s ředitelem ÚZEI
Ing. ŠTĚPÁNEM KALOU, MBA, Ph.D.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je příspěv-
kovou organizací vedenou Ministerstvem zemědělství. 

V roce 2012 uplynulo 100 let jeho existence. K současným 
základním činnostem ústavu patří věda a výzkum. ÚZEI 
také spravuje zemědělskou účetní datovou síť FADN, pro-
vozuje zemědělský poradenský systém ČR a zajišťuje obo-
rové vzdělávání. Jednou z jeho dalších rozsáhlých činnos-
tí je provozování Knihovny Antonína Švehly. S ředitelem 
tohoto ústavu Štěpánem Kalou jsem se setkala na počátku 
letošního roku.

Pane řediteli, ústav vedete od dubna loňského roku. Čím Vás 
nejvíce překvapil?

Velmi zjednodušeně řečeno dvěma základními aspekty. 
Překvapilo mě široké spektrum činností, které ÚZEI vytváří, 
a byl jsem velmi potěšen úrovní vzdělanosti a schopností 
zaměstnanců. V počátcích svého působení v ÚZEI jsem 
věnoval velkou pozornost tomu, abych se s nimi seznámil 
osobně, navštívil jsem také naše pracoviště mimo hlavní sídlo 
v Praze, rozjel jsem se např. i do Brna a Kojetic. Zjistil jsem, že 
mnoho zaměstnanců je velkými odborníky ve svém oboru a že 
řada z nich je nakloněna novým směrům. Protože jsem měl 
rovněž zájem co nejvíce poznat zemědělskou problematiku 
komplexně, napříč všemi zájmovými skupinami, sešel jsem se 
také s kolegy z Ministerstva zemědělství, poradci pana mini-
stra, zástupci nevládních organizací. Zároveň jsem navštívil 
zemědělské a potravinářské podniky. Od samého počátku 
jsem si přál výzkumnou činnost ÚZEI více propojit se země-
dělskou praxí a akademickou výzkumnou sférou. Uvažoval 
jsem také o tom, že by bylo pro ÚZEI do budoucna vhodné 
vytvořit síť partnerů a spolupracovníků z řad studentů dok-
torského studia univerzitních pracovišť. Rád bych ústav více 
rozpohyboval a přiměl ho k užší komunikaci a spolupráci se 
zájmovými skupinami v rámci zemědělství a potravinářství.

Jak vlastně ústav pracuje a čím vším se zabývá?
Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zeměděl-

ství, které je naším zřizovatelem. Z jeho strany každoročně 
dostáváme tematické a dále mimořádné (operativní) úkoly. 
V loňském roce to bylo celkem 65 tematických, 46 mimo-
řádných úkolů a 22 operativních úkolů z porady ministra. 
Děláme také interní projekty (v loňském roce jich bylo 19), 
zpracováváme znalecké posudky, účastníme se národních 
a mezinárodních projektů (8). Operativní činnost vzniká 
během roku, úkoly tohoto typu je nutné vypracovat ve velmi 
krátkém čase, což předpokládá vysoké pracovní nasazení 
zaměstnanců celého ústavu. Tematické úkoly jsou dlouho-
dobější, dají se rozplánovat. Zpracováváme zejména různé 
studie, analýzy, propočty, především z oblasti zemědělské 
ekonomiky a příbuzných témat. Realizujeme výzkumné pro-
jekty zaměřené na aplikovaný výzkum. S našimi výsledky se 
dále pracuje, slouží především jako podpora k rozhodování 
Ministerstva zemědělství. Naším cílem je při zpracovávání 
analýz pro Ministerstvo zemědělství, vědecké a výzkumné 
práci maximální objektivita a transparentnost. Také z tohoto 
důvodu mi velmi záleží na naší větší propojenosti s resortní 
veřejností a zemědělci. Jejich praktické zkušenosti jsou pro 
nás velmi cenné. 

Činností, které ÚZEI realizuje, je skutečně poměrně 
mnoho. Prioritou je věda a výzkum v oblastech agrárního 
sektoru a trhu, zemědělské zaměstnanosti a také v oblasti 
vztahu zemědělství k životnímu prostředí a rozvoji ven-
kova. Kromě toho naši zaměstnanci řeší širokou škálu růz-
ných potřebných úkolů jak pro Ministerstvo zemědělství, 
tak pro další subjekty v agrárním a potravinářském sektoru 
– např. shromažďují informace o půdním fondu, přírodních 
a socioekonomických podmínkách včetně vymezení znevý-
hodněných oblastí v geografickém členění. Řešíme vztah 
zemědělství k lidským a přírodním zdrojům venkova. Vyhod-
nocujeme pozitivní a negativní vlivy zemědělství na životní 
prostředí. Analyzujeme a predikujeme situaci na agrárním 
trhu, rozvíjíme a uplatňujeme matematické modely pro ana-
lýzu a simulaci vývoje sektoru zemědělství, zemědělských 
podniků a rozvoje venkova. Zpracováváme odborná stano-
viska k opatření Ministerstva zemědělství k ovlivnění vývoje 
teritoriální a komoditní struktury agrárního zahraničního 

Ředitel ÚZEI Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
 FOTO: © Petr Hejna 
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obchodu. Spolupracujeme s FAO, OECD a Evropskou komisí 
především v oblasti analýz a predikcí vývoje českého agrár-
ního trhu a účinnosti systému podpor v českém zemědělství. 
Vydáváme informační a výzkumné studie a bulletiny. Někteří 
naši vědci zajišťují také analytické úkoly a konzultační služby 
pro různé resortní organizace. Poskytují přednášky a konzul-
tace k výsledkům výzkumu a vývoje. 

Neméně důležitou oblastí je spravování účetní země-
dělské datové sítě FADN (Farm Accountancy Data Network), 
která byla v EU založena v roce 1965. V České republice byla 
síť FADN zaváděna od roku 1998 v rámci programu „Phare“. 
V roce 2003 pak došlo z rozhodnutí ministra zemědělství 
k založení Kontaktního pracoviště FADN ČR. Primárním 
cílem sítě FADN je sběr účetních dat ze zemědělských podniků 
pro stanovení příjmů a provádění analýz ekonomické situace 
farem. Data FADN slouží k vyhodnocení dopadů CAP a simu-
laci důsledků možných nových opatření zemědělské politiky. 
Výběrový soubor podniků FADN ČR zahrnuje v současnosti 
přibližně 1 450 zemědělských podniků. Soubor tvoří z 60 % 
podniky fyzických osob, zbývajících 40 % představují práv-
nické osoby. Celková výměra zemědělské obhospodařované 
půdy podniků v šetření FADN činí 818 tisíc ha, tj. přibližně
23 % zemědělského půdního fondu České republiky. Naše ana-
lýzy a výstupy slouží především Evropské komisi, informují 
o situaci zemědělských podniků v naší zemi. Tato data, která 
zpracovávají naši zaměstnanci, se rovněž využívají k přípravě 
Společné zemědělské politiky. Kontaktní pracoviště FADN 
dále řeší národní a mezinárodní projekty v oblasti ekono-
miky agrárního sektoru, informačních systémů a zemědělské 
statistiky. Na národní úrovni jsou výstupy FADN využívány 
zejména Ministerstvem zemědělství pro řešení aktuálních 
problémů, analýz a prognóz zemědělské politiky. Kontaktní 
pracoviště FADN dále poskytuje významné vstupy pro země-
dělské statistiky ČSÚ. V průběhu roku 2012 byl výběrový 
soubor FADN doplněn o podniky hospodařící v režimu eko-
logického zemědělství, což je odvětví, které se díky rostoucí 
poptávce po biopotravinách těší čím dál větší oblibě. Šetření 
FADN nyní umožňuje získávat informace o výkonnosti ekolo-
gického zemědělství, porovnávat jeho ekonomiku v rámci EU, 
provádět kvalifi kovaný odhad podílu bioprodukce na celkové 
produkci zemědělství ČR atd. Jedním z významných úkolů 
pracoviště FADN je správa veřejné databáze, která umožňuje 
bezplatný přístup k výsledkům zemědělské účetní datové sítě 
široké zemědělské veřejnosti. Databáze FADN je členěna na 
moduly přizpůsobené pro využití širokému spektru uživatelů 
a umožňuje generování předem nastavených či individuálně 
vytvořených datových výstupů v delší časové řadě. Pod-
mínkou vstupu do aplikace je registrace uživatele (https://
public.fadn.cz). Na závěr bych ještě doplnil, že zapojení do 

systému sběru dat přináší účastníkům celou řadu výhod, jako 
např. bezplatný přístup do internetové databáze FADN, kon-
zultace při řešení výrobně-ekonomických problémů, pomoc 
se zpracováním ekonomických analýz nebo bezplatné zaslání 
publikace šetření FADN.

Součástí ÚZEI je také zemědělské poradensko-vzdělá-
vací centrum. Organizujeme oborové vzdělávání, realizujeme 
tvorbu a výuku e-learningových vzdělávacích programů a stu-
dijních podpor pro vzdělávání poradců a celoživotní odborné 
vzdělávání. V roce 2016 jsme uskutečnili cca 20 před-
nášek, seminářů, školení a kombinovaných kurzů pro skoro
1 400 účastníků. Zajistili jsme 60 výukových představení na 
téma bezpečné stravování pro děti mateřských škol, žáky 
základních a studenty středních škol. Tyto programy zhlédlo 
2,5 tisíce dětí a mládeže. Pro studenty 33 škol potravinářského 
zaměření bylo zahájeno 1. kolo školení formou 13 modulů 
e-learningového kurzu se zaměřením na výživu. Vzděláváme 
pracovníky resortu, lektory, poradce, lesní pedagogy, země-
dělské podnikatele…

Zabýváme se také poradenstvím (www.agroporadenstvi.
cz). Spravujeme Registr akreditovaných poradců, máme 
vybudovanou síť poradců v rámci ČR. Organizujeme akre-
ditační řízení a realizujeme inovační vzdělávací akce pro 
privátní zemědělské poradce. Obecně řečeno, jedná se o pora-
denské činnosti, které mají zemědělcům a vlastníkům lesa 
usnadňovat plnění stanovených priorit a státu napomáhat při 
prosazování požadovaných činností.

Rád bych ještě uvedl, že ÚZEI každoročně zpracovává 
Zprávu o stavu zemědělství České republiky a řeší širokou 
škálu dalších potřebných úkolů v souvislosti s formulováním 
doporučení pro zemědělskou politiku, nastavováním jejích 
nástrojů a vyhodnocováním různých dopadů agrárně poli-
tických opatření. Naši zaměstnanci věnují velkou pozornost 
také vývoji agrárního trhu včetně trhu s půdou a různým pro-
gnózám. Pro tyto činnosti slouží matematické modely, které 
byly vyvinuty v ÚZEI.

Mnoho našich předních odborných zaměstnanců se 
zapojuje ve vědecké radě, programové radě výzkumu nebo 
pracovní vědecké skupině – v poradních orgánech ředi-
tele ÚZEI, ale také v poradních orgánech jiných výzkum-
ných institucí v ČR a v České akademii zemědělských věd. 
Zaměstnanci ÚZEI také odborně publikují, jsou autory nebo 
spoluautory článků vydávaných v uznávaných tuzemských 
i zahraničních periodikách, vystupují na vědeckých konfe-
rencích a seminářích. Pracují u nás také zaměstnanci, kteří 
mají specifi cké odbornosti a know-how, díky nimž jsou zváni 
přednášet na vysokých školách nebo se, v pozicích předsedů 
a členů komisí, účastnit jako zkoušející u státních zkoušek, 
kde se snažíme vybírat potenciální budoucí kolegy.

Ústav spravuje také knihovnu, slouží i veřejnosti?
Nedílnou součástí ÚZEI je Knihovna Antonína Švehly. 

Málokdo v naší zemi ví, že se jedná o největší oborovou 
knihovnu v České republice a jednu ze tří největších oboro-
vých knihoven na světě. ÚZEI může být právem pyšný i na to, 
že spravuje knihovnu, která je zde již 90 let. O jejím založení se 
uvažovalo již v roce 1924 na půdě Československé akademie 
zemědělské. V roce 1925 bylo zahájeno shromažďování fondů 
a proběhlo jejich přestěhování do nově postaveného Domu 
zemědělské osvěty. V roce 1926 získala status „knihovny“ 
a byla pojmenována Ústřední slovanská zemědělská knihovna 
a čítárna Československé akademie zemědělské. Od roku 
1928 se tato knihovna otevřela nejen odborníkům, ale i široké 
veřejnosti a těm také slouží dodnes. Knihovna v průběhu 
let a dějinných událostí postupem času měnila zřizovatele 
i jména. Přežila dva totalitní režimy, přejímala fondy různých 

Zaměstnanci odboru Kontaktní pracoviště FADN uskutečnili 
odborný seminář pro kolegy z Litvy.
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českých oborových knihoven. Její poslání a význam pro 
zemědělskou veřejnost však zůstaly nezměněny. Dnes máme 
k dispozici více než 1,2 mil. titulů, poskytujeme nejrůznější 
druhy knihovnických a informačních služeb na velmi vysoké 
úrovni. Knihovna je partnerkou řady institucí u nás i ve světě. 
Našimi návštěvníky, kterých bylo v loňském roce více než 12 ti-
síc, jsou odborníci i běžná veřejnost zajímající se o zeměděl-
ství, potravinářství, lesnictví, flóru, faunu a další příbuzné 
obory a oblasti. Knihovna v průběhu roku pořádá také řadu 
výstav, besed a vzdělávacích akcí pro děti, mládež i dospělé. 
Loni se těchto akcí účastnilo téměř 2 tisíce lidí. Naši knihov-
níci dále spolupracují s Domem sociálních služeb, mateřskými 
školami nebo domovy seniorů. Těší nás, že do knihovny chodí 
také mnoho studentů středních a vysokých škol, vítáme u nás 
také „koníčkáře“ se zájmy o potraviny, zahradu, zdravé pěsto-
vání rostlin, chov zvířat apod. Jsme otevřeni všem zájemcům. 
Máme k dispozici české i zahraniční databáze a nabízíme 
informační zdroje o zemědělství, potravinářství, lesnictví, 
vodohospodářství apod. V současné době se věnujeme rozsáh-
lému projektu digitalizace historického fondu knihovny. Přáli 
bychom si, aby knihy sloužily také dalším generacím. Poskytu-
jeme rešeršní, referenční a poradenské služby a webové služby 
pro potravinářství a zemědělství (www.knihovnasvehly.cz). 
Vaše čtenáře by mohlo zajímat také to, že jsme ve spolupráci 
se slovenskými kolegy vybudovali a vedeme národní databázi 
složení potravin, tzv. nutridatabázi (www.nutridatabaze.cz).

V souvislosti s názvem knihovny mě napadá – vím, že ctíte 
odkaz Antonína Švehly. Čím Vás tento politik nejvíce oslovil?

Naše knihovna přijala jeho jméno v roce 2013. Shodou 
okolností za pár týdnů, konkrétně 15. dubna, si budeme při-
pomínat výročí narození tohoto významného demokratic-
kého prvorepublikového státníka. Narodil se v roce 1873 do 
rodiny sedláka z pražské Hostivaře. Pokud bych měl jme-
novat, co mě na osobnosti Antonína Švehly nejvíce zaujalo, 
pak bych asi zmínil jeho vztah k zemědělství, půdě, k vlasti 
a jeho morální hodnoty – cením si jeho respektu k druhým 
lidem, úcty k předkům a jeho pokory. Měl i mnoho druhů 
talentů, které dokázal ze své pozice využít ve prospěch země-
dělců a celé tehdejší společnosti. 

Zpět k ÚZEI – věnujete se také oblasti potravinářství?
Jistě, zpracováváme analýzy a predikce spotřeby 

potravin, včetně vývoje základních faktorů, které ji ovliv-
ňují, tedy zejména spotřebitelských cen, příjmů a výdajů 

domácností. Součástí řešení této problematiky je rovněž 
odhad nutričního hodnocení spotřeby potravin a vývoj výživy 
obyvatelstva. Analyzujeme také pozici, stav, výkonnost a kon-
kurenceschopnost potravinářství a přispíváme k řešení kon-
cepce potravinářství. Sledujeme také vývoj v oblasti kvality 
a bezpečnosti potravin. Například v tuto chvíli se zabýváme 
úkolem, kdy analyzujeme chování obchodních řetězců. 
Vzhledem k tomu, že koncentrace obchodu výrazně změnila 
nabídku potravin a zásadní vliv na poptávku mají obchodníci, 
musí být strategie potravinářů zaměřena na dobrou znalost 
trhu. Proto začínáme sledovat a analyzovat aktuální vývoj na 
trhu, zejména vývoj objemu nákupu (včetně podílu nákupu 
v promocích), realizačních cen, podíl dovozu (CZ) i další fak-
tory. Data vycházejí  ze spotřebitelského panelu 2 000 domác-
ností sledovaných v ČR.

Co se v ÚZEI podařilo v loňském roce?
Především nás těší, že jsme dokázali splnit všechny 

tematické a mimořádné úkoly, které nám byly zadány ze 
strany Ministerstva zemědělství. 

Podařilo se nám navázat aktivní komunikaci se země-
dělskou praxí a univerzitami. Podařilo se doplnit náš tým 
mladými lidmi, kteří mají zájem učit se od služebně starších 
kolegů. Jsem tomu velmi rád, protože vychovat budoucí kva-
litní vědce je běh na více let.

Podařilo se jmenovat nové členy Vědecké rady ÚZEI, 
a vytvořit tak skvělý tým odborníků z oblasti zemědělského 
výzkumu. Těší nás, že členství v radě přijal také ředitel 

První zasedání nově jmenované Rady ÚZEI se uskutečnilo v Domě zemědělské osvěty na pražských Vinohradech.

Badatelna v Kojeticích poskytne všem návštěvníkům soukromí, 
komfortní a klidné studium zapůjčených titulů.
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Reklama 1/2

Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potra-
vinárstva v Bratislavě. Budeme tak moci v budoucnu srovnat 
zkušenosti z oblasti vědy a výzkumu v České a Slovenské 
republice.

Zajistili jsme důstojné oslavy připomenutí 90. výročí 
založení Knihovny Antonína Švehly, proběhla řada slavnost-
ních akcí. Při této příležitosti jsme otevřeli novou badatelnu 
v našem depozitáři v Kojeticích. Zde bude badatelům k dispo-
zici kromě jiných také zlatý fond naší knihovny – vzácné staré 
tisky z 16. století, např. originál prvního českého překladu 
Matthioliho herbáře z roku 1562. Příjemně nás potěšilo, že 
veřejnost ocenila naši výtvarnou soutěž s názvem „Venkov, 
můj kamarád“, které se účastnili žáci základních škol. Ver-
nisáž výstavy se uskutečnila v rámci oslav, děti obdržely na 
slavnostní konferenci ceny z rukou státního tajemníka Jiřího 
Bakalíka. Práci s dětmi a mládeží považujeme za důležitou. 
Jde nám také o to, aby si zejména městské děti osvojily vztah 
k venkovu a zemědělství. Vyvrcholením oslav bylo zahájení 
výstavy z historie knihovny a ukázek dobových tisků jejího 
fondu. Výstava byla úspěšná, zhlédly ji stovky návštěvníků.

Jaké směry rozvoje jste si stanovil do budoucna?
Naším posláním je aktivně se účastnit přípravy pro roz-

hodování Ministerstva zemědělství směrem k agrárnímu 
sektoru, rozvoji venkova, přírodním zdrojům, komunitám 
a lidem realizujícím se v rámci agrokomplexu. Chceme detail-
něji plnit přísná kritéria a požadavky vyplývající z úkolů, které 
ÚZEI dostává ze strany Ministerstva zemědělství.

V oblastech analytických, vědecko-výzkumných, vzdě-
lávacích, poradenských a informačních činností bychom se 
chtěli stát respektovaným partnerem na regionální, národní 
i mezinárodní úrovni. Proto budeme usilovat o účast alespoň 

některých našich zaměstnanců na odborných zahraničních 
stážích. Přál bych si, aby naši zaměstnanci měli možnost více 
se aktivně účastnit také odborných konferencí. Máme spousty 
témat, která můžeme nabídnout v Česku i v zahraničí. Ovšem 
jsem také toho názoru, že nikdy není od věci získávat nové 
poznatky i od jiných. I to je důvod, proč chceme, aby ÚZEI 
více komunikoval se zemědělskou praxí a veřejností a dalšími 
partnery agrokomplexu v Česku. Stejně tak chceme vybu-
dovat kontinuální systematickou komunikaci se zahranič-
ními partnery. 

Velmi si vážím toho, že mohu vést ústav, který má více než 
stoletou tradici. Po celou dobu své existence měl velmi dobré 
jméno. Mým velkým přáním a mou snahou do budoucna je, 
aby si ÚZEI toto dobré jméno udržel nejen u nás, ale také 
v Evropě a ve světě.  EA

Vědci a výzkumníci ÚZEI se setkali s delegací z Turecka.  �


