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Úvod 

Již více než sto let působí v oblasti primárního i aplikovaného zemědělského 

ekonomického výzkumu Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Tato publikace 

podává odborné veřejnosti zprávu o aktivitách a dosažených výsledcích ústavu za rok 2013. 

Pro úplnost jsou také doplněny relevantní údaje z roku 2012, kdy vyšla Roční zpráva, která 

všechny tyto informace nezahrnovala. 

ÚZEI nadále úspěšně pokračuje v řešení úkolů svěřených původně svým dvěma 

předchůdcům – „Výzkumnému ústavu zemědělské ekonomiky“ a „Ústavu zemědělských  

a potravinářských informací“. Rok 2013 v tomto směru přinesl i organizační změnu 

vytvořením komplexu „Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a knihovny Antonína 

Švehly“. Ve třetím čtvrtletí 2013 došlo ke změně ředitele ústavu. 

Rok 2013 byl pro pracovníky ústavu výzvou; zajímavou, ale i náročnou. V rámci 

upřesňování pravidel Společné zemědělské politiky EU pro sedmileté období po roce 2013 

musel ústav pracovat s podstatně vyšší intenzitou, aby náročné úkoly v požadované odborné 

úrovni naplnil. 

Obecně pracovní aktivity výzkumné povahy pokrývají široké spektrum témat, neboť 

obor zemědělství je jedním z nejintegrovanějších vědních oborů (který přímo využívá 

poznání téměř všech ostatních) a každá jeho součást má samozřejmě svoji různou míru 

relativní vzácnosti, a tedy svou vlastní ekonomickou stránku. Jedním z nosných pilířů 

činnosti ústavu je každoročně schvalovaný a realizovaný plán tematických úkolů. S tím 

souvisejí i práce na podkladech pro rozhodování různých složek státní správy. Avšak  

i soukromý sektor a zájmové organizace se na ústav obracely v obou letech s objednávkami 

nezávislé odborné aplikované konzultace a výzkumu. ÚZEI tak ve všech směrech 

napomáhal nejen rozvoji českého zemědělství, ale i v jeho schopnosti čelit moderním 

výzvám, ať už klimaticko-geografickým, socio-ekonomickým či globálně-politickým. 

Žádná kvalitní vědecká instituce se však nemůže spoléhat primárně na stálé úkoly 

k udržení potřebné odborné úrovně. A i kdyby spoléhala, velice rychle se otupí i její 

schopnost poskytovat fundované a aktuální odpovědi i na takové rutinní dotazy, neboť realita 

(a lidské poznání této reality) se neustále proměňuje. Aby byl ústav dobře připraven, pořádá 

mimo jiné ústavní soutěž o interní výzkumné projekty. Je dobrým trendem, že se počet 

projektů, které v soutěži uspěly, v roce 2013 zdvojnásobil oproti předchozím letům. To dává 

pozitivní naději do budoucna, že se intelektuální kapacita ústavu zvyšuje i přes stagnující 

počet zaměstnanců. Výsledky z řešení jsou podrobně popsány v kapitole 2.1. 

Nedílnou a stále důležitější součástí ústavu je i kontaktní pracoviště „Zemědělské 

účetní datové sítě (FADN CZ)“. S tím, jak se rozhodování o zemědělské hospodářské politice 

– a to jak na státní tak na celoevropské úrovni – postupně kvantifikuje a precizuje, a jak se 

stále více prosazuje chvályhodný trend „evidence-based policy“, rostou i úkoly pro FADN CZ 

coby primárního zdroje dat pro evaluaci Společné zemědělské politiky EU. Data FADN 

poskytují i možnost sledovat hypotetické dopady variantních možností směřování 

hospodářské politiky, a tak není jen pracovištěm vykonávajícím svou činnost „ze zákona“ či 

v rámci povinného zapojení ČR do jednotného informačního systému EU. O rostoucí 

fundovanosti pracoviště svědčí i fakt, že po řadě mezinárodních výzkumných projektů 

v minulosti se pracoviště zapojuje i do projektů interní soutěže o výzkumné projekty, a to 

velice úspěšně; interní i nezávislí externí oponenti oceňovali kvalitu výzkumné práce 

pracoviště. 

Ústav pokračuje v aktivní činnosti na poli poradenství a vzdělávání. Podporuje rezortní 

odborné vzdělávání v metodické a kontrolní funkci státního poradenství. Útvar také vzdělává 

a akredituje poradce, lektory a poskytuje celkovou informační podporu celému 

poradenskému sektoru v zemi. Nově v roce 2013 započala hlubší integrace do zmíněného 

poradensko-vzdělávacího centra postaveného kolem knihovny Antonína Švehly. Vytvořením 
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oborové informační brány tak byla vyplněna mezera mezi lidským elementem vzdělávání  

a konzultace a bohatou databází lidského poznání, kterou naše třetí největší zemědělská 

odborná knihovna na světě poskytuje. 

Knihovna sama udělala další obrovský krok v ještě pevnějším ukotvení ve 21. století. 

Vedle prohloubení digitalizace tištěných informačních zdrojů jde například i o propojení 

s knihovnickou databází PRIMO. Knihovna se tak drží mezi předními modernizátory světa 

informací v zemi. I nadále také pokračuje v zajišťování komplexní knihovnické informační 

služby pro pracovníky Ministerstva zemědělství. 

Ústav tedy uzavírá rok 2013 v opět o něco lepší kondici. I se záplavou mimořádných 

úkolů, které v průběhu obou let, především však roku 2013, přicházely z Ministerstva 

zemědělství, se vypořádával se ctí a potřebnou odborností, byť to často vzhledem  

k termínům znamenalo práci jednotlivých odborníků jak v noci, tak o víkendech. Poradensko-

vzdělávací centrum s knihovnou ve svém středu se staly moderním střediskem s plně 

komplexními službami a snížily tak mimo jiné i náklady spojené s dosavadní praxí. Do 

budoucna zde samozřejmě ještě dále musí pokročit míra digitalizace, jak diktuje doba. Díky 

své investiční náročnosti se však neobejde bez podpory zřizovatele. 

ÚZEI by však nebyl schopen se ctí dostát všem úkolům, kdyby nebylo podpory 

spolupracujících výzkumných ústavů a institucí, s jejichž odborníky mohly být úkoly  

a výzkumné projekty řešeny v dostatečné komplexnosti, která se alespoň přibližuje složitosti 

našeho současného světa. I jim, stejně jako našim vlastním pracovníkům a našim 

kontaktním osobám na ministerstvu, patří můj dík za úspěšný rok, k jehož dovršení jsem 

v jeho druhé polovině mohl přispět. Věřím, že ten budoucí, i přes veškerá provizoria spojená 

s přechodným rokem Společné zemědělské politiky, bude – ač neméně složitý – stejně 

úspěšný. 

Ing. Oldřich Černoch, CSc.  

ředitel ÚZEI 

 

 

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEI 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je příspěvkovou organizací zřízenou 

Ministerstvem zemědělství ČR ke dni 1. ledna 1993. Zřizovací listina čj. 16102/2008-10000 

ze dne 25. 4. 2008, vydaná v souvislosti se sloučením Ústavu zemědělských  

a potravinářských informací s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací s účinností 

od 1. 7. 2008, definuje jako hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI odborné řešení teoretických 

a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky k výzkumným účelům  

a zabezpečení komplexního odborného servisu pro Ministerstvo zemědělství a jiné orgány 

státní správy, zajišťování funkce resortního odborného knihovnicko-informačního  

a vzdělávacího centra pro oblast zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, zajišťování 

provozu Zemědělské účetní datové sítě FADN v ČR a vykonávání funkce Kontaktního 

pracoviště FADN za ČR ve vztahu k EU. 

Hlavní činnost ÚZEI spočívá v těchto aktivitách: 

 základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru agrární politiky a ekonomiky včetně rozvoje 
multifunkčního charakteru zemědělství a venkova na úrovni makroekonomické, regionální 
a mikroekonomické; 

 šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu 
technologií a dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru 
a venkova; 
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 zpracovávání koncepčních návrhů a podkladů pro tvorbu a realizaci hospodářské politiky 
v agrárně-potravinářském sektoru; 

 sledování, analýzy a predikce ekonomického, sociálního a regionálního vývoje v agrárně-
potravinářském sektoru ve vztahu k rozvoji venkova a ochraně životního prostředí; 

 získávání a analýzy vybraných informací a údajů ovlivňujících stav a chování 
podnikatelské sféry agrárně-potravinářského sektoru; 

 odborná, školicí, servisní a informační činnost; 

 výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (liaison agency FADN); 

 vytváření a správa sítě testovacích podniků, která je kompatibilní s EU a organizace 
výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru; 

 provoz specializované knihovny podle § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách  
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 
zákon), v platném znění a v rámci této činnosti získávání, zpracovávání, uchovávání 
a zpřístupňování odborné literatury a dalších forem dokumentových nebo datových 
informací z oblasti zemědělství a potravinářství; 

 zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné části 
státního informačního systému v gesci Ministerstva zemědělství, provozování 
a zpřístupňování „Banky filmů a videopořadů Ministerstva zemědělství“ včetně archivu 
těchto děl; 

 transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací, zejména 
účelová vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního a propagačního 
charakteru, vzdělávací činnost a služby související včetně služeb polygrafických; 

 příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora 
akreditovaných poradců, zabezpečování činností kontrolního a metodického orgánu 
poradenství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva zemědělství pro oblasti 
zemědělství a rozvoje venkova; 

 metodická a koordinační činnost zaměřená na implementaci Strategie celoživotního učení 
v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného 
vzdělávání; 

 vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu; 

 koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu a implementaci 
opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství  
a rozvoje venkova. 
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Vedoucí pracovníci ÚZEI (stav k 31. 12. 2013) 

Ředitel Ing. Oldřich Černoch, CSc. 

Kancelář ředitele Jirásková Hana 

úsek Věda a výzkum Ing. Vilhelm Václav, CSc. 

odbor Rozvoj venkova Ing. Pražan Jaroslav 

oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova Ing. Štolbová Marie, CSc. 

oddělení Agroenvironmentální politika Ing. Čámská Klára, Ph.D. 

oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova PhDr. Spěšná Daniela 

odbor Agrární trh Ing. Abrahamová Miluše 

oddělení Trh zemědělských komodit Ing. Iveta Bošková 

oddělení Trh potravinářských komodit Ing. Plášil Martin, Ph.D. 

odbor Ekonomika agrárního sektoru Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 

oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství  Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 

oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Ing. Humpál Jaroslav 

úsek Kontaktní pracoviště FADN Ing. Hanibal Josef 

oddělení Organizace šetření FADN právnických osob Ing. Macháčková Jana 

oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob Ing. Harvilíková Martina 

oddělení Správa databáze FADN Ing. Lekešová Michaela 

oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN Ing. Slížka Eduard 

úsek Ekonomika a správa Kolářová Jana 

samostatné oddělení Účtárna Žáková Iveta 

referát Personální Liptáková Hana 

referát Rozpočet Trojanová Pavla 

odbor Vnitřní a majetková správa Ing. Prchlík Vladimír 

oddělení Hospodářská správa a reprografie Kozlovská Hana 

samostatné oddělení ICT Ing. Jindra Zbyněk 

oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum 

a Knihovna Antonína Švehly 
Ing. Vítek Jaroslav, MBA 

oddělení Poradenství a vzdělávání Ing. Bajnar Zdeněk 

referát Vzdělávání dr. Sívek Josef 

referát Poradenství Ing. Kořínek Josef 

oddělení Knihovna Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan 

referát Služby Knihovny Antonína Švehly Nushartová Lenka 

referát Fondy Knihovny Antonína Švehly Ing. Fikejs Radislav 
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Vedoucí pracovníci ÚZEI (stav k 31. 12. 2012) 

Ředitel PhDr. Jan Šlajs, LL.M. 

Sekretariát ředitele Jirásková Hana 

úsek Věda a výzkum doc. Ing. Doucha Tomáš, CSc. 

odbor Rozvoj venkova Ing. Pražan Jaroslav 

oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova Ing. Štolbová Marie, CSc. 

oddělení Agroenvironmentální politika Ing. Pražan Jaroslav 

oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova PhDr. Spěšná Daniela 

samostatné oddělení Trh zemědělských komodit Ing. Abrahamová Miluše 

samostatné oddělení Trh potravinářských komodit Ing. Plášil Martin, Ph.D. 

odbor Ekonomika agrárního sektoru Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 

oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství  Ing. Vilhelm Václav, CSc. 

oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Ing. Jelínek Ladislav, Ph.D. 

úsek Kontaktní pracoviště FADN, poradenství a vzdělávání Ing. Hanibal Josef 

odbor Kontaktní pracoviště FADN ČR Ing. Hanibal Josef 

oddělení Organizace šetření FADN právnických osob Ing. Macháčková Jana 

oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob Ing. Harvilíková Martina 

oddělení Správa databáze FADN Ing. Lekešová Michaela 

oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN Ing. Slížka Eduard 

odbor Poradenství a vzdělávání Ing. Bajnar Zdeněk 

oddělení Vzdělávání RSDr. Sívek Josef 

oddělení Poradenství Ing. Kořínek Josef 

oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 

úsek Správní PhDr. Jan Šlajs, LL.M. 

odbor Vnitřní správa Ing. Prchlík Vladimír 

oddělení Hospodářská správa a reprografie Kozlovská Hana 

samostatné oddělení Lidské zdroje Ing. Vatková Olga 

samostatné oddělení ICT Smetana Jiří 

úsek Ekonomika a ZPK Kolářová Jana 

odbor Ekonomika Kolářová Jana 

oddělení Rozpočet Kolářová Jana 

oddělení Účtárna a majetek Iveta Žáková 

odbor Zemědělská a potravinářská knihovna Mgr. Kvítek Martin 

oddělení Doplňování a zpracování fondů Ing. Daniel Smetana 

oddělení Knihovnické a informační služby Nushartová Lenka 

oddělení Bibliografie a referenční služby Ing. Smetanová Dana 

oddělení Organizace a revize knihovních fondů Rudolfová Dana 

oddělení Webové služby pro zemědělství a potravinářství Ing. Suková Irena 
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2 VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI  

2.1 Interní výzkumné projekty ÚZEI  

Faktory ovlivňující čerpání dotačních prostředků z opatření Osy III a IV Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (1270) 

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Trantinová, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Zuzana 
Bednaříková, Ph.D., Ing. Jakub Kučera, Ing. Tomáš 
Hlavsa, Ph.D., Andrea Čapkovičová, MSc., Mgr. Jiří Hrabák, 
Bc. Miloslav Delín 

Výzkumný cíl projektu: Zjistit, co nejvíce ovlivňovalo čerpání dotačních prostředků opatření 
Osy 3 a 4 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Analýzy navazovaly na 
dosud zjištěné poznatky, které byly zpracovány v literární rešerši. Na základě faktorů 
působících na rozvoj venkova z literární rešerše byl proveden sběr statistických dat a jejich 
následná průzkumová analýza. Rešerše literatury byla také základem pro upřesnění metodiky 
a formulaci hypotéz. Pro identifikaci faktorů byly porovnány vybrané statistické metody (např. 
analýza hlavních komponent, regresní analýza). Dílčím cílem byla konstrukce souhrnného 
indikátoru pro územní jednotky, který specifikoval územní jednotky, a byl proveden výběr 
modelových regionů s ohledem na periferní a stabilizované oblasti. Následné 
polostrukturované rozhovory s identifikovanými zainteresovanými subjekty pomohly vysvětlit 
statisticky získané výsledky, které ovlivňovaly čerpání dotačních prostředků z opatření Osy 3 
a 4 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013. Současně byla rozvíjena trvalejší 
platforma rozvoje venkova, kde byla oslovena řada pracovišť v ČR i EU s dílčím cílem 
rozvinout spolupráci a sdílení zkušeností spojené s rozvojem venkova. 

Metodické postupy přispěly k ověření statistických metod pro konstrukci souhrnného 
hodnocení a kategorizaci regionů. Výstupem byly rovněž specializované mapy, které přispěly 
k vizualizaci výsledků.- Identifikace faktorů umožnila lepší „ladění“ a cílení politiky v rozvoji 
venkova na celonárodní i regionální úrovni, umožnila s regionálním rozlišením posoudit efekty 
politiky PRV a položila základ pro budoucí přípravu PRV. 

Výstupy byly šířeny prostřednictvím Celonárodní sítě pro venkov (MZe), kde tak mohla 
vzniknout komunikační platforma rozvoje venkova s diskuzí o zlepšeném zacílení podpor 
s přesahem o rozvoji venkova. 

 

Využití rozvojového potenciálu zemědělců v lokálním rozvoji (1271) 

Odpovědný řešitel: Ing. Marta Konečná 

Další řešitelé: Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Klára 

Čámská, Ph.D. 

Výzkumný cíl projektu: Projekt byl zaměřen na odhalení detailní sociální vazby ve vybraných 
lokalitách metodou „snowball“. Mapa sociálních sítí umožnila zhodnotit možnosti a bariéry 
využití potenciálu zemědělců v rozvoji lokality. V několika případových studiích byla 
zpracována struktura sociálních sítí zemědělců se zaměřením na jejich vliv na lokální rozvoj. 
Lokality pro provedení případových studií byly vybrané na základě IVP 1265 z roku 2012. 
Výstupy tohoto projektu by měly napomoci pro nastavení správných kritérií zemědělských 
podpor rozvoje venkova. Identifikace kontextu sociálních vztahů a charakteristik aktivních 
zemědělců umožní přesnější „ladění“ a cílení politiky v rozvoji venkova na celonárodní  
i regionální úrovni.  
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Ekonomika produkce mléka a masného skotu při změnách tržních a podnikových 
charakteristik (1272) 

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková 

Další řešitelé: RNDr. Pavel Froněk, Ing. Jan Boudný,  

Výzkumný cíl projektu: Vyhodnocení efektu simulovaných změn v podnikovém managementu 
produkce a prodeje mléka v typických podnicích v ČR na rentabilitu produkce a na postavení 
producentů v ČR v mezinárodní konkurenci. Nastavení variant potenciálního ekonomického 
chování typických podniků v reakci na potenciální vývoj prostředí v rámci panelové diskuse, 
zpracování variant modelovým software a analýza výpočtu matematicko-statistickými 
metodami. Výsledky slouží jako informace o možném dopadu variant ekonomického chování 
zemědělských podniků pro decizní sféru, výzkumnou sféru i zemědělskou veřejnost. Jsou 
využívány v materiálech ÚZEI a publikovány v odborném tisku. 

 

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007–2013 (1273) 

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Jan Boudný, Ing. Martin 

Hruška, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Václav Vilhelm, CSc. 

Výzkumný cíl projektu: Skládá se ze 3 dílčích cílů: 1) Provedení aktualizace možných dopadů 
investičních podpor na základě aktuálních ekonomických výsledků zemědělských podniků za 
období let 2007–2011. 2) Vyhodnocení účinků investičních podpor na případu výroby mléka. 
3) Vyhodnocení investiční aktivity podniků dle velikosti se zohledněním stupně jejich 
majetkové propojenosti za účelem případného omezení účasti v programu stanovením 
velikostního limitu. 

Analýzy navazovaly na dosud zjištěné poznatky v rámci řešeného projektu č. 1266. Byly 
uplatněny ověřené metody kontrafaktuální analýzy pro vyhodnocení účinků v delším časovém 
období, zejména Propensity Score Matching s metodou kernel matching a nejbližšího 
souseda s využitím souboru podniků z databází CreditInfo s údaji v období let 2007–2011  
a nově na souboru podniků FADN, kde jsou zastoupeny i podniky s menší velikostí. Pro 
přesnější vyjádření ekonomických i neekonomických přínosů jednotlivých podporovaných 
projektů v delším časovém horizontu se předpokládalo provedení případové studie na 
podnicích, které obdržely podporu. Bylo provedeno vyhodnocení účinku podpor pro vybrané 
typy investic v chovu dojnic na základě dat Nákladového šetření ÚZEI pro chov dojnic za 
období let 2004–2011 s využitím kontrafaktuální analýzy a doplňkového šetření k identifikaci 
jednotlivých výrobních technologií a časových etap jejich obměny. Dopad podpory byl 
vyhodnocován nejen z hlediska změny v nákladovosti, ale také užitkovosti dojnic, 
technologické změny, změny technické efektivnosti a celkové produktivity faktorů. V případě 
dílčího cíle 3 bylo provedeno statistické posouzení vztahu majetkové propojenosti do skupin 
podniků, jejich investiční aktivity, výkonnosti, finanční stability a účasti ve strukturálních 
podporách PRV na základě údajů z databáze Creditinfo a Systému sledování majetkových 
vazeb poskytovaných firmami Soliditet, s.r.o. a Čekia, s.r.o. Na základě analýzy byla 
navržena limitní velikostní hranice pro účast žadatelů v analyzovaném opatření. 

 

Posilování spolupráce a účinnosti faktorů akcelerujících inovační procesy 
v potravinářství jako nástrojů pro získání konkurenční výhody pro příští období (1274) 

Odpovědný řešitel: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Roman Němec (od 9/2013), 

Ing. Martin Plášil, Ph.D. Ing. Eva Rusňáková, MSc. 

(do 8/2013) Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Václav 

Vilhelm, CSc.   
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Výzkumný cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo vyhodnotit vliv podpor z Programu rozvoje 
venkova na inovační aktivitu v potravinářství. Prvním dílčím cílem bylo zachycení/odhalení 
trendů v oblastech jako je věda a výzkum v potravinářství, tržní orientace odvětví a jeho 
marketingová podpora v kontextu s potravinářskými firmami. Druhým dílčím cílem bylo 
vyhodnotit dopady podpor inovací na podnikovou bázi v odvětví potravinářství.  

Věcný obsah projektu, výstupy: Výzkum ukázal, že z hlediska mezinárodního srovnání je 
struktura inovativních podniků v potravinářství v ČR podle typů realizovaných inovací 
rozdílná, a to poněkud nižší proti ekonomicky výkonnějším inovativním podnikům v Německu 
a v Rakousku. V ČR je podíl podniků realizujících současně oba typy inovací (technické  
a netechnické) 44,79 %, v Německu 49,69 % a v Rakousku dosahuje 56,48 %. Z veřejných 
podpor by měly být spolufinancovány zejména komplexní inovace zahrnující jak technickou 
inovaci (produktovou a procesní), tak i netechnickou inovaci (marketingovou a organizační). 
Hlavní zjištěné překážky omezující inovační aktivity potravinářských podniků – nedostatek 
finančních prostředků v rámci podniku (uvádí 45 % podniků v ČR) a nedostatek financí ze 
zdrojů mimo podnik (uvádí 27 % podniků v ČR) – ukazují na potřebu samostatného 
podopatření v rámci PRV 2014+ se zaměřením na spolufinancování inovačních aktivit 
s podmínkou přenosu poznatků vědy a výzkumu z výzkumné instituce do potravinářského 
podniku. 

Z hlediska příštího programovacího období aktivní účastníci on-line šetření z odvětví 
potravinářství očekávají v horizontu do roku 2020 především finanční podporu malých 
a rodinných firem při nákupu nové techniky, technologií a nemovitostí pro podnikání s cílem 
inovovat produkty a výrobní procesy, produktivitu práce, zlepšit pracovní prostředí a snížit 
spotřebu energie. Při hodnocení žádostí o podporu by měly být brány v úvahu také historie 
firmy, obrat, finanční zdraví a platební morálka, ale bez zbytečné administrativní zátěže. 

Řízené rozhovory (interview) s vědeckou obcí, zejména z oblasti potravinářské technologie 
nepotvrdily, že instituce V a V nemají podnikatelské sféře co nabídnout. Naopak v počátcích 
iniciovaly zapojení této sféry do projektů PRV. To je pozitivní poznatek. Avšak je potřeba 
získat určitý čas pro vytvoření důvěry v úspěšnost vzájemné spolupráce, jejímuž rozvoji by 
podle respondentů pomohlo poskytování inovačních voucherů. 

Případové studie blíže zachytily charakter inovací u rozhodujících oborů čerpajících podpory 
z PRV. Jde jak o technologické tak produktové inovace, jejichž cílem je při pozitivním vlivu na 
ekonomiku, zejména nákladovost ve většině případů, prodloužení trvanlivosti při zajištění 
zdravotní nezávadnosti produktů bez přidávání dodatečných umělých konzervantů. Další 
oblastí je hlubší zkoumání a předpovídání trendů vývoje v potravinářském sektoru  
a koherence těchto trendů se systémy podpor pro období 2014–2020.  

Poznatků z řešeného projektu bylo využito v rámci prací na analýze podpor v rámci PRV se 
zaměřením na příští programové období 2014 – 2020. Dále jsou to odborné články a stati ve 
sbornících, resp. CD-ROM. 

 

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné  
a živočišné výroby (1275) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jana Poláčková, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Jan Boudný, Ing. Bohdana Janotová, DiS., Ing. Jindřich 

Špička, Ph.D., Ing. Václav Vilhelm, CSc. 

Výzkumný cíl projektu: Cílem IVP bylo vytvořit předpoklady pro odstranění předem 
definovaných nedostatků. Pro rok 2013 byl obecný cíl konkretizován do tří dílčích cílů: 

 Dílčí cíl 1: ověření a doporučení vhodných metod a rozvrhových základen pro 
rozkalkulování druhotných nákladů v zemědělských podnicích. 

 Dílčí cíl 2: volba nejvhodnějších rozvrhových základen pro rozpočítávání druhotných 
nákladů ve výběrovém šetření ÚZEI o nákladech a výnosech zemědělských výrobků. 



9 

 Dílčí cíl 3: návrh podrobnějšího sledování nákladů na pojistné (pojištění plodin 
a hospodářských zvířat, pojištění majetku apod.), pojistného plnění a dotací na pojistné 
v zemědělských podnicích. 

Věcný obsah úkolu, výsledky: 
Předmětem interního výzkumného projektu bylo zlepšení databáze, způsobu zpracování 
a vyšší využití výsledků Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, 
které ÚZEI zabezpečuje od roku 1995. V roce 2013 byl projekt řešen ve dvou okruzích: 
V rámci problematiky rozvrhování druhotných nákladů proběhlo ověřování vhodných metod 
a rozvrhových základen pro rozpouštění režijních nákladů v zemědělských podnicích a výběr 
nejvhodnějších rozvrhových základen pro rozpočítávání režijních nákladů ve výběrovém 
šetření. V části projektu věnované prohloubení informací o vybraných položkách nákladů 
a výnosů bylo navrženo a odzkoušeno podrobnější sledování nákladů na pojistné, 
pojistného plnění a dotací na pojištění plodin a hospodářských zvířat v zemědělských 
podnicích. 

1. Z vybraných ukazatelů popisné statistiky vyplývá, že nové rozvržení režijních nákladů 
(Var1-Var3) přispělo u většiny komodit rostlinné výroby ke zlepšení statistických 
parametrů dat výrobní režie RV. Zpravidla došlo ke snížení variability dat, zmenšení 
rozptýlenosti dat od průměru a snížení asymetrie. Vzhledem k absenci přímých mzdových 
nákladů u některých výkonů RV se pro rozvrhování výrobní režie RV jeví jako 
nejvhodnější rozvrhová základna podle přímých materiálových nákladů (Var3). Tyto 
výsledky by bylo vhodné prověřit na datech delší časové řady. 

2. Porovnání průměrných nákladů navržených variant rozvrhování režijních nákladů RV 
ukazuje, že u většiny plodin došlo k poklesu nákladů na 1 ha i na 1 t výrobku. Pouze  
u řepky a pozdních konzumních brambor byla nově rozvržená výrobní režie vyšší, než 
bylo původní rozvržení. Rozvrhování režijních nákladů RV bude vhodné ověřit i na jiných 
rozvrhových základnách, než jsou přímé náklady, např. výměra pěstovaných plodin. 

3. Doplňkové šetření o pojistném, pojistném plnění a dotacích na pojistné za vybrané 
zemědělské výrobky ukázalo, že potřebné ukazatele za jednotlivé plodiny a kategorie 
hospodářských zvířat lze v zemědělských podnicích zjistit a sledování těchto ukazatelů 
bude zahrnuto do pravidelných výběrových šetření o nákladech a výnosech 
zemědělských výrobků v rámci tematického úkolu 4232 – Sledování a analýzy nákladů  
a rentability zemědělských výrobků pro MZe. Důležitost šetření údajů o pojistném, 
pojistném plnění a dotacích na pojistné podtrhuje skutečnost poskytování podpor pojištění 
z veřejných zdrojů, protože představují jedinečný informační zdroj efektivity pojištění  
u jednotlivých komodit. 

4. Při řešení IVP se ukázal značný rozsah původně navržené problematiky a výsledky za rok 
2013 lze považovat pouze za dílčí. Vzhledem k závažnosti problematiky pro zdokonalení 
výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI, které nabývá 
na aktuálnosti v souvislosti se snižováním počtu respondentů, navrhujeme pokračovat 
s řešením IVP v roce 2014. 

 

Hospodaření venkovských obcí (1276) 

Odpovědný řešitel: Ing. Et Ing. František Nohel 

Další řešitelé: Ing. Jan Drlík, PhDr. Daniela Spěšná, Bc. Miloš Delín, 

Ing. Julie Kelnarová, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. 

Výzkumný cíl projektu: identifikace souvislostí mezi hospodařením (venkovských) obcí  
a jejich charakteristikami. 

Základním datovým zdrojem byly finanční výkazy obcí (konsolidovaný rozpočet, rozvaha)  
a od nich odvozené finanční ukazatele (především Soustava informativních a monitorujících 
ukazatelů hospodaření obce publikovaná MF). Dále byly využity údaje o obcích 
(demografické, sociální a případné další charakteristiky). 
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Obce byly porovnávány v rámci vybraných kategorií (podle příslušné sociodemografické 
charakteristiky, venkov/města, odlehlý/příměstský venkov) a srovnání bylo postaveno 
především na průměrných hodnotách v jednotlivých kategoriích. Počítalo se s doplněním 
srovnávací analýzy o další vhodné statistické metody (analýza závislosti veličin, shluková 
analýza apod.). Rešerše literatury byla základem pro upřesnění metodiky a formulaci 
hypotéz. Získání dat bylo kritickým předpokladem pro úspěšnou realizaci výzkumu. 

Výstupy: Identifikace charakteristik ovlivňujících hospodaření obcí. Publikování výsledků 
výzkumu formou článku v recenzovaném časopise. Prezentace pro domácí odbornou 
veřejnost (Eurorural, Agrární perspektivy aj.). Zpracována závěrečná zpráva z projektu. 

 

Prostorové modelování ekonomických, ekologických a agro-environmentálních 
podmínek typových podniků ČR v podmínkách budoucí SZP (1277) 

Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Ida Zedníčková, doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., 

Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Jakub Kučera, Ing. Marie 

Trantinová, Ph.D., Ing. Václav Voltr, CSc. 

Výzkumný cíl projektu: Rozvíjet nový modelový aparát prostorové optimalizace zemědělských 
podniků (model FARMA-6) a vytvořit jeho plně využitelnou implementaci v optimalizačním 
systému GAMS. Hlavní inovací proti dosud využívaným modelům je prostorová (geografická) 
interpretace zemědělského podniku formou hektarové sítě (nebo sítě půdních bloků farmy)  
a jeho umístění v zemědělském prostoru ČR. 

Věcný obsah projektu, výstupy: Model FARMA-6 byl realizován v optimalizačním systému 
GAMS pro simulaci ekonomiky a ekologických aspektů typových podniků (ilustrujících 
rozdílné výrobně-ekonomické podmínky) orientovaných jak na klasickou, tak specifickou 
zemědělskou produkci. Pro každý prvek hektarové sítě byly definovány technické, 
ekonomické, ekologické aj. parametry a omezení, která umožňují optimální využití každého 
hektaru. Model FARMA-6 umožní simulovat implementaci různých uvažovaných variant 
agrární politiky na typové podniky spolu s ekonomickými, ekologickými a agro-envi důsledky 
těchto politik. Výstupem IVP 1277 by měla být publikace v recenzovaném, příp. 
impaktovaném periodiku a plánuje se studie o ekonomicko-matematických aspektech modelu 
FARMA-6 a jeho využitelnosti pro simulace dopadů agrární politiky a rozvoje venkova 

 

Problematika podpor pro méně příznivé oblasti (1278) 

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Štolbová, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Jakub Kučera, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Ing. Jaroslav 

Humpál, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Martin Hruška, 

Mgr. Jiří Hrabák, doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 

Výzkumný cíl projektu: Zdokonalit vymezení LFA v ČR v souvislostech EU, zpracovat 
metodiku pro stanovení dopadu přírodních omezení do ekonomiky farem. Aplikace návrhů  
a doporučení na podmínky ČR, shromáždění dat a jejich následná průzkumová analýza, 
zpracování a ověřování variantních přístupů řešení. Zdrojem byly výzkumné studie  
a metodiky JRS pro EU, konzultace s pracovníky vědy a výzkumu v ČR i zahraničí, 
databáze ÚZEI, MZe, ČSÚ, SZIF, LPIS. Předpokladem bylo dokončení projednávání 
základních požadavků na opatření LFA mezi Komisí, EP a členskými zeměmi v průběhu 
roku 2013. 

Jedním z důležitých výstupů byl návrh budoucího vymezení LFA a výše kompenzací 
farmám v těchto oblastech hospodařících. Výsledky byly vstupem do přípravy PRV 2014  
a TÚ 4213 v roce 2013. 
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Agrární trh práce – zaměstnanost (1279) 

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná 

Další řešitelé: Ing. Jan Drlík, Ing. Et Ing. František Nohel, Ing. Julie 

Kelnarová, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D., Bc. Miloslav Delín 

Výzkumný cíl projektu: Cílem bylo postihnout a vyhodnotit trendy a aktuální stav agrární 
zaměstnanosti, a to v kontextu situace na agrárním trhu práce. Práce koncepčně vycházela 
z pojetí agrárního trhu práce jako specifického celku, pro nějž jsou charakteristické jevy, 
jejichž obdoby na ostatních trzích práce chybí (Whitener, Leslie, A. The agricultural labour 
market: A conceptual perspective. Research in Rural Sociology and Development, 1989, 
Vol. 4, Pp. 55-79. ISBN 0-89232-925-4). Jde o dlouhodobé snižování počtu pracovníků, 
cyklické trendy v nezaměstnanosti, specifickou profesní strukturu, stárnutí zemědělské 
populace, spjatost s venkovem aj. 

Při zkoumání jevů a procesů agrárního trhu práce byly použity: standardní statistické metody 
analýzy sekundárních dat (deskriptivní a komparativní analýza, ekonometrická analýza; 
zdroj: ČSÚ), vlastní metodické postupy pro měření agrární nezaměstnanosti (zdroj: ČSÚ), 
metody a techniky sociologického výzkumu (empirické šetření motivací a profesního 
směřování čerstvých absolventů AF MENDELU – vlastními silami, bez nároku na 
subdodávku, zpracování v SPSS). 

Znalost situace na agrárním trhu práce je potřebná pro přípravu opatření zemědělské 
politiky i politiky rozvoje venkova jak na národní úrovni, tak pro diskusi v rámci SZP EU  
a mezinárodní komparace. Průběžný monitoring zaměstnanosti je potřebný i pro posuzování 
dopadů aplikovaných nástrojů zemědělské politiky.  

Výstupy: závěrečná zpráva z řešení projektu, článek v recenzovaném časopise, podklady 
pro řešení tradičních (Zelená zpráva aj.) a mimořádných úkolů ÚZEI, podklad pro 
ekonomické modelování ÚZEI. 

 

Agrární trh práce – mzdy v zemědělství (1280) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Drlík 

Další řešitelé: PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Et Ing. František Nohel, Ing. 

Julie Kelnarová, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D., Ing. Jindřich 

Špička, Ph.D. 

Výzkumný cíl projektu: Podat komplexní pohled na vývoj zemědělských příjmů a avizovat 
nepříznivé jevy a trendy: 

 analyzovat a hodnotit vývoj mezd v zemědělství, jakožto převládajícího zdroje 
příjmů zemědělců v ČR, 

 analyzovat a hodnotit vývoj příjmů osob podnikajících v zemědělských podnicích 
fyzických osob. 

Metodika, zdroje, výstupy a jejich využití: Standardní statistické metody socioekonomické 
analýzy dat. Analýza průměrných hodnot důchodu ze zemědělské činnosti s využitím 
komparativní metody. Zdroje: ČSÚ, FADN. 

Souhrnné zpracované výsledky analýz pro MZe ČR, podklady pro články do 
recenzovaných časopisů a dalších výstupů ÚZEI. 

 

Predikce výsledků zemědělského sektoru ČR na základě podnikových dat FADN (1281) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Hloušková 

Další řešitelé: Ing. Michaela Lekešová, Ing Eduard Slížka, Ing. Jiří 

Dubec, Ph.D. 
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Výzkumný cíl projektu: Vytvořit nástroj vhodný pro další zpracování dat FADN, pomocí 
kterého je možno každoročně činit odhady ekonomických výsledků zemědělského sektoru 
ČR, zejména vývoj důchodu a komponentů, ze kterých se důchod skládá. 

Analýza procesů potřebných pro tvorbu odhadu výsledků zemědělství včetně analýzy 
softwarových potřeb a vytvoření uceleného a detailního postupu. Statistická analýza dat 
FADN, za účelem zjištění proměnných, které jsou významné pro výpočet odhadu důchodu. 

Identifikace zdrojů externích informací pro stanovení indexů, především co se týká kvality, 
množství a časové dostupnosti. Na základě získaných informací byla vytvořena metodika pro 
stanovení indexů. Každoroční informativní přínos výsledků odhadu pro širokou odbornou 
veřejnost. Prezentace výstupu na konferenci nebo semináři. Článek v odborném periodiku. 
Zdroje: Statistické šetření FADN. 
 

Evaluace stávajícího predikčního aparátu zemědělských komodit (1282) 

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 

Další řešitelé: Pracovníci oddělení 1220 

Výzkumný cíl projektu: Na základě posouzení výsledků predikcí rozhodnout o použitelnosti, 
modifikaci, event. rozšíření současného prognostického aparátu (event. vylepšení 
prognostického aparátu). Hodnocení výsledků standardní metody pro krátkodobé predikce 
CZV zemědělských komodit a následných CPV a SC. Výzkum byl zaměřen zejména na 
rychle aplikovatelné metody s možností rychlé orientace a na vytvoření jistého standardu pro 
průběžné hodnocení. Aplikovatelná analýza predikční použitelnosti cenově transmisních 
modelů vytvořených v rámci VTÚ č. 43(4220)/2010. Výzkum byl zaměřen na hodnocení 
v delším časovém horizontu a zejména na indikaci přepočtu modelových parametrů. 
Individuální predikční metody a frekvence jejich používání – výzkum byl zaměřen na 
frekvence používání v konfrontaci s aplikací standardních postupů. Výzkum předpokládal 
individualizaci hodnotících postupů v návaznosti na specifiku predikčních metod. 

Věcný obsah projektu, výstupy: Článek v recenzovaném časopise. Prezentace na odborném 
semináři. Využití pro výstupy ÚZEI (TÚ, MÚ) zaměřené především na trendy vývoje cen 
zemědělských komodit na vnitřním trhu a dále cen v celé distribuční výrobkové vertikále (CPV 
a SC). Informativní přínos rovněž pro odbornou sféru zemědělského sektoru, která často 
predikce ÚZEI využívá. 

 

V roce 2012 byly řešeny následující projekty: 

Ekonomická výkonnost potravinářského sektoru ČR se zaměřením na malé a střední 

podniky v kontextu opatření Programu rozvoje venkova (IVP 1262) 

Odpovědný řešitel: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. (do 6/2012 Ing. Lenka 
Plášilová) 

Další řešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Martin Plášil, Ph.D.  

Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Bc. Jan Sodoma (11/2012) 

Výzkumný cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit dopady podpor pro 
zpracovatele zemědělských produktů z PRV (opatření I.1.3) na jejich ekonomickou situaci. 
K tomu byly analyzovány indikátory podpořených podniků tak, aby bylo možné s vysokou 
efektivností a vyváženě alokovat podpory do potravinářského odvětví v nových podmínkách 
(opatření zaměřené na konkurenceschopnost agrárně-potravinářského komplexu). 

V zájmu hlubšího pohledu na současné podnikatelské prostředí byly využity databáze 
Českého statistického úřadu (ČSÚ) obsahující celý potravinářský sektor a dále databáze 
proplacených projektů z PRV – v panelu dat Ministerstva zemědělství ČR a databáze Soliditet 
– Albertina.  

Pro identifikaci potřeb potravinářského sektoru bylo využito rešerše klíčových trendů a otázek 
růstu agrárně-potravinářského komplexu. Též byla prováděna terénní šetření a interview 
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s managementem, a to se zaměřením na malé a střední potravinářské podniky. Relativní 
význam podpořených investic vzhledem k velikosti podniků (celková aktiva) není  
u potravinářských subjektů velký. Přibližně u 50 % proplacených projektů tvořily investiční 
výdaje podíl menší než 10 % účetní hodnoty celkových aktiv, což vytvářelo předpoklad méně 
zřetelných efektů podpor. Protože byly kontrafaktuální analýzou porovnávány roky 2007  
a 2010, nebylo možné vzhledem k ekonomické krizi předpokládat zlepšení ekonomických 
indikátorů, což se také potvrdilo. 

Ekonomické efekty nebyly sice významné, přesto lze však pozorovat určité vlivy investičních 
podpor. Potvrdila se nastolená hypotéza, že ekonomická úroveň podpořených podniků 
v rámci podopatření I.1.3.1 se zvýšila více (resp. U některých indikátorů klesla méně) než  
u nepodpořených podniků. Kontrafaktuální analýza ukázala stabilizační efekt investičních 
podpor v krizovém období 2007–2010. Ukazatele rentability (ROA, ROE, ROCE, ROS) se  
u podpořených podniků snížily méně než u nepodpořených podniků. Investiční podpory měly 
také pozitivní vliv na produktivitu práce, která se u podpořených podniků zvýšila více než  
u nepodpořených podniků. Důsledkem investiční aktivity podniků byly vyšší odpisy a vyšší 
míra zadluženosti bankovními úvěry. Z pohledu celkové zadluženosti (závazky a bankovní 
úvěry) bylo však možné sledovat tendenci podniků v poklesu dluhové zátěže v období krize.  

Poznatků z řešeného projektu bylo využito v rámci prací na strategii pro růst českého 
zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 a při 
analýze podpor v rámci PRV se zaměřením pro příští programovací období 2014–2020. Dále 
jsou to odborné články a jiné výstupy (poster na Agrární perspektivy XXI. A 131. Seminář 
EAAE). 

 

Konkurenční potenciál českých producentů mléka a masného skotu v mezinárodním 

srovnání (1263)  

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková 

Další řešitelé: RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Jan 

Boudný, Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Bohdana Janotová 

Výzkumný cíl projektu: Odhad konkurenčního potenciálu domácího sektoru chovu skotu 
v komplexním pojetí (produkce mléka, odchov a výkrm masného skotu): 

 další zdokonalení souboru dat pro šetření nákladů ÚZEI na odchov a výkrm masného 
skotu v oblasti kvality dat; 

 sladění výstupu z šetření nákladů ÚZEI s výstupem agri benchmark Beef a porovnání 
výsledků; 

 vytvoření simulovaných variant produkčních podmínek vybraných podnikových  
a makroekonomických ukazatelů se záměrem nalézt parametry pro zlepšení konkurenční 
pozice českých producentů; 

 zajištění vstupních dat z českých farem do sítí IFCN Dairy a agri benchmark Beef za rok 
2011 pro kontinuální pokračování výzkumu. 

Věcný obsah projektu, výstupy: Prezentace v odborných časopisech a na odborných 
seminářích. Formulace potřeb sektoru při tvorbě a implementaci SZP (nastavení SOT  
a přímých plateb). Využití dat pro účely modelování. 

 

Analýza a hodnocení potřeb českého venkova (1264) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Pavel Pospěch 

Další řešitelé: PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Jan Drlík, Ing. Et Ing. František 

Nohel, Bc. Miloslav Delín 

Výzkumný cíl projektu: Analýza klíčových problémů venkova v závislosti na jeho geografické 
poloze, srovnání odlehlého a příměstského venkovského prostoru (cíl 2 původního projektu): 
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 identifikace odlehlých oblastí a příměstského venkovského prostoru (na základě časové 
dosažitelnosti jednotlivých obcí k příslušným správním centrům a centrům pracovních 
mikroregionů); 

 analýza rozdílů v demografickém vývoji odlehlých a příměstských venkovských oblastí 
(statistická analýza dat); 

 analýza charakteristik pracovního trhu v odlehlých a příměstských venkovských oblastech 
(statistická analýza dat); 

 provedení empirického šetření zastupitelstev odlehlých venkovských obcí (survey); 

 vyhodnocení výsledků empirického šetření, identifikace hlavních problémů a potřeb 
odlehlých venkovských obcí. 

Věcný obsah projektu, výstupy: Příprava PRV na období 2013–2020. Prezentace 
v odborných časopisech a na vědeckých konferencích. 

 

Uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci v lokálním rozvoji (1265) 

Odpovědný řešitel: Ing. Marta Konečná 

Další řešitelé: Ing. Jaroslav Pražan, RNDr. Tomáš Ratinger, MSc.,  

Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D. 

Výzkumný cíl projektu: Hodnocení přenosu principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci do 
lokálního rozvoje (v jeho ekonomických a sociálních aspektech), se zaměřením především na 
zemědělce hospodařící v ekologickém režimu. Cílem bylo zjistit, jak a v jaké míře přispívají 
zemědělci k lokálnímu rozvoji. 

Věcný obsah projektu, výstupy: Kvalitativní výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření 
a případových studií. Prezentace výstupu v odborných časopisech. Metodika pro měření 
dopadu. Podklady pro další výzkum. 

 

Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na strukturální (investiční) podpory 

poskytované v rámci I. Osy PRV (1266) 

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc., RNDr. Tomáš 

Ratinger, MSc., Ph.D., Ing. Martin Hruška, Ing. Michaela 

Lekešová 

Výzkumný cíl projektu: Vyhodnotit přímé i nepřímé dopady, ekonomické a neekonomické 
efekty podopatření „Modernizace zemědělských podniků“ nad rámec evaluačních otázek 
všeobecného monitorovacího rámce za pomoci jak kvantitativních, tak kvalitativních analýz. 

Věcný obsah projektu, výstupy: K hodnocení přínosů strukturálních podpor byla využita 
kombinace kvantitativního přístupu, který je založený na datech z podnikového účetnictví, 
s šetřením názorů zemědělských manažerů týkajících se úspěšnosti investičních podpor 
z PRV a problémů spojených s jejich využíváním. Pro kvantitativní analýzu byla použita 
kontra-faktuální analýza, která počítá průměrné efekty z ošetření (ATE) a průměrné efekty 
z ošetření na účastnících se farmách v PRV (ATT). Byla vybrána alternativní metoda 
přiřazování podle Abadie a kol. (2004), která dovoluje přímý odhad rozptylu efektu a ošetřuje 
proměnlivost rozptylu (heteroskedasticitu). Byla provedena analýza vybraného vzorku (415) 
podaných projektů, na které byla poskytnuta investiční podpora a které již byly proplaceny. 
Analýza se zaměřovala na oblasti investic a očekávané přínosy uváděné v návrhu projektu. 
Bylo dokončeno vyhodnocení všech 20 případových studií, které byly realizovány koncem 
roku 2011. I toto hodnocení se zaměřovalo především na oblast přínosů investice pro rozvoj 
podniku a jeho konkurenceschopnosti, ale nemalá pozornost byla věnována i motivaci  
a neekonomickým přínosům, jako jsou zlepšování pracovních podmínek, zlepšování pohody 
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zvířat a dopadu zemědělských aktivit na životní prostředí včetně jejich kvantifikace. Zvláštní 
pozornost byla zaměřena na podpůrný poradenský systém a problémy s realizací  
a využíváním investice. 

Jak kvantitativní tak kvalitativní analýzy indikují pozitivní efekt podpor. Kontra-faktuální 
analýza prokázala, že bez podpory by „podpořené“ podniky dosahovaly horších 
ekonomických výsledků, tvořily menší přidanou hodnotu s nižší produktivitou práce. Ukázalo 
se, že přínosy jsou vyšší u podniků hospodařících ve větší míře na trvalých travních 
porostech (nad 20 % UAA). Obdobně je možno z dosud provedených případových studií 
vidět, že se podpořené investice promítly do zlepšení příjmů podniků. Toto zlepšení vyplývá 
ze zvýšení užitkovosti zvířat, obecně ze zvýšení tržeb a v nemalé míře i z úspory provozních 
a pracovních nákladů. Navíc respondenti indikovali celou škálu dalších kvalitativních 
neekonomických přínosů, jako jsou zvýšení kvality a bezpečnosti produktů a zlepšení 
blahobytu zvířat. To potvrdila i analýza 415 projektů dnes již realizovaných podpořených 
investic. Ukazuje se, že podpořené podniky mají svoje rozvojové strategie a že podpořené 
investice jsou ve velké míře s nimi konzistentní. Jak kvantitativní tak kvalitativní analýza 
ukázaly, že podpora mobilizovala dodatečné finanční prostředky (zejména bankovní úvěry) 
pro modernizaci českého zemědělství, které by jinak zemědělští podnikatelé nevyužili. Efekt 
mrtvé váhy se ukazuje spíše malý, a podpory jsou tak důležitým impulsem k investování.  

 
Rozšíření modelu FARMA-4 pro analýzy nových nástrojů zemědělské politiky (1267)  

Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., 

Ph.D., Ing. Ida Zedníčková, Ing. Jiří Weichet, CSc. 

Výzkumný cíl projektu: Metodické zkvalitnění mechanismu optimalizační funkce a rozšíření 
aktivity na půdě o vybrané bioenergie: Provedení a odzkoušení mechanizmu pozitivního 
matematického programování v regionalizovaném modelu Farma 4.x s kvadratickou 
nákladovou funkcí; zpracování konceptu implementace bioenergií do modelu; kalibrace 
modelu pro realizované úpravy a provedení simulací na scénářích. 

Věcný obsah projektu, výstupy: Využití informací z duálních hodnot z lineární úlohy, kde 
hodnoty (produkce) vychází z napozorovaných hodnot – omezených tzv. kalibračními 
podmínkami – následně specifikovaná nelineární účelová funkce již stanovuje optimální 
hodnoty odpovídající výchozí situaci bez uplatnění omezujících podmínek. 

Metodicky a věcně inovovaný faremní model Farma 4. Provedení simulací dopadů nových 
pravidel jak v I., tak i II. Pilíři SZP na produkční a další ekonomické ukazatele typizovaných 
faremních systémů. Prezentace výstupu v odborném časopise. 

 
Analýza vlivu strukturálních opatření na sociální a ekonomický vývoj regionu 
 – mikrosimulační přístup (1268)  

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D. 

Další řešitelé: Mgr. Eliška Kozáková, Ing. Marta Konečná, 

Ing. Et Ing. František Nohel, Bc. Miloš Delín 

Výzkumný cíl projektu: Adaptace vytvořeného mikro-simulačního modelu na podmínky 
mikroregionu Černá Hora (zahrnuje 39 obcí regionu Jižní Moravy) a provedení simulace 
vybraných scénářů vývoje kraje. Výsledkem byl nástroj, který simuluje ekonomický  
a demografický vývoj ve svazku obcí. 
Věcný obsah projektu, výstupy: Využití mikro-simulačního modelu, převedení dat do 
požadovaných formátů, kalibrace modelu a formulování scénáře. Mikro-simulační model 
přizpůsobený na podmínky mikroregionu Černá hora, který projektuje výsledky vybraných 
scénářů na podmínky regionu Jižní Morava. Vědecké články o řešení modelu a simulacích 
v odborném časopise. 
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2.2 Granty (národní projekty) 

Model FARMA-5 – Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování 
zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským 
technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační 
systém  

Číslo projektu: TA01021220 

Vypisující organizace: Technologická agentura ČR 

Doba řešení: leden 2011 – prosinec 2014 

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Trantinová, Ph.D. 

Řešitelský kolektiv (ÚZEI):        RNDr. Ivan Foltýn, CSc.  

Řešitelé spolupracujících organizací: doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., Mgr. Přemysl Pavka, 
Ing. Lubomír Smrček (EKOTOXA s. r. o.) 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je vytvořit poradenský optimalizační systém FARMA-5, který představuje 
sofistikovaný softwarový aparát pro modelování a simulace optimálního chování 
zemědělských podniků. Přístup a řešení vychází z výrobně ekonomických podmínek 
zemědělského podniku (struktura výroby, kvalita půdního fondu, hektarové výnosy, 
užitkovost zvířat a nákladovost zemědělských komodit), reaguje na vnější ekonomické 
prostředí (tržní ceny zemědělských produktů, podpory zemědělských aktivit na bázi 
Společné zemědělské politiky EU a její specifika pro ČR), respektuje zásady správné 
zemědělské praxe a umožňuje vybírat a hodnotit varianty hospodaření přátelské k životnímu 
prostředí, které snižují negativní dopady zemědělské činnosti na životní prostředí. 

Systém FARMA-5 představuje systém modelů založený na propojení a modifikaci již 
existujících modelových nástrojů, jako jsou optimalizační model chování zemědělského 
podniku simulující kromě ekonomických aktivit i agro-environmentální aktivity a bilanci živin 
N, P, K v zemědělské půdě, také emisní model EMI-1 simulující emise amoniaku ze 
zemědělské činnosti podniku do ovzduší, imisní model IMI-1, který statisticky odvozuje 
imisní koncentrace amoniaku z emisí, depoziční model DEP-1 umožňující kvantifikovat 
vstup celkového atmosférického dusíku do půdy (s ohledem na emise amoniaku emitované 
ze zemědělského podniku) a protierozní model ERO-1 vyhodnocující míru erozního 
ohrožení zemědělské půdy daného podniku. Model ERO-1 bude zpracovávat rovněž návrhy 
protierozních opatření s podporou geografického informačního systému GIS umožňujícího 
geografické lokalizace protierozních opatření a jejich transformaci do modelu FARMA-5.  

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2013 a 2012: 

 Vývoj modelu pro výpočet emisí amoniaku z živočišné výroby (ustájení, skladování  
a aplikace hnoje a kejdy a pastevní periody podle zásad živočišné a rostlinné výroby). 

 Odvození vztahů emise – imise amoniaku v měřítku zemědělského podniku. 

 Vývoj modelu pro celkové atmosférické depozice dusíku do půdy. 

 Vývoj modelu eroze a automatizování výpočtu pro model FARMA-5. 

 Komplementace modelu FARMA-5 s modely depozice (DEP) dusíku a eroze půdy 
(ERO). 

Modul 3. Vývoj protierozního modelu ERO-1 

Model bude hodnotit úroveň vodní eroze na zemědělské půdě v zemědělském podniku, kde 
bude možné volit více variant. Výsledky hodnocení jsou založeny na údajích z evidence 
zemědělské půdy (LPIS) a jiných dostupných údajích z kategorizace půdy, které jsou nebo 
budou zpracovávány v GIS. Základní vstupující data do modelu ERO-1 jsou srážky, svažitost 
pozemků, typ půdy, plodina na orné půdě, struktura půdy, uplatněná opatření, která jsou 
lokalizována na půdních blocích. V rámci etapy budou řešeny problémové okruhy: 
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 tvorba katalogu protierozních opatření a výběr pro sledovaný podnik, 

 hodnocení plošných a liniových opatření, 

 posouzení opatření v rámci GAEC a agro-envi opatření, 

 hodnocení snížení ztrát půdy v různých variantách pro následné zpracování modelem 
FARMA-5, 

 technický popis a kartografické výstupy etapy ERO-1 

Další vývoj modelu DEP-1 a propojení modelů DEP-1 a ERO-1 do základního modelu 
FARMA-5. 

 
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického 
růstu a konkurenceschopnosti odvětví  

Číslo projektu: QI 111A166 

Vypisující organizace: NAZV 

Doba řešení: 1. 1. 2011–31. 12. 2014 

Koordinátor projektu: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 
(Ing. Miroslav Rozkot, CSc.)  

Odpovědní řešitelé (ÚZEI): Ing. Jan Boudný 

Řešitelský kolektiv:  Ing. Jindřich Špička, Ph.D. (ÚZEI); Ing. Miroslav 
Rozkot, CSc. (VÚŽV, v. v. i.); prof. Ing. Marie 
Čechová, CSc. (Mendelova univerzita v Brně) 

V roce 2011 byla vytvořena databáze vstupních ekonomických údajů včetně mechanizmů 
jejího efektivního využití. Výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny zejména se zaměřením 
na ekonomické zhodnocení chovu prasnic, porovnání nákladovosti ve výkrmu prasat 
v závislosti na intenzitě výroby a dále se zaměřením na vliv užitkovosti prasnic na 
ekonomiku jatečných prasat v podmínkách uzavřeného obratu stáda. V této aktivitě bude  
i nadále pokračováno. Řešitelský tým v rámci aktivity „Postupy vedoucích k úsporám 
nákladů v chovech prasat“ realizoval v roce 2012 dotazníkové šetření v podnicích s chovem 
prasat, které bylo zaměřeno na reprodukci prasnic. V roce 2013 je cílem identifikovat 
a kvantifikovat vliv nejvýznamnějších faktorů reprodukce prasnic na ekonomiku chovu 
prasat. Data o reprodukci prasnic, získaná doplňkovým dotazníkovým šetřením v roce 2012, 
jsou propojena s podnikovými daty o nákladech a výnosech, která jsou získávána v rámci 
Výběrového šetření nákladů a výnosů ÚZEI. 
 

Vynalézání venkova v ČR po roce 1989  

Číslo projektu: 13-40212S 

Vypisující organizace: Grantová agentura ČR 

Doba řešení: únor 2013–prosinec 2014 

Odpovědný řešitel:  Doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc 

Řešitelský kolektiv:  Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D., (ÚZEI); PhDr. Daniela Spěšná, 
Bc. Ing. Jan Drlík, Ing. Et Ing. František Nohel, DiS 

V prvním roce 2013 byly řešeny následující projektové aktivity: 

A1. Studium a přehled literatury k projektu 

A2. Pořízení seznamu zdrojů pro diskurzivní analýzu 

A3. Diskurzivní analýza, I. Fáze 

A4. Přehled typologií venkova 

A5. Rozvedení typologizace venkova a představení nového přístupu 

A6. Identifikace příčin diferenciace venkova 

A7. Analýza úpadku produktivistického venkova na strukturální úrovni 

A8. Analýza úpadku produktivistického venkova na kulturní úrovni  
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Projekty s podporou jiných resortů 

Projekt s podporou Ministerstva vnitra 
 

Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě 
krizových situací a ohrožení 

Číslo projektu: VG20102013027 

Vypisující organizace: Ministerstvo vnitra 

Doba řešení: 1. 11. 2010–31. 3. 2013 

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Štiková 

Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Helena Sekavová, RNDr. Ivan 
Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2012: 

Cílem projektu v roce 2012 bylo optimalizovat varianty řešení minimálního zajištění výživy 
pro obyvatele jednotlivých krajů ČR a dále varianty zajišťující požadovaný objem spotřeby 
při maximálním využití doplňků stravy. Byl proveden výběr sortimentu potravin 
s prodlouženou trvanlivostí, byly propočteny objemy jednotlivých vitaminů a minerálních 
látek a dále stanovena a propočtena potřeba zabezpečení obyvatelstva nezávadnou vodou. 

Kromě toho byl nově vytvořen model (ZEPOS-1), který převádí objem optimalizovaných 
potravinových skupin na objem kapacit v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu 
potřebných pro jejich výrobu. Návazně optimalizuje výrobu zemědělských surovin z vlastních 
zdrojů (tj. bez dovozu) pro jejich zajištění (potřeba zemědělské půdy a zvířat). Výsledky 
těchto výpočtů představují požadavek na minimální rozměr potravinářského průmyslu  
i zemědělství. Tím byl stanoven práh potravinového zabezpečení pro krizové situace. 
Výsledky výpočtů byly prezentovány v průběžné roční zprávě. 

Cílem projektu v roce 2013 bylo vymezit práh potravinové bezpečnosti jako preventivního 
ochranného opatření státu pro zvládnutí následků krizí a ohrožení, tj. modelovat opatření 
umožňující krize překonávat. Konkrétně šlo o to, stanovit na základě modelových výpočtů 
potřebný objem domácích potravinářských výrobků a zemědělských surovin nezbytných pro 
zajištění potřeby minimálního krytí nutričních požadavků na výživu obyvatelstva při 
jakémkoliv druhu ohrožení, a odtud i minimální rozměr českého zemědělství. Vzhledem 
k zadání projektu byl vyloučen dovoz a vývoz potravin. Byla optimalizována řada možných 
řešení potřebného objemu potravin k zajištění požadavků na výživu jak pro krizové situace 
trvající kratší období, tak pro ohrožení dlouhodobějšího charakteru. Pro modelové 
transformace výsledků řešení do potravinářské a zemědělské výroby byla vybrána varianta, 
která nejlépe odpovídala nutričním požadavkům i spotřební realitě. Výpočty byly provedeny 
na základě nově vytvořeného matematicko-modelového aparátu (optimalizační modely 
VYZIVA-1 a ZEPOS-1). Stanovený minimální rozměr zemědělství je příspěvkem k eliminaci 
negativních důsledků krizových situací, a tím umožňuje vymezit i práh potravinového 
zabezpečení. 

Závěrečná zpráva vypracovaná v roce 2013 shrnuje metodický postup a výsledky řešení 
projektu za celé období řešení. Současně byla zpracována certifikovaná metodika jako 
hlavní výsledek projektu. 
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Projekty s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR 

Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při 
manipulaci s potravinami a zdravá výživa 

Číslo projektu: SOZ/10305/6306/2013/1 

Vypisující organizace: Ministerstvo zdravotnictví 
Doba řešení: 1.1.2013–31.12.2013 
Odpovědný řešitel: Mgr. Jana Beránková 

Řešitelský kolektiv: Mgr. D. Hrnčířová, Ph.D. (3. LF UK Praha), Mgr. Lukáš Čermák 
(Občanské sdružení My a děti), Sdružení TEREZA (lektor výukového programu „Jím zdravě 
a s chutí“) 

Projekt podpory zdraví (PPZ10305) realizovaný v rámci dotačního programu Ministerstva 
zdravotnictví ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ (v roce 2012 projekt 
podpory zdraví nebyl řešen). 

a) v roce 2013 byl rozšířen obsah webových stránek www.viscojis.cz/teens, které jsou určeny 
žákům 2. Stupně ZŠ, studentům SŠ a jejich pedagogům o 10 nových odborných článků  
a 10 nových ilustrací. Byl vykonán upgrade redakčního systému webu a upgrade 
znalostních testů webu. Dále byl aktualizován výukový program „Výživa ve výchově ke 
zdraví“ (který je součástí webu viscojis.cz/teens) a příslušné interaktivní pracovní sešity, 

b) pro cílovou skupinu dětí MŠ bylo zrealizováno 15 výukových tematických představení 
s názvem „Přijede k nám návštěva“, 

c) pro cílovou skupinu žáků I. Stupně ZŠ bylo zrealizováno 10 výukových tematických 
programů. Bylo vytisknuto 600 ks pracovních sešitů „ Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky  
1.–3. třídy ZŠ. 

 
Rok 2013 

Cílová skupina 

Děti MŠ Žáci I. stupně ZŠ Žáci II. stupně ZŠ 

Počet akcí 
15 výukových 
představení 

10 výukových 
programů 

tisk pracovních 
sešitů 

webové stránky 
viscojis.cz/teens 

Počet 
účastníků 

876 dětí 196 žáků 
600 ks pracovních 

sešitů 
475 000 uživatelů 

web. stránek 
 

 

 

2.3 Tematické úkoly (odborný servis pro MZe)  

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012 (4101) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Václav Vilhelm, CSc. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

 Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2012. 

 Hodnocení zemědělské politiky v roce 2012. 

 Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2013. 

 

http://www.viscojis.cz/teens
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Operativní odborná činnost pro MZe (4102) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Oldřich Černoch, CSc., PhDr. Jan Šlajs, LL.M. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Mimořádné úkoly řešené operativní v průběhu roku na základě požadavků pana ministra 
a odborných útvarů ministerstva. 
 

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (4103) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Podávání návrhů v nových tendrech DG AGRI EU a výzev k výzkumným projektům 
vypsaných Evropskou unií v rámci 7. RP. Vedení finanční evidence, veškerá administrativa 
na projektech. Podávání návrhů v nových tendrech u TA ČR a GA ČR. Vedení veškeré 
administrativy (včetně finanční). Komunikace s TA ČR a GA ČR. Komunikace 
s Technologickou agenturou AV ČR v rámci programů a záměrů ve výzkumu. Komunikace 
s MŠMT v rámci grantů k 7. RP. Vedení agendy LEAR, ECAS, komunikace s koordinátory, 
s partnery ve výzkumu, Bruselské dny pro výzkum (navazování nových kontaktů). Asistence 
na projektu Development of Moldovan small farmers' business skill by enhancing knowledge 
transfer, který je zaměřen na transfer znalostí, projekt byl zahájen v srpnu 2012. 
 

Dopracování dokumentu PRV a budování systému pro hodnocení jeho vlivu (4114) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jaroslav Pražan 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Dopracování dokumentu PRV: dopracování analytické části, zejména zohlednění doporučení 
ex-ante hodnocení; dopracování strategické části a SWOT, zohlednění doporučení ex-ante 
hodnocení; detailní nastavení kritérií a výpočtu plateb u jednotlivých opatření dle postupující 
diskuse a připomínkových řízení, dopracování příslušných kapitol PRV; nastavení systému 
preferenčních kritérií pro výběr podporovaných operací; v rámci intervenčních logik 
k jednotlivým opatřením doplnit společné indikátory CMEF specifickými v případě, že 
indikátory stanovené EK nebudou vyhovovat specifickým potřebám ČR (včetně zpracování 
fiche se základními údaji – zdroj dat – frekvence sběru – výpočet apod. dle vzoru EK). 
V rámci přípravy hodnotících plánů pro PRV (v obecné podobě povinná součást dokumentu 
PRV) vypracovat systém pravidelného sběru podkladů (definice konkrétních dat včetně systému 
skladování dat) pro průběžné hodnocení efektů PRV a jeho jednotlivých opatření. Výsledek této 
aktivity bude také sloužit jako podklad k přípravě konečné podoby budoucího PRV. 

V návaznosti na zjištěné potřeby při sestavení hodnotících plánů prohlubovat poznání příčin 
jednotlivých efektů PRV a jeho opatření (postupné vypracování např. analýz a případových 
studií vybraných v závislosti na důležitosti jednotlivých opatření, rovněž ve vazbě na 
problematiku biodiverzity, veřejných statků, problematiku kvality vody, půdy a změny klimatu). 

Všechny aktivity (tj. dopracování PRV, systém shromažďování a zpracování dat pro 
hodnocení stávajícího a vypracování příštího PRV, tak i budování kapacity v poznávání příčin 
efektů PRV) provádět systematicky pro všech šest priorit PRV, tj.: podpora předávání znalostí 
a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech; zvýšení konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků; 
podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství; obnova, zachování  
a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví; podpora účinného využívání 
zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu; podpora sociálního začleňování, 
snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. 



21 

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy – bioprodukce, 
zpracování, odbyt a trh s biopotravinami) (4212) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Andrea Hrabalová 

Další řešitelé: Ing. Kamila Koutná, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními 
organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT) ve stejném rozsahu jako v letech 2007 až 2012. 
Pokračování ve sběru dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami včetně vývozu 
a dovozu biopotravin. 
 

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech (4213) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Marie Štolbová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1210 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zpracování podkladů pro návrh opatření „čl. 32/33: Platby pro oblasti s přírodními či jinými 
zvláštními omezeními“ v rámci přípravy PRV ČR pro období 2014-2020. Dopracování 
vymezení a kvantifikace rozsahu oblastí postižených přírodním znevýhodněním. Návrh na 
výši a diferenciaci sazeb LFA plateb. Modelování dopadu navržených sazeb do ekonomiky 
farem v různých přírodních podmínkách. Modelování dopadů degresivity plateb do ekonomiky 
podniků. Aktivní účast na pracovních jednáních s EK. Aktivní účast na pracovní skupině pro 
LFA při MZe. Zpracování seznamu oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními, který 
bude sloužit pro aktualizaci LPIS. 

 

Oceňování a využití půdního fondu (4214) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Václav Voltr, CSc. 

Další řešitelé:  Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Ocenění zemědělského půdního fondu a navazující ekonomické hodnocení rentability výroby. 
Aktualizuje ocenění současného systému bonitace půdy. Výsledky jsou určeny pro návrh 
ocenění zemědělského půdního fondu v souladu se zákonem o ocenění majetku a pro 
navazující úkoly: Vyhodnocení navazujících informací spojených s potřebami ochrany 
životního prostředí, zejména pro zjištění ekonomických dopadů eroze. Analýza možností 
tvorby cenových map zemědělské půdy. Vyhodnocení možností aplikace výstupů systému 
hodnocení půdy do provozních podmínek zemědělských podniků. 
 

 

Dopady nové společné organizace trhů (SOT) na trh v České republice (4220) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Miluše Abrahamová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1221 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zhodnocení a analýza projednávaných úprav SOT EU na český trh a produkci potravin. 
 

 

Monitoring a predikce cen hlavních komodit v ČR a vybraných zemích EU (4221) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Hana Baudisová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 4221 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců, průmyslových 
výrobců a spotřebitelských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na bázi 
údajů ČSÚ a TISČR SZIF. Komparace vývoje cen zemědělských výrobců, burzovních cen  
a spotřebitelských cen v ČR s vybranými zeměmi EU 27 za I. a II. pololetí 2013. 
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Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího a skopového 
masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2013 (4222) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Iveta Bošková 

Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Mgr. Jana Teichmanová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou hovězí, vepřové, drůbeží, 
skopové maso a vejce ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu. 

Na základě dostupných údajů o situaci a vývoji na světovém a evropském trhu s mlékem, 
hovězím, vepřovým, drůbežím, skopovým masem a s vejci zhodnotit vliv vývoje na 
zahraničních trzích na trh těchto komodit v ČR a na základě krátkodobých předpovědí ze 
zahraničních zdrojů predikovat vývoj produkce a vývoj na domácím trhu s uvedenými 
komoditami. 

 

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2012 (4223) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Karina Pohlová 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Postavení ČR v agrárním obchodu. Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu 
(AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2012, 
v porovnání s průměrem předchozích pěti let. Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, 
vývozu a bilance AZO ČR. Vývoj AZO ČR je hodnocení z teritoriálního i komoditního pohledu 
a rovněž i z hlediska podílu nezpracovaných/zpracovaných výrobků. Součástí informační 
studie je posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu (prostřednictvím dvou 
forem ukazatelů RCA). 

 

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2013 (4224) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Karina Pohlová 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi  
a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2013. Vývoj AZO ČR je hodnocen 
z teritoriálního i komoditního pohledu. AZO ČR zpracováno v hodnotovém i množstevním 
vyjádření. Analýza kilogramových cen. Tabulkové a grafické výstupy. 

 

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby 
(4225) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Ilona Mrhálková 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj celkové spotřeby potravin (vč. nutričního hodnocení) a spotřeby podle sociálních 
skupin, predikce spotřeby. Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl zahraničních 
výrobků na celkové spotřebě. Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání za 
potraviny, nápoje, tabák. Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na spotřebu 
potravin. Analýza vývoje českého trhu s důrazem na nabídku potravinářského zboží  
a spotřebitelské preference. 
Výstupy:  

Vliv ekonomických a sociálních faktorů na spotřebu potravin a vývoj vnitřního trhu . 

Vývoj spotřeby potravin, kritéria jejího hodnocení a predikce. 
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Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD (4226) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Karla Trdlicová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 

Podklady ke kvantifikaci odhadu produkčních a spotřebitelských podpor do každoročního 
monitoringu OECD.  

 

Implementace cílů a doporučení Akčního plánu pro biomasu (4227) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Zdeněk Nesňal, do 15. 4. 2013 Ing. Jiří Weichet, CSc. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1220 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Cílem tohoto tematického úkolu je zejména podpora implementace cílů a doporučení 
vyplývajících ze schváleného Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012–2020 (dále 
jen „APB“). Např. ekonomika využití pevné biomasy pro energetické účely v rámci rozvoje 
lokální energetiky, ekonomika BPS apod. Nezbytná je také určitá predikce vývoje trhu 
s biomasou jako důležitý zdroj informací pro zemědělce. 

 

Výkonnost a efektivnost výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a výroby 
nápojů (CZ-NACE 11) (4228) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků (MSP) CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11 
a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR. Analýza vývoje výkonnosti CZ-NACE 10  
a v oborové struktuře a CZ-NACE 11 včetně srovnání s EU u dostupných indikátorů). 
Finanční analýza CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11, systém podpory potravinářských výrob. Vývoj 
zaměstnanosti a mezd CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11. 

 

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro 
výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2012 (4231) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): 

Další řešitelé: 

Ing. Jindřich Špička 

Ing. Martin Hruška, pracovníci odboru Kontaktní pracoviště 
FADN ČR 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku (HPH), který je na 
základě evropské legislativy povinně pravidelně vykazován Evropské komisi v rámci 
Programu rozvoje venkova jako indikátor R2 i R7. Ke zjištění hodnoty předpokládáme 
zejména následující: Návrh vhodných zdrojů dat, vyhodnocení výběrového šetření vzorku 
žadatelů, dopočet (expertní odhad) pro základní soubor žadatelů. 
 

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (4232) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jana Poláčková, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Jan Boudný, Ing. Bohdana Janotová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků zemědělské prvovýroby za rok 
2012 a analýza vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru zemědělských 
podniků (dlouhodobý úkol řešený ÚZEI). Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování 
chmele v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků. 
Porovnání nákladů vybraných výrobků se srovnatelnými údaji sousedních zemí – vývozců  
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a předních světových vývozců. Ekonomika pěstování chmele v ČR – odhad pro rok 2012. 
Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2012. Ekonomika pěstování chmele v ČR – 
skutečnost za rok 2012. Analýza úrovně nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné 
výroby a jejich vývoje v období 2008-2012. 
 

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen 
zemědělské půdy v podmínkách ČR (4233) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI):  Ing. Václav Vilhelm, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., 
Ing. Václav Voltr, CSc., Ing. Martin Hruška 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

 

Monitoring tržních cen zemědělské půdy. Hodnocení lokálních vlivů určujících místně 
i časově obvyklou cenu zemědělských pozemků. Prohloubení a zlepšení kvantifikace vlivů 
jednotlivých faktorů ovlivňujících ceny nájemného za zemědělské pozemky. Predikce vývoje 
ceny zemědělských pozemků a nájemného za zemědělské pozemky. Zajištění sběru dat 
o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro zemědělskou činnost.  

 

SZP po roce 2013 – legislativní návrh EK k přímým platbám a dopady v něm 
navrhovaných změn během vyjednávacího procesu (4234) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jaroslav Humpál 

Další řešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, Ing. Michaela 
Lekešová, Ing. Petr Dereník, Ing. Tomáš Medonos, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

TÚ bude zaměřen na zpracování podkladů, nezbytně nutných pro další rozhodovací proces 
při nastavování systému přímých plateb v novém programovacím období. Během roku 2013 
bude nutné provést rozhodnutí o nastavení základní platby (systém platebních nároků), 
greeningu, vázané podpory, platby pro mladé zemědělce, schématu pro malé zemědělce, 
platby pro znevýhodněné oblasti v P1, dále bude nutné dospecifikovat definici aktivního 
zemědělce či případná kritéria převodu finančních prostředků mezi pilíři. TÚ by měl mimo 
pevně zadaných výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj situace projednávání leg. 
návrhu, aby mohla na základě provedených analýz ÚZEI být formulována pozice ČR. 

 

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (4301) 
Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: Pracovníci odboru Kontaktní pracoviště FADN ČR 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR. Organizování výběrového 
šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2011 v síti 
FADN. Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR v duchu nařízení Rady EU 
79/65/EEC 

 

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství 
(4302) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: Pracovníci odboru Kontaktní pracoviště FADN ČR 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Definování reprezentativního souboru ekonomických ukazatelů vnitropodnikové situace 
jednotlivých odvětví produkce ekologicky hospodařících podniků. Zjištění reálné hodnoty 
produktivity ekologického zemědělství v ČR, zjištění podílu zemědělské produkce ekofarem. 
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Výstupy: Celková zemědělská produkce ekologických farem ve vztahu k celkové výměře 
ekologických farem a k celkové zemědělské produkci ČR, porovnání se situací konvenčně 
hospodařících farem. 
 

Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti v rámci Zemědělského 
poradenského systému ČR jako součásti evropského Farm Advisory System (FAS) 

(4404) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Kořínek, RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zvyšování odborné způsobilosti poradců akreditovaných MZe – příprava povinných  
a nepovinných vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání, transfer vědy a výzkumu, vzdělávání 
lektorů, semináře, vytvoření e-learningových kurzů, aktualizování Kontrolních listů a studijních 
pomůcek. Akreditace nových poradců – administrativní a organizační úkony Správce Registru 
(ÚZEI) při procesu akreditace. Prodloužení platnosti akreditačního certifikátu (reakreditace)  
– administrativní a organizační úkony Správce Registru (ÚZEI), semináře včetně testů, 
pomůcky, studijní podpory. Rozšíření podoblasti u poradců akreditovaných MZe  
– administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů. Vytvoření 
systému přípravy a vzdělávání poradců v nové oblasti akreditace rostlinolékařství a nové 
podoblasti akreditace péče o půdu. Aktualizace webových stránek tvořících informační 
podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (www.agroporadenstvi.cz  
a www.infovenkov.cz). Příprava systému poradenství na programovací období 2014–2020, 
příprava vzdělávacích kurzů pro tvorbu „faremních plánů“. Ostatní činnosti Správce Registru. 
Kontrola poradců akreditovaných MZe. 

 

Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací legislativních 
předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (4405) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vzhledem k povinnosti implementace legislativních předpisů EU je nutné vyškolit dostatečný 
počet expertů, kteří zabezpečí informovanost a poradenství v souvislosti s povinnostmi 
vyplývajícími z legislativních předpisů. Dále je nutné zaškolit odborný personál příslušných 
orgánů státní správy, který bude zabezpečovat výkon a provádění legislativních předpisů. 
V souvislosti se zavedením nové centrální evidence dřeva (CEDr) bude nutné uspořádat také 
informační kampaň pro veřejnost. Cílem úkolu je zabezpečit organizaci požadovaných 
seminářů pro různé cílové skupiny dle rozepsaného harmonogramu. 

 

Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin 

(4411) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Marie Macháčková 

Další řešitelé: subjekt, vybraný na základě výběrového řízení pro analýzu 
potravin 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle 
mezinárodního standardu EuroFIR. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně 
dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle 
mezinárodního standardu EuroFIR. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin. 
Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR. Spolupráce 
s výrobci v oblasti sběru dat. Propagace činnosti Centra. 
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Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, 
viscojis.cz (4412) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Mgr. Jana Beránková, do 31. 7. 2013 Ing. Irena Suková 

Další řešitelé: Mgr. Jana Beránková, Ing. Dana Nehasilová, Ing. Dana 
Koubová, Ing. Šárka Ondrášková 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Průběžné zpracovávání informačních záznamů s funkcemi signálního, lokačního  
a oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. Zatřiďování těchto 
záznamů do www portálů bezpecnostpotravin.cz a viscojis.cz/teens a jejich podpůrných 
aplikací a následná propagace webových aplikací. 

 

Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské knihovny 
(4413) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Mgr. Martin Kvítek 

Další řešitelé: Pracovníci ZPK 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Akvizice knih a časopisů v závislosti na výši subdodávek, mezinárodní výměna publikací, 
poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní 
sítě AGLINET a katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného 
třídění, včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru 
AGROTERM. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI, 
vč. služeb výpůjčních a expresních reprografických ve studovně, doplňkový prodej publikací, 
evidence cirkulace (kolování) nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI, kompletace 
časopisů. Pravidelná údržba fondů ve skladech v Praze. Current Contents a DDS (dodávání 
tištěných a elektronických kopií obsahů časopisů i jednotlivých článků uživatelům na základě 
jejich objednávek). Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe. 
Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů  
a sborníků vydávaných na území ČR – Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. 
Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných 
časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace 
mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka. Referenční služby 
 – poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo 
prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových 
rešerší. Správa licencovaných elektronických informačních zdrojů a průběžné sledování jejich 
využívání. Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. 
Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích. 
Rozpracování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 na podmínky resortu MZe. 
Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému, včetně údržby knihovního 
informačního systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), pravidelné 
aktualizace a budování rejstříků. Údržba webových stránek ZPK. Zajišťování provozu  
a obsahu webových portálů Agronavigátor (ÚZEI) a Bezpečnost potravin (MZe), které je 
realizováno na základě průběžného zpracovávání a vkládání informační záznamů s funkcemi 
signálního, lokačního anebo oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní 
informace. K aktuálním nebo vyžádaným tématům zpracování informačních přehledů, které 
jsou rovněž zveřejňovány na uvedených veřejně přístupných portálech. Poskytování 
informací s možností průběžného sledování nebo cíleného vyhledávání a také formou 
zasílání vybraného uživatelského profilu e-mailem s periodicitou dle vlastního výběru 
uživatele. V návaznosti na službu Infopult zpracování a zveřejňování odborných odpovědí na 
došlé dotazy. Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum – zajištění online 
přístupu k databázím CAB, FSTA, PQ Agricultural Science Coll., EBSCO, Science Direct 
(Elsevier) a Springer v rámci členů konsorcií programu MŠMT. 
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Digitalizace starých českých zemědělských časopisů (4414) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Radislav Fikejs, do 31. 8. 2013 Dana Rudolfová,  
do 1. 4. 2013 Mgr. Martin Kvítek 

Další řešitelé: do 30. 9. 2013 Ing. Dana Smetanová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Výběr dokumentů pro digitalizaci. Zpracování a podání projektu na MK ČR. Skenování 
dokumentů a zpracování metadat. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům. 
Uchování dat v ÚZEI do doby plného zprovoznění systému pro dlouhodobou ochranu 
digitálních dat v systému NK ČR. 

 

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů ZPK – ÚZEI (4415) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Radislav Fikejs, do 31. 8. 2013 Dana Rudolfová 

Další řešitelé: Pracovníci ZPK 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zrestaurování a konzervace 3 vzácných a historických tisků. Mechanická očista dalších 
vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve vhodných klimatických 
podmínkách. Zajištění odborného restaurátorského postupu u 25 až 30 vytipovaných tisků vč. 
odhadu ceny za zrestaurování. Vytvoření plných bibliografických záznamů vzácných  
a historických tisků vybraných k uložení do ochranných obalů. Zpřístupnění bibliografických 
záznamů vzácných a historických dokumentů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím 
online katalogu. Nákup přístroje pro měření vlhkosti v jednotlivých dokumentech. 

 

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 14310 bezpečnosti potravin (4423) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jiří Minář 

Další řešitelé: Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Grafické úpravy: publikací, letáků, tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro 
prezentace pracovníkům odboru 14310 MZe. Grafické zpracování a realizace prezentačních 
bannerů. Grafické zpracování dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace 
bezpecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens. Dodání 3 x 500 ks CD (Hra s myší, 
Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, výukový program – pracovní sešity). 
Technické zabezpečení seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 14310 MZe  
(cca 10 akcí/rok). 

 

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (4428) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): 

Další řešitelé: 

Ing. Jiří Minář 

Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Technické zabezpečení konferencí, seminářů a ostatních akcí dle dispozic MZe a ÚZEI  
– ozvučení, projekce, tlumočnická a záznamová technika. Ediční zpracování podkladů  
a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, resortních organizací a ÚZEI. Vydávání 
odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola. Tvorba, správa, zpracování 
podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů dle požadavku MZe, pro resortní 
organizace dle dispozic MZe a ÚZEI: odborné materiály na elektronických nosičích; 
multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe; správa filmového archivu a videobanky 
MZe; kopie vybraných titulů na elektronických nosičích pro transfer poznatků VaV do praxe. 
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Technologie pro kombinované formy vzdělávání (4429) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Kořínek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem 
e technologií do vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní 
informační podpora TÚ zejména v oblastech: vzdělávání pracovníků státní správy, akreditace 
a dalšího vzdělávání privátních poradců dle směrnice MZe o akreditaci poradců a jejich 
vedení v Registru poradců MZe, vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol. 
 

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (4430) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Kořínek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1300 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zajistit provoz a nutnou systémovou základní údržbu multiportálového redakčního systému 
Agronavigator.cz a jeho využívaných klonů, který je základem informační podpory napříč 
ostatními aktivitami konanými pro MZe. Udržet požadovanou garantovanou dostupnost 
systému na úrovni 96 %, tzn., že bude uživatelům dostupný minimálně 96 % času v každém 
kalendářním měsíci. Uživatelům klonů systému Agronavigator.cz poskytovat technickou 
podporu a dle požadavků zabezpečovat proškolení k redakčnímu systému. 
 

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (4431) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Eva Hovorková, Otakar Krištoufek 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vstupní vzdělávání (včetně kapitoly EÚ, Etického kodexu a protikorupční tématiky). 
Environmentální vzdělávání. Počítačové vzdělávání. 
 

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin (4432) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Ing. Daniela Doudová 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  
Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedených aktivitám. Aktualizace pracovních 
sešitů ke vzdělávacímu programu „Výživa ve výchově ke zdraví “ včetně redakčních prací  
a grafických materiálů dle připomínek resortu MŠMT (1. 3.–15. 12. 2013). Aktualizace 
výukového programu ve spolupráci se stávajícím realizačním týmem složeným ze zástupců 
3 LF UK, MŠMT, ÚZEI, MZe (15. 8.–15. 11. 2013). Realizace sedmi výukových přednášek 
ve školních zařízeních (2. stupeň ZŠ) vedených dvěma lektory na téma Informační centrum 
bezpečnosti potravin, zdravá výživa a bezpečnost potravin „Výukový program pro výchovu 
ke zdraví“ a jeho implementace do resortu MŠMT (do 15. 11. 2013). Zajištění schvalovací 
doložky MŠMT pro pracovní sešity výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ (do 
15. 11. 2013). 
 
Podpora resortního odborného vzdělávání (4433) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Ing. Petr Hienl 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe a do výuky středních odborných škol 
(exkurze žáků středních odborných škol do výzkumných ústavů). Ve spolupráci ČZU připravit 
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a realizovat dva kurzy k problematice ukončených teoretických výstupů. Rovněž 
spolupracovat s dalšími univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením. Tvorba 
e learningových kurzů pro učitele škol Trvalé vzdělávací základny, témata budou 
specifikována podle priorit MZe. Zajištění odborného vzdělávání pedagogů středních 
zemědělských škol v oblasti ochrany rostlin pro potřeby vzdělávání dospělých i žáků. (MZe 
bude ze zákona akreditovat vzdělávací subjekty pro pořádání kurzů k získání a prodloužení 
osvědčení v oblasti odborné způsobilosti v ochraně rostlin.). Činnost organizačního garanta 
kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývajících kontrolních činností ve 
spolupráci s MZe ve školách při realizaci kurzů, účasti na výkonných radách Asociace 
vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Účast na jednání Výkonné rady 
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. 

 

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového 
kurzu, roční aktualizace dat (4435) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Otakar Krištoufek 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Vyhodnocení kurzů pro 2. skupinu (80 účastníků) e-kurzů (15 modulů) na základě dotazníků 
a opravné testy, uveřejnění na internetu (květen 2013). Certifikáty po absolvování všech  
15 modulů (červen 2013). Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu 
(legislativní změny) (červenec-září 2013). Příprava a zahájení e-kurzů 3. skupiny (15 modulů) 
(zahájení říjen 2013 a ukončení duben 2014) 
 

 

V roce 2012 byly řešeny následující tématické úkoly: 

 

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011(4101) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2011. Hodnocení zemědělské politiky v roce 2011. 

Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2012 

 
Operativní odborná činnost pro MZe (4102) 

Odpovědný řešitel:  Mgr. Jan Šlajs, LL.M. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Mimořádné úkoly řešené operativně v průběhu roku na základě požadavků pana ministra  
a odborných útvarů ministerstva.  
 

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (4103) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Ing. Lenka Fišerová, Ing. Zdeněk Bajnar 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Podávání návrhů v nových tendrech DG AGRI EU a výzev k výzkumným projektům 
vypsaných Evropskou unií v rámci 7. RP. Vedení finanční evidence, veškerá administrativa 
na projektech. Podávání návrhů v nových tendrech u TA ČR a GA ČR. Vedení veškeré 
administrativy (včetně finanční). Komunikace s TA ČR a GA ČR. Komunikace 
s Technologickou agenturou AV ČR v rámci programů a záměrů ve výzkumu. Komunikace 
s MŠMT v rámci grantů k 7. RP. Vedení agendy LEAR, ECAS, komunikace s koordinátory, 
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s partnery ve výzkumu, Bruselské dny pro výzkum (navazování nových kontaktů).  

PRIMA – „Prototypické“ účinky politik na multifunkční aktivity venkovských obcí (č. smlouvy 
FP7-2007-SSP-4021543; listopad 2008 až říjen 2011) – kompletace projektu, finanční zprávy 
pro EU a MŠMT. Asistence u nově předkládaných projektů – VOICE (Volatility Impacts of 
Commodity prices on the European and developing agricultural markets), MODOM 
(Modelování vztahu mezi chováním domácností a fiskálními a sektorovými politikami), 
Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS). 

 

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (4104) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Zpracování analytických a strategických podkladů nezbytných pro přípravu nového 
programového období 2014–2020, sestavení programového dokumentu – Program rozvoje 
venkova ČR na období 2014–2020. Podrobné zpracování SWOT analýzy pro jednotlivé 
priority pro rozvoj venkova. Vypracování návrhů jednotlivých opatření včetně zpracování 
jejich zdůvodnění. Navržení struktury a vypracování první verze programového dokumentu. 
 

Příprava opatření pro životní prostředí pro PRV od roku 2014 (4211) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Marta Konečná 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Úkol bude zaměřen na vypracování následujících opatření, která budou, nebo by mohla být 
zařazena do PRV pro období po 2014: Agroenvironmentální opatření; Ekologické 
zemědělství; Opatření v rámci Vodní rámcové směrnice; Platby v oblastech Natura 2000. 

V případě každého opatření budou rozpracovány argumenty pro jeho návrh (analýza SWOT), 
cíle opatření, návrh podporovaných aktivit zemědělců a navrženy výše podpor. K práci budou 
využity výsledky TÚ z roku 2011, který byl zaměřen na tituly AEO v oblasti biodiversity, 
přičemž tyto budou rozšířeny o ostatní složky životního prostředí (půda, voda  
a vzduch/klimatické změny). Pro navržená opatření budou provedeny odhady potřebného 
rozpočtu v rámci nového PRV. Aby bylo možné opatření navrhnout, bude nezbytné provést 
řadu šetření, z nichž některá bude možné provést v rámci tohoto TÚ a jiná zajistí MZe. Nutné 
podpůrné studie: Stanovení tzv. transakčních nákladů na vybrané tituly u AEO (metodiku  
a zpracování dat ze šetření zajistí ÚZEI, samotný sběr dat zajistí MZe). Sběr podkladů pro 
stanovení plateb (např. náklady na činnosti, které nejsou sledovány na TP a OP obecně  
a v EZ a IZ zvlášť, vývoj hnojení v podnicích na travních porostech). Šetření i zpracování dat 
zajistí ÚZEI částečně z prostředků na subdodávky v rámci tohoto TÚ a částečně zajistí MZe 
svými prostředky. 

 

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy – bioprodukce, 

zpracování, odbyt a trh s biopotravinami) (4212) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Andrea Hrabalová 

Další řešitelé: Ing. Martina Dittrichová, Ing. Jaroslav Pražan 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními 
organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT, BUREAU VERITAS) ve stejném rozsahu jako 
v letech 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. Pokračování sběru dat v oblasti zpracování, odbytu 
a trhu s biopotravinami včetně vývozu a dovozu biopotravin. Zjišťování cen na trhu 
s biopotravinami. Povinnosti sběru statistických dat jsou dány v čl. 36 NR 834/2007 a čl. 93 NK 
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889/2008 o ekologické produkci. Základní data o bioprodukci ekofarem (výměra pěstovaných 
plodin, počet chovaných zvířat, objem bioprodukce apod). Data v oblasti zpracování 
biopotravin, odbytu a trhu s biopotravinami, zjišťování cen na trhu s biopotravinami. Data 
porovnávající ceny biopotravin a konvenčních výrobků – identifikace cenových prémií. 

 

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech (4213) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Marie Štolbová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1210 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Tento úkol bude zaměřen na zpracování podkladů pro návrh opatření „32/33: Platby pro 
oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními“ v rámci přípravy PRV ČR po roce 2013. 
Obsahem úkolu bude: Dopracování vymezení a kvantifikace rozsahu oblastí postižených 
přírodním znevýhodněním v návaznosti na zpřesnění společných evropských kritérií. 
Zpracování analýz konkurenceschopnosti farem v různých přírodních podmínkách. Návrh na 
výši a diferenciaci sazeb LFA plateb. Aktivní účast na pracovních jednáních s EK. Aktivní 
účast v pracovní skupině pro LFA při MZe. Závěrečná zpráva shrnující podklady 
zpracovávané průběžně v rámci pracovní skupiny LFA. 

 

Oceňování a využití půdního fondu (4214) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Václav Voltr, CSc. 

Další řešitelé:  Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Analýza využívání cen půdy podle BPEJ pro potřeby MZe. Vývoj faktorů působících na 
výnosovou hodnotu zemědělské půdy. Porovnání základních cen zemědělské půdy podle 
aktuální vyhlášky MF a modelového výpočtu, vyhodnocení možností návrhů ocenění 
v cenových předpisech. Analýza ocenění a využití půdního fondu ČR.  

 

 

Úloha odbytových organizací v rámci zemědělsko-potravinové vertikály a jejich vliv na 

postavení prvovýrobců v této vertikále (4220) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Miluše Abrahamová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1221 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Analýza a vyhodnocení úlohy odbytových družstev a obdobných forem sdružení producentů 
působících v odvětví zemědělství v ČR, zahrnující následující dílčí cíle: Monitoring odbytových 
družstev, sdružení výrobců a jiných obdobných organizací působících v jednotlivých odvětvích 
zemědělských komodit v ČR. Analýza pozice těchto sdružení v rámci distribuční výrobkové 
vertikály z pohledu prvovýrobců i odběratelů, příčiny úspěchu a neúspěchu. Posouzení role 
současné politiky ve vztahu k činnosti sdružení výrobců a vyhodnocení její účinnosti. Na 
základě analýz vyhodnocení pozice odbytových družstev ve výrobkové vertikále a návrh na 
lepší cílení podpor v nové SZP. Studie shrnující výsledky úkolů. 

 
 

Monitoring a predikce cen hlavních komodit v ČR a vybraných zemích EU (4221) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Hana Baudisová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1221 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 
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Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců, průmyslových 
výrobců a spotřebitelských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na bázi 
údajů ČSÚ a TISČR SZIF. Komparace cen zemědělských výrobců, burzovních cen  
a spotřebitelských cen ve vybraných zemích EU 27. 

 

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového drůbežího a skopového 

masa na trh komodit v ČR v roce 2012 (4222) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Iveta Bošková 

Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Mgr. Jana Teichmanová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komoditou hovězí, vepřové, drůbeží  
a skopové maso ve světě a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu. Na základě 
dostupných údajů o situaci a vývoji na světovém a evropském trhu s mlékem, hovězím, 
vepřovým, drůbežím a skopovým masem zhodnotit vliv vývoje na zahraničních trzích na trh 
těchto komodit v ČR a na základě krátkodobých předpovědí ze zahraničních zdrojů 
predikovat vývoj produkce a vývoj na domácím trhu s uvedenými komoditami. Vepřové maso, 
drůbež a vejce. Hovězí maso, skopové maso, mléko. 

 

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2011 (4223) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Karina Pohlová 

Další řešitelé: Ing. Karla Trdlicová, CSc. 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Postavení ČR v agrárním obchodu EU. Vývoj AZO ČR celkem a zvlášť za EU 27 a třetí 
země. Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a bilance AZO ČR. Analýza 
kilogramových cen dovozu a vývozu. Zhodnocení konkurenceschopnosti ukazateli RCA. 

 

Analýza agrárního zahraničního obchodu (4224) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Karina Pohlová 

Další řešitelé: Ing. Karla Trdlicová, CSc. 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Čtvrtletní analýza českého AZO celkem a zvlášť za EU 27 a třetí země. Komoditní  
a teritoriální skladba AZO ČR. AZO ČR v hodnotovém a množstevním vyjádření. Analýza 
kilogramových cen. Grafické a tabulkové výstupy. 

 

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby 

(4225) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Olga Štiková 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1230 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj celkové spotřeby potravin (vč. nutričního hodnocení) a spotřeby podle sociálních 
skupin, predikce spotřeby. Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl zahraničních 
výrobků na celkové spotřebě. Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání za 
potraviny, nápoje, tabák. Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na spotřebu 
potravin. Analýza vývoje českého trhu s důrazem na nabídku potravinářského zboží  
a spotřebitelské preference. 
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Výstupy:  

Vliv ekonomických a sociálních faktorů na spotřebu potravin a vývoj vnitřního trhu.  

Vývoj spotřeby potravin, kritéria jejího hodnocení a predikce. 

 

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD (4226) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Karla Trdlicová, CSc. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Podklady ke kvantifikaci odhadu produkčních a spotřebitelských podpor následně 
publikované v monitoringu OECD. 

 

Akční plán pro biomasu – Ekonomická analýza bioplynových stanic (4227) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jiří Weichet, CSc. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 

Věcný obsah úkolu, výstupy: Ekonomika provozu bioplynových stanic s vyjádřením 
návratnosti investice do výstavby bioplynových stanic za následujících okrajových podmínek: 
Bude poskytována investiční podpora ve výši 40 % a 20 % vynaložených nákladů, ale 
nebude poskytována žádná provozní podpora – tzn. zvýšená výkupní cena energie z BPS. 

Výstup: Ekonomická analýza bioplynových stanic. 

 

Výkonnost a efektivnost výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a výroby 

nápojů (CZ-NACE 11) (4228) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Martin Plášil, Ph.D. a Ing. Lenka Mejstříková 

Další řešitelé: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.  

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků (MSP) CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11 
a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR. Analýza vývoje výkonnosti CZ-NACE 10 

a v oborové struktuře a CZ-NACE 11 (včetně srovnání s EU u dostupných indikátorů). 
Finanční analýza CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11, systém podpory potravinářských výrob. Vývoj 
zaměstnanosti a mezd za CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11. 

Výstupy: Analýza ekonomické pozice MSP výroby potravinářských výrobků a výroby nápojů  

a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR. Analýza výkonnosti a efektivnosti 

potravinářských výrobků a výroby nápojů v ČR. 

 

Koherence rozvojové a zemědělské politiky EU (4229) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Karina Pohlová, Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Petr 

Novotný 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vytipování možných témat koherence rozvojové politiky EU a Společné zemědělské politiky 
ve vazbě na její reformu. Zhodnocení potenciálních dopadů SZP na rozvojové země. 
Implikace pro českou rozvojovou pomoc. 
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Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro 

výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2011 (4231) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): 

Další řešitelé: 

Ing. Jindřich Špička 

Ing. Martin Hruška, Ing. Roman Němec, kolektiv pracovníků 

kontaktního pracoviště FADN ČR pod vedením Ing. Josefa 

Hanibala  

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku (HPH), který je na 

základě evropské legislativy povinně pravidelně vykazován Evropské komisi v rámci 

Programu rozvoje venkova jako indikátor R2 i R7. Výběr zdrojů dat a sestavení vzorku 

žadatelů u opatření, kde bude prováděno dotazníkové šetření. Výpočet hodnoty HPH dle 

navržené metodiky. 

 

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (4232) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jana Poláčková, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Jan Boudný, Ing. Bohdana Janotová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zpracování úplných vlastních nákladů a výnosů výrobků zemědělské prvovýroby za rok 2011 

a analýza vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru zemědělských podniků. 

Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování chmele v ČR na základě výběrových 

šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků. 

Porovnání nákladů vybraných výrobků se srovnatelnými údaji sousedních zemí a s předními 

světovými vývozci, Ekonomika pěstování chmele v ČR – odhad pro rok 2011. Náklady 

vybraných zemědělských výrobků za rok 2011. Ekonomika pěstování chmele v ČR  

– skutečnost za rok 2011. Analýza úrovně nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné 

výroby a jejich vývoje za období 2007–2011. 

 

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen 

zemědělské půdy v podmínkách ČR (4233) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Václav Vilhelm, CSc. 

Další řešitelé:                            Kolektiv pracovníků 1230  

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Monitoring tržních cen zemědělské půdy. Hodnocení lokálních vlivů určujících místně  
i časově obvyklou cenu zemědělských pozemků. Prohloubení a zlepšení kvantifikace vlivů 
jednotlivých faktorů ovlivňujících ceny nájemného za zemědělské pozemky. Predikce vývoje 
ceny zemědělských pozemků a nájemného za zemědělské pozemky. Zajištění sběru dat  
o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro zemědělskou činnost.  

 

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (4301) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1300 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR. Organizování výběrového 
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šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2011 v síti 
FADN. Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR v duchu Nařízení Rady EU 
79/65/EEC. Výsledky výběrového šetření – podklad pro zpracování ZZ 2011. Výběrové 
šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2011 v síti 
FADN (Samostatná příloha Zprávy o stavu českého zemědělství 2011). Předání podnikových 
dat a výstupů pro DG-AGRI dle požadavků Komise FADN. 

 

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství 
(4302) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1300 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Definování reprezentativního souboru ekonomických ukazatelů vnitropodnikové situace 
jednotlivých odvětví produkce ekologicky hospodařících podniků. Zjištění reálné hodnoty 
produktivity ekologického zemědělství v ČR, zjištění podílu zemědělské produkce ekofarem. 

Výstupy: Celková zemědělská produkce ekologických farem ve vztahu k celkové výměře 

ekologických farem a k celkové zemědělské produkci ČR, porovnání se situací konvenčně 

hospodařících farem. 

 

Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti v rámci Zemědělského 
poradenského systému ČR jako součásti evropského Farm Advisory System (FAS) 

(4404) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Kořínek, RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zvyšování odborné způsobilosti poradců akreditovaných MZe – příprava povinných  

a nepovinných vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání, transfer vědy a výzkumu, vzdělávání 

lektorů, semináře, vytvoření e-learningových kurzů, aktualizování Kontrolních listů a studijních 

pomůcek. Akreditace nových poradců – administrativní a organizační úkony Správce Registru 

(ÚZEI) při procesu akreditace. Prodloužení platnosti akreditačního certifikátu (reakreditace) 

– administrativní a organizační úkony Správce Registru (ÚZEI), semináře včetně testů, 

pomůcky, studijní podpory. Rozšíření podoblasti u poradců akreditovaných MZe  

– administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů. Vytvoření 

systému přípravy a vzdělávání poradců v nové oblasti akreditace rostlinolékařství a nové 

podoblasti akreditace péče o půdu. Aktualizace webových stránek tvořících informační 

podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (www.agroporadenstvi.cz  

a www.infovenkov.cz). Příprava systému poradenství na programovací období 2014–2020, 

příprava vzdělávacích kurzů pro tvorbu „faremních plánů“. Ostatní činnosti Správce Registru. 

Kontrola poradců akreditovaných MZe. 

 

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře (4405) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kristýna Stránská 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Obsahově a organizačně zajistit 5 vzdělávacích kurzů pro odborné lesní hospodáře. Odborný 
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lesní hospodář podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zabezpečuje vlastníku lesa 

odbornou úroveň hospodaření v lese.  

Cílem je formou odborných vzdělávacích kurzů proškolit a rozšířit odborné znalosti 

osob vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. Oblasti, 

ve kterých budou odborní lesní hospodáři proškoleni, jsou: právní normy ČR a EU se vztahem 

k hospodaření v lesích; možnosti čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích; 

aktuální trendy v pěstování lesa, hospodářské úpravě lesů a ochraně lesa; nakládání 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin; výstupy aplikovaného výzkumu atd. 

 

Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin 

(4411) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Marie Macháčková 

Další řešitelé: Ing. Marie Holasová, Výzkumný ústav potravinářský, v. v. i. 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle 
mezinárodního standardu EuroFIR. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně 
dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle 
mezinárodního standardu EuroFIR. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin. 
Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR. Spolupráce 
s výrobci v oblasti sběru dat. Propagace činnosti Centra. 

 

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, 
viscojis.cz (4412) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Irena Suková 

Další řešitelé: Mgr. Jana Beránková, Ing. Dana Nehasilová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Průběžné zpracovávání informačních záznamů s funkcemi signálního, lokačního  
a oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní informace. Zatřiďování těchto 
záznamů do www portálů bezpecnostpotravin.cz a viscojis.cz/teens a jejich podpůrných 
aplikací a následná propagace webových aplikací. 

 

Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské 
knihovny 

(4413) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Mgr. Martin Kvítek 

Další řešitelé: Pracovníci ZPK 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Akvizice knih a časopisů v závislosti na výši subdodávek, mezinárodní výměna publikací, 
poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci mezinárodní 
sítě AGLINET a katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného 
třídění, včetně záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru 
AGROTERM. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI, 
vč. služeb výpůjčních a expresních reprografických ve studovně, doplňkový prodej publikací, 
evidence cirkulace (kolování) nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI, kompletace 
časopisů. Pravidelná údržba fondů ve skladech v Praze. Current Contents a DDS (dodávání 
tištěných a elektronických kopií obsahů časopisů i jednotlivých článků uživatelům na základě 
jejich objednávek). Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe. 
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Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů  
a sborníků vydávaných na území ČR – Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. 
Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých odborných 
časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná aktualizace 
mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka. Referenční služby  
– poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo 
prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných a jednorázových 
rešerší. Správa licencovaných elektronických informačních zdrojů a průběžné sledování jejich 
využívání. Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. 
Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích. 
Rozpracování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 na podmínky resortu MZe. 
Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému, včetně údržby knihovního 
informačního systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), pravidelné 
aktualizace a budování rejstříků. Údržba webových stránek ZPK. Zajišťování provozu  
a obsahu webových portálů Agronavigátor (ÚZEI) a Bezpečnost potravin (MZe), které je 
realizováno na základě průběžného zpracovávání a vkládání informační záznamů s funkcemi 
signálního, lokačního anebo oznamovacího charakteru, jimiž jsou předávány znalostní 
informace. K aktuálním nebo vyžádaným tématům zpracování informačních přehledů, které 
jsou rovněž zveřejňovány na uvedených veřejně přístupných portálech. Poskytování 
informací s možností průběžného sledování nebo cíleného vyhledávání, a také formou 
zasílání vybraného uživatelského profilu e-mailem s periodicitou dle vlastního výběru 
uživatele. V návaznosti na službu Infopult zpracování a zveřejňování odborných odpovědí na 
došlé dotazy. Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum – zajištění online 
přístupu k databázím CAB, FSTA, PQ Agricultural Science Coll., EBSCO, Science Direct 
(Elsevier) a Springer v rámci členů konsorcií programu MŠMT. 

 

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů (4414) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Mgr. Martin Kvítek 

Další řešitelé: Ing. Dana Smetanová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů (Archiv zemědělský, Včelař a Český 

včelař) 

 

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů ZPK – ÚZEI (4415) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Mgr. Martin Kvítek 

Další řešitelé: Dana Rudolfová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zrestaurování a konzervace 3 vzácných a historických tisků. Mechanická očista dalších 
vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve vhodných klimatických 
podmínkách. Zajištění odborného restaurátorského postupu u 25 až 30 vytipovaných tisků  
vč. odhadu ceny za zrestaurování. Vytvoření plných bibliografických záznamů vzácných  
a historických tisků vybraných k uložení do ochranných obalů. Zpřístupnění bibliografických 
záznamů vzácných a historických dokumentů odborné i laické veřejnosti prostřednictvím 
online katalogu. 

 

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Plánu aktivit (rok 2012) ke Koncepci 
státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 až 2013 (4422) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kristýna Stránská 
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Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu 
s Usnesením vlády ČR č. 339 ze dne 10. května 2010 a Akčním plánem státního programu 
EVVO v ČR na léta 2010 až 2012.  

Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost účastníků k praktickému provádění aktivit lesní 
pedagogiky v základních školách. Analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního 
pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout. 

K naplnění cíle úkolu budou uspořádány dva semináře: Pracovně-vzdělávací seminář lesních 
pedagogů zaměřený na přípravu aktivit pro děti a mládež posilujících jejich vědomosti  
o lesních ekosystémech, lesním hospodářství a myslivosti. Propojení teoretických zkušeností 
s praxí. Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů zaměřený na spolupráci lesnických 
organizací a školních zařízení v oblasti lesní pedagogiky. 

 

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 14310 bezpečnosti potravin (4423) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jiří Minář 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Grafické úpravy: publikací, letáků, tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro 
prezentace pracovníkům odboru 14310 MZe. Grafické zpracování a realizace prezentačních 
bannerů. Grafické zpracování dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace 
bezpecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens. Dodání 3 x 500 ks CD (Hra s myší, 
Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, výukový program – pracovní 
sešity).Technické zabezpečení seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 14310 
MZe (cca 10 akcí/rok). 

 

Prezentace a propagace resortního poradenského a vzdělávacího systému, transfer 
poznatků výzkumu a vývoje na tuzemských výstavách  (4427) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Jiří Minář 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Poskytování metodické a poradenské podpory v rámci expozice. Propagace systému 
resortního vzdělávání. Zajištění výstavních expozic a jejich provozu, včetně grafického  
a výtvarného návrhu, jeho zpracování, tisku a instalace. Realizace vlastních expozic  
a propagace na odborných seminářích, konferencích a prezentačních akcích: 

Zemědělec/Jaro s koňmi – Lysá nad Labem, Techagro – Brno. 

Země živitelka – České Budějovice. 

Podpora vzdělávacích a prezentačních akcí dle aktuálních požadavků MZe a ÚZEI. 

 

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (4428) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): 

Další řešitelé: 

Ing. Jiří Minář 

Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, rezortních organizací 
a ÚZEI. Vydávání a distribuce odborného časopisu Zemědělská pôdohospodárska škola. 
Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů (odborné 
materiály na elektronických nosičích, multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe), 
správa filmového archivu a videobanky MZe, kopie vybraných titulů na elektronických 
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nosičích pro účely transferu poznatků VaV do praxe. Technické zabezpečení konferencí, 
seminářů a ostatních akcí. Odbyt, distribuce a propagace studijních, informačních a dalších 
produktů ÚZEI v tištěné formě a na multimediálních nosičích. 

 

Technologie pro kombinované formy vzdělávání (4429) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Kořínek 

Další řešitelé: Otakar Krištoufek, Ing. Lenka Šplíchalová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

 

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (4430) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Josef Kořínek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1300 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zajistit provoz a nutnou systémovou základní údržbu multiportálového redakčního systému 
Agronavigator.cz a jeho využívaných klonů, který je základem informační podpory napříč 
ostatními aktivitami konanými pro MZe. Udržet požadovanou garantovanou dostupnost 
systému na úrovni 96 %, tzn., že bude uživatelům dostupný minimálně 96 % času v každém 
kalendářním měsíci. Uživatelům klonů systému Agronavigator.cz poskytovat technickou 
podporu a dle požadavků zabezpečovat proškolení k redakčnímu systému. 

 

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (4431) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vstupní vzdělávání zaměstnanců (usnesení vlády č. 1542/05). 

Environmentální vzdělávání (usnesení vlády č. 1048/2000, č. 1542/2005). 

PC – KKIG (usnesení vlády č. 1542/2005, č. 904/2001). 

 

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin 
(4432) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám. Tvorba pracovního sešitu 
ke vzdělávacímu programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ (bezpečnost potravin) MŠMT pro 
cílovou skupinu 2. stupeň ZŠ (6.–7. třída), včetně redakčních prací a grafických materiálů 
(obrázky, fotografie) MZe. Zpracování a vyhodnocení připomínek z realizace pilotních 
projektů od čtyř vybraných ZŠ. Aktualizace výukového programu ve spolupráci se stávajícím 
realizačním týmem složeným ze zástupců 3. LF UK, MŠMT, ÚZEI, MZe. Realizace  
15 výukových přednášek ve školních zařízeních (2. stupeň ZŠ) vedených dvěma lektory na 
téma Informační centrum bezpečnosti potravin, zdravá výživa a bezpečnost potravin 
„Výukový program pro výchovu ke zdraví“ a jeho implementace do resortu MŠMT. 
Organizační práce při realizaci 5 prezentací výukového programu ve školských úřadech 
formou přednášky vedené jedním lektorem na téma „Výukový program pro výchovu ke 
zdraví“ a implementace programu do resortu MŠMT. T: do 15. 11. 2012. 
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Podpora resortního odborného vzdělávání (4433) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Ing. Petr Hienl 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Podklady ke zpracování koncepce resortního odborného vzdělávání ve spolupráci s MŠMT  
a krajskými odbory školství, Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, 
nevládními neziskovými organizacemi. Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe. 
Spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením. Podíl na realizaci 
projektu Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tvorba e-learningových kurzů 
pro učitele škol Trvalé vzdělávací základny, výroba podkladů pro záznam na elektronické 
nosiče dat – CD, DVD. Zajištění odborného vzdělávání pedagogů středních zemědělských 
škol v oblasti ochrany rostlin pro potřeby vzdělávání dospělých i žáků. Činnost organizačního 
garanta kurzu obecných zemědělských činností a z toho vyplývajících kontrolních činností ve 
školách při realizaci kurzu, účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro 
rozvoj venkovského prostoru. 

 

Vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost v rámci Týdne lesů 2012 

(4434) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kristýna Stránská 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Rok 2011 vyhlásila OSN „Mezinárodním rokem lesů“ (International Year of Forests – IYF). 
Jednotlivé členské státy OSN byly vyzvány k zahájení příprav akcí k tomuto roku. Cílem úkolu 
je zvýšit povědomí o lesnictví, o trvale udržitelném vývoji a obhospodařování lesů, o ochraně 
přírody. Důraz je kladen na předávání informací, včetně poskytování základních údajů formou 
informačních materiálů. 

Výstupy: Příprava a organizace přednášek a seminářů ve spolupráci s Národním 
zemědělským muzeem Praha. Byly realizovány přednášky v Národním zemědělském muzeu, 
v Městské knihovně v Pelhřimově, akce pro veřejnost a pro základní školy, přednáška pro 
Českou lesnickou společnost v Havlíčkově Brodě a několik přednášek ve Střední lesnické 
škole v Hranicích na Moravě. 

 

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového 
kurzu, roční aktualizace dat (4435) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): RSDr. Josef Sívek 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1330 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

S přijetím nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 se jednotné proškolování pracovníků 
v kontrolní sféře stalo povinným pro všechny členské státy. V souladu s víceletým národním 
plánem kontrol ČR 2007–2009, čj: 8751/2007-17410 ze dne 22. 3. 2007 odpovídá odbor 
17410 MZe za zajištění jednotného systému školení v povinných tématech uvedených 
v kapitole I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004. 

Proškolovat se budou pouze pracovníci provádějící úřední kontrolu v oblastech uvedených 
v kapitole I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004, tedy pro SZPI, ÚKZÚZ, SRS, SVS 
ČR, MZe – Úřad pro potraviny MZe. 
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Hodnocení Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací 
producentů sektoru ovoce a zeleniny (VS ČR) dle čl. 127 nařízení Komise (EU)  
č. 543/2011 – dle Metodického pokynu EK (4437) 

Odpovědný řešitel (ÚZEI): Ing. Miluše Abrahamová 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Cílem vyhodnocení VS ČR je posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených ve 
VS ČR. Vyhodnocení VS ČR bude prováděno podle „Metodického pokynu EK“ v oblasti 
jednotlivých typů opatření VS ČR, které jsou zaměřeny na dílčí strategické cíle záměru: 
Plánování produkce; Kvalita produkce; Zlepšení odbytu; Vzdělávání; Předcházení krizím  
a jejich řešení; Environmentální opatření – dle Vnitrostátního rámce ČR (VR ČR).  

 

2.4 FADN 

Kontaktní pracoviště FADN CZ je zodpovědné za fungování Zemědělské účetní datové 

sítě FADN v České republice. Koncept FADN byl zahájen v roce 1965, kdy byla Nařízením 

Rady č. 79/65/EHS zřízena zákonná základna pro organizaci FADN. Síť FADN je jediným 

zdrojem harmonizovaných ekonomických informací o hospodářských výsledcích 

v zemědělských podnicích, který umožňuje srovnání na úrovni celé EU. Dostupnost 

spolehlivých dat na podnikové úrovni v celé EU je zásadní, neboť politickým činitelům 

poskytuje důvěryhodný podklad, na jehož základě mohou činit informovaná rozhodnutí. 

V rámci FADN je v každém členském státě EU zajišťován sběr výrobních a ekonomických 

ukazatelů o hospodářských výsledcích z výběrového souboru zemědělských podniků a tyto 

individuální údaje jsou předávány pracovišti Generálního ředitelství EK pro zemědělství  

a rozvoj venkova (DG AGRI E. 3). 

Kontaktní pracoviště: 

 vykonává funkce a plní úkoly (jako Liaison Agency FADN) za ČR ve vztahu k EU, které 
vyplývají z Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009; 

 organizuje šetření k hospodářským výsledkům zemědělských podniků dle standardů  
a metodik EU, včetně kontroly a předávání dat FADN ČR do EU v požadovaném formátu, 
termínu a kvalitě; 

 zajišťuje organizačně i po věcné stránce fungování a jednání Národní komise FADN ČR; 

 zastupuje ČR v Řídícím výboru FADN Evropské komise a zajišťuje implementaci 
rozhodnutí tohoto výboru v ČR; 

 zabezpečuje využití dat FADN odbornou veřejností v ČR včetně distribuce dat formou 
publikací a elektronickými médii; 

 zajišťuje provoz samostatných webových stránek vztahujících se k činnosti Kontaktního 
pracoviště FADN a databázového internetového portálu pro přístup veřejnosti do 
databáze FADN na adrese: www.fadn.cz; 

 zajišťuje ve spolupráci s ČSÚ zavedení a aktualizaci klasifikačního systému 
zemědělských podniků EU a vyhodnocení dat strukturálního šetření v zemědělství ČR dle 
typologie EU; 

 řeší národní a mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu a projekty zahraniční 
technické pomoci v oblasti ekonomiky agrárního sektoru, zemědělské statistiky  
a projekty zaměřené na implementaci informačních systémů v EU. 
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2013 

Hlavní výstupy Kontaktního pracoviště FADN: 

 Šetření hospodářských výsledků účetního roku 2012 bylo zorganizováno a ukončeno na 
souboru 1 669 podnikatelských subjektů. Tím byla mimo jiné vytvořena datová základna 
pro oficiální soubor FADN předávaný do DG AGRI i pro zpracování dalších výstupů. 

 Oficiální datový soubor FADN ČR za účetní rok 2012 pro EU v rozsahu 1 429 farem byl 
vytvořen a předán do DG AGRI koncem listopadu 2013, tj. v termínu stanoveném EK. 

Tematické úkoly MZe 

 Tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící 
v ekologickém zemědělství“. Soubor FADN byl rozšířen o 143 podniků ekologických 
zemědělců. Na základě dat FADN byla provedena analýza hodnotící ekonomiku odvětví 
ekologického zemědělství. Prostřednictvím systému vážení byl učiněn odhad hodnoty 
produkce ekologického zemědělství za účetní rok 2011. 

 Tematický úkol „Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech“. Data FADN slouží 
jako jeden z podkladů pro stanovení optimální výše a diferenciace podpor podniků v LFA 
v kontextu změn ostatních nástrojů SZP. 

 Tematický úkol „Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících 
vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR“. V rámci hodnocení podílu zatížení daní 
z pozemku na celkové daňové zátěži byly z dat FADN vypočteny specifikované ukazatele. 

 Tematický úkol „Program rozvoje venkova na období 2014–2020“. Zpracování údajů  
o struktuře tržeb zemědělských podniků v síti FADN v letech 2007 až 2010 pro různé 
kategorie podniků jako podklad pro analýzu pro přípravu nového PRV. 

 Tematický úkol „SZP po roce 2013 – dopady legislativních návrhů Komise k přímým 
platbám“. Na datech FADN byla prováděna simulace dopadů různých variant modulace 
přímých nákladů. 

 Tematický úkol „Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota 
podniku pro výroční zprávu o pokroku PRV za rok 2012“. Data FADN byla využita pro 
analýzu vývoje zemědělství a hodnocení zemědělské politiky. Jedná se o porovnání 
standardních výstupů FADN v různých členěních. 

 Tematický úkol „Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012“. Data FADN byla využita 
pro analýzu vývoje zemědělství a hodnocení zemědělské politiky. Jedná se o porovnání 
standardních výstupů FADN v různých členěních. V květnu 2013 byly zpracovány tabulky 
srovnání standardních výsledků FADN za všechny členské státy EU, tyto tabulky jsou 
součástí ZZ za rok 2012. Dalším výstupem jsou výsledky šetření roku 2012 pro 
zpracování zprávy ZZ za rok 2013, který byl předán pracovníkům ÚZEI pověřeným 
přípravou této zprávy. 

 Interní výzkumný projekt ÚZEI „Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na 
strukturální (investiční) podpory poskytované v rámci I. osy PRV“. Vytvoření databáze 
podniků, které byly v šetření v letech 2007 až 2009 s vybranými ukazateli. Propojení na 
databázi proplacených projektů Operačního programu a podpořených podniků v rámci 
PRV a zpracování základních statistik. 

 Řešení interního výzkumného projektu ÚZEI „Predikce výsledků zemědělského sektoru 
ČR na základě podnikových dat FADN“. Cílem projektu je vytvoření nástroje vhodného 
pro další zpracování dat FADN, pomocí kterého bude možno každoročně činit odhady 
ekonomických výsledků zemědělského sektoru ČR, zejména vývoj důchodu  
a komponentů, ze kterého se důchod skládá. 
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Mimořádné úkoly MZe 

 Mimořádný úkol: „Odhad vyplacených prostředků Top-Up pro rok 2013“. Cílem úkolu bylo 
zajistit přípravu na stanovení sazeb Top-Up po zohlednění snížení Top-Up v důsledku 
modulace, tj. připravit a v rámci odhadu aplikovat mechanismus výpočtu sazeb Top-Up. 
Výpočet byl proveden ve 2 variantách, které se liší dle sektorových obálek. 

 Mimořádný úkol: „Odhad dopadu modulace na případnou výplatu přechodné národní 
podpory v roce 2013“. Na základě propočtů byla po modulaci vypočtena suma Top-Up 
k vyplacení dle jednotlivých sektorů a celkem variantně dle procenta modulace hodnoty 
celkového nároku nad 5 tisíc €. 

 Mimořádný úkol: „Výpočet národních doplňkových sazeb 2012“. Cílem úkolu bylo 
stanovení národních sazeb Top-Up pro rok 2012 po zohlednění snížení Top-Up 
v důsledku modulace. Po modulaci byly přepočteny sazby Top-Up tak, aby celková částka 
nepřesáhla částku 450 mil. Kč. 

 Mimořádný úkol „Analýza dopadů možných variant aplikace degresivity“. Na základě 
zadání byly propočteny dopady jednotlivých možných variant aplikace degresivity, 
zároveň bylo posouzeno, jaké výměry zemědělské půdy a počtu podniků by se dané 
opatření dotklo. Propočty byly provedeny na individuálních datech jednotlivých podniků 
šetření FADN za účetní rok 2011 a následně byly extrapolovány pro celou ČR. 

 Mimořádný úkol: „Rozdělení rozpočtu PRV 2014+ a Metodika výpočtu újem pro oblasti 
LFA v rámci přípravy PRV 2014–2020. Data FADN byla použita jako jeden z podkladů pro 
stanovení újem pro oblasti LFA v rámci přípravy PRV 2014–2020. Modelové farmy pro 
výpočet újmy byly kalibrovány na datech FADN. 

 Mimořádný úkol: „Vyhodnocení dopadů zrušení "zelené nafty" do zemědělství ČR“. Pro 
tento úkol byly zpracovány údaje o spotřebě PHM v Kč na hektar a podíl spotřeby na 
celkových nákladech u jednotlivých kategorií zemědělských podniků v šetření FADN 
2011. 

 Mimořádný úkol: „Porovnání výsledků modelových podniků a podniků FADN pro přípravu 
SZP 2014+. Na základě dat FADN byly vytvořeny různé typy modelových farem, které 
budou sloužit pro přípravu SZP 2014+. Základní výpočty se vztahují k průměrným 
podnikům LFA-H, LFA-O a ne-LFA. Na sedmi typech modelových podniků jsou 
prověřovány dopady různých variant nových podpor SZP 2014+. 

Výstupy pro ČSÚ 

 Pro Český statistický úřad bylo provedeno souhrnné zpracování z výběrového souboru 
FADN pro potřeby SZÚ a další úseky statistiky. Systémem vah jednotlivých podniků jsou 
FADN data převáděna extrapolací na úroveň celé ČR. 

 Pro Český statistický úřad byly dále zpracovány údaje za pachtovné na hektar 
připachtované zemědělské půdy v členění podle kultur. Z těchto údajů je pak vypočteno 
průměrné pachtovné na hektar. 

Ostatní výstupy 

 Ve spolupráci s odborem ÚZEI 1230 byla změněna metodika hodnocení zemědělských 
podniků a proveden nový výpočet ukazatelů a bodů finančního zdraví v šetření FADN CZ 
v souvislosti s akcí Zemědělec roku. 

 Pro potřeby znaleckého posudku z oboru Ekonomika a zemědělství pro PČR KŘP 
Ústeckého kraje byly zpracovány údaje nájemného zemědělských pozemků v okresech 
Chomutov a Most. 

 Data FADN jsou nadále využívána pro bakalářské, magisterské a doktorandské práce 
absolventů zemědělských univerzit. 



44 

 Zasedání Národní komise FADN ČR se uskutečnilo 6. 11. 2013. Byly projednány zprávy  
o výsledcích šetření za účetní rok 2012, aktuální otázky fungování sítě FADN v ČR a byl 
schválen plán výběru podniků FADN pro rok 2013. 

 Kontaktní pracoviště FADN systematicky rozvíjelo nástroje, které umožňují přístup 
k datům FADN co nejširší odborné veřejnosti. V letošním roce mají všichni zemědělci, 
kteří poskytují data FADN, internetový přístup ke svým datům s možností provádět 
komparace svých dat se skupinou vybraných zemědělců. 

Aktivity DG Agri ve vztahu k FADN ČR: 

 V roce 2013 svolala EK čtyři zasedání Řídícího výboru FADN. Pozice a zápisy z těchto 
jednání byly předány MZe. Úkoly vyplývající z těchto zasedání Kontaktní pracoviště FADN 
průběžně plnilo. 

 Fungování sítě FADN a činnost Kontaktního pracoviště FADN v roce 2013 mělo 
standardní podobu v duchu příslušné legislativy EU a v souladu s požadavky Řídící 
komise FADN EU. 

2012 

Hlavní výstupy Kontaktního pracoviště FADN: 

 Šetření hospodářských výsledků účetního roku 2011 bylo zorganizováno a ukončeno na 
souboru 1 692 podnikatelských subjektů. Tím byla mimo jiné vytvořena datová základna 
pro oficiální soubor FADN předávaný do DG AGRI i pro zpracování dalších výstupů. 

 Oficiální datový soubor FADN ČR za účetní rok 2011 pro EU v rozsahu 1 422 farem byl 
vytvořen a předán do DG AGRI koncem listopadu 2012, tj. v termínu stanoveném EK. 

Tematické úkoly MZe 

 Tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící 
v ekologickém zemědělství“. Soubor FADN byl rozšířen o 143 podniků ekologických 
zemědělců. Na základě dat FADN byla provedena analýza hodnotící ekonomiku odvětví 
ekologického zemědělství. Prostřednictvím systému vážení byl učiněn odhad hodnoty 
produkce ekologického zemědělství za účetní rok 2011. 

 Tematický úkol „Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011“. Data FADN byla využita 
pro analýzu vývoje zemědělství a hodnocení zemědělské politiky. Jedná se o porovnání 
standardních výstupů FADN v různých členěních. V květnu 2012 byly zpracovány tabulky 
srovnání standardních výsledků FADN za všechny členské státy EU, tyto tabulky jsou 
součástí ZZ za rok 2011. Dalším výstupem jsou výsledky šetření roku 2011 pro 
zpracování zprávy ZZ za rok 2012, který byl předán pracovníkům ÚZEI pověřeným 
přípravou této zprávy. 

 Tematický úkol „Podklady pro pozici MZe pro vyjednávání o finanční perspektivě EU na 
období 2014-2020“. Za roky 2006–2009 byla zpracována data FADN za účelem 
vyhodnocení a rozvoje scénáře finančního rámce SZP po roce 2013. Data slouží 
k vymezení vhodných výrobních struktur podle kritérií plánovaného krácení přímých 
plateb. V závěru roku 2011 byla na datech FADN ověřována podmínka pro opatření SZP 
min. 3 plodiny na OP. 

 Tematický úkol „Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech“. Data FADN byla 
použita pro stanovení optimální výše a diferenciace podpor podniků v LFA v kontextu 
změn ostatních nástrojů SZP. 

 Tematický úkol „Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících 
vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR“. V rámci hodnocení podílu zatížení daní 
z pozemku na celkové daňové zátěži byly z dat FADN vypočteny specifikované ukazatele. 
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 Tematický úkol „Vyhodnocení systému monitoringu PRV – zjištění hodnoty 
monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku za rok 2010“. Odhad indikátoru 
HPH za rok 2011 na základě dat FADN. 

 Tematický úkol „Příjmová úroveň v zemědělství“. S využitím datové základny FADN 
provedena analýza a hodnocení vývoje příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských 
podnicích fyzických osob. 

 Tematický úkol „Program rozvoje venkova na období 2014–2020“. Zpracování údajů  
o struktuře tržeb zemědělských podniků v síti FADN v letech 2007 až 2010 pro různé 
kategorie podniků jako podklad pro analýzu pro přípravu nového PRV. 

 Tematický úkol „SZP po roce 2013 – dopady legislativních návrhů Komise k přímým 
platbám“. Na datech FADN byla prováděna simulace dopadů různých variant modulace 
přímých nákladů. 

Mimořádné úkoly MZe 

 Mimořádný úkol „Rozšíření propočtu dopadu modulace na CNDP v roce 2012 o další 
varianty“. Data FADN byla využita pro propočet další varianty dopadu modulace na  
TOP-UP v roce 2012 – změna výplaty TOP-UP na ZP (vyplaceno pouze na TTP). 

 Doplnění MÚ: Byla vypočtena další varianta dopadu modulace – bez TOP-UP. 
Rozčlenění variant do skupin ve vztahu k zastoupení travních porostů na ZP. V rámci 
každé skupiny byla vypočtena průměrná hodnota vybraných dotací na zemědělský podnik 
a doplněna průměrnou výměrou ZP. Pro přímé platby a platby TOP UP byl proveden 
přepočet na skutečné sazby roku 2011, pro platby LFA, NATURA 2000 a AEO byly 
ponechány původní sazby v € (sazba se nemění). 

 Mimořádný úkol „Rozpracování modulace na výplatu Top-Up u varianty č. I“. Byl 
rozpracován dopad modulace na výplatu Top-Up 2012 u Varianty č. I (tj. Top-Up na citlivé 
sektory a zemědělskou půdu) dle absolutní výše Top-Up na podnik, průměrné částky Top-
Up na ha zemědělské půdy podniku a procenta snížení Top-Up podniku. 

 Mimořádný úkol „Propočet dopadu zastropování přímých plateb na ČR – Program 
progresivní degrese 2014“. Na základě dat FADN byl proveden propočet dopadu 
zastropování přímých plateb v členění celkem, dle VO, dle LFA. 

 Mimořádný úkol „Ověření dopadu modulace na ČR v roce 2012 a 2013 (pravidla pro 
poskytování přímých plateb)“. Data FADN byla použita jako zdroj pro ověření dopadu 
modulace na ČR – byla vyčíslena suma krácení přímých plateb. 

 Mimořádný úkol „Posouzení nových legislativních návrhů (DK PRES, EP – Capoulas)“. Na 
datech FADN CZ 2010 byl proveden výpočet krácení přímých plateb a výsledek byl použit 
k posouzení návrhu zpravodaje Capoulas – comagri EP. 

 Mimořádný úkol „Koncepční otázky rozvoje zemědělství a zemědělské produkce v ČR“. 
Byla provedena analýza podniků FADN CZ v terciálním rozdělení dle zadaných ukazatelů 
a výsledek byl využit pro návrhy řešení koncepční otázky rozvoje zemědělství  
a zemědělské produkce v ČR. 

 Mimořádný úkol „Aktualizace hodnot SGM 2004“. V souvislosti s přípravou Programu 
rozvoje venkova 2014–2020 byly pro účely aktualizace metodiky jemného doladění (fine 
tuning) nově stanovených méně příznivých oblastí kalkulovány koeficienty standardního 
příspěvku na úhradu vybraných zemědělských produktů za rok 2008 až 2010. 

 Mimořádný úkol „Odhad vyplacených prostředků Top-Up v rámci sledovaných sektorů“. 
Cílem tohoto úkolu bylo na datech FADN zjistit dopad modulace na jednotlivé citlivé 
sektory včetně Top-Up na zemědělskou půdu. 

 Mimořádný úkol „Zpracování dat FADN pro stanovení degresivity plateb LFA“. Pro 
stanovení degresivity plateb LFA byl připraven soubor individuálních dat s potlačenou 
identifikací, včetně propojení na údaje databáze LPIS, v časové řadě 2007–2010. 
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 Mimořádný úkol „Modelové varianty platebních nároků u typových podniků ČR“. Na 
základě dat FADN byla provedena analýza dopadu přechodu na systém přímých plateb 
založených na platebních nárocích u jednotlivých typových podniků. 

 Mimořádný úkol „Propočet modulace přímých plateb“. Cílem úkolu bylo ověřit, zda 
celková suma přímých plateb po modulaci nepřesahuje čistý vnitrostátní strop ve výši 
825,9 mil. €, a zda tedy nebude nutné lineární snížení přímých plateb. Ověření bylo 
provedeno na souboru SZIF – seznamu žadatelů přímých plateb 2012. 

 Mimořádný úkol „Zpřesnění sazeb Top-Up na rok 2012. Odhad vyplacených prostředků 
Top-Up pro rok 2012“. Cílem úkolu bylo zajistit přípravu na stanovení sazeb Top-Up po 
zohlednění snížení Top-Up v důsledku modulace, tj. připravit a v rámci odhadu aplikovat 
mechanismus výpočtu sazeb Top-Up na základě podkladových materiálů SZIF (odhad 
čerpání Top-Up 2012 na základě žádostí Top-Up 2011 a přímých plateb 2012 (SAPS, 
SSP, SFVP – STP, čl. 68). Výše nároku na Top-Up na ZP bylo možné odvodit od výše 
platby SAPS 

Výstupy pro ČSÚ 

 Pro Český statistický úřad bylo provedeno souhrnné zpracování z výběrového souboru 
FADN pro potřeby SZÚ a další úseky statistiky. Systémem vah jednotlivých podniků jsou 
FADN data převáděna extrapolací na úroveň celé ČR. 

 Pro Český statistický úřad byly dále zpracovány údaje za pachtovné na hektar 
připachtované zemědělské půdy v členění podle kultur. Z těchto údajů je pak vypočteno 
průměrné pachtovné na hektar. 

Ostatní výstupy 

 Ve spolupráci s odborem ÚZEI 1230 byla změněna metodika hodnocení zemědělských 
podniků a proveden nový výpočet ukazatelů a bodů finančního zdraví v šetření FADN CZ 
v souvislosti s akcí Zemědělec roku. 

 Interní výzkumný projekt ÚZEI „Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na 
strukturální (investiční) podpory poskytované v rámci I. osy PRV“ 

 Vytvoření databáze podniků, které byly v šetření v letech 2007 až 2009 s vybranými 
ukazateli. Propojení na databázi proplacených projektů Operačního programu  
a podpořených podniků v rámci PRV a zpracování základních statistik. Další postup bude 
posouzen na základě faktorové analýzy. 

 Národní projekt „Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany 
životního prostředí“ 

 V rámci projetu NAZV QH72257 byla zpracována data FADN pro potřeby objektivního 
vyhodnocení BPEJ. Na základě výsledků výpočtu z dat FADN bude určeno, která varianta 
ocenění BPEJ se nejvíce blíží reálným podmínkám praxe včetně vztahu k zemědělské 
půdě podle rozsahu pícnin v ocenění. Porovnání variant je prováděno v delší časové 
řadě. V závěru roku 2011 byly ověřovány různé varianty ocenění. 

 Zasedání Národní komise FADN ČR se uskutečnilo 26. 10. 2012. Byly projednány zprávy 
o výsledcích šetření za účetní rok 2011, aktuální otázky fungování sítě FADN v ČR a byl 
schválen plán výběru podniků FADN pro rok 2012. 

 Data FADN jsou nadále využívána pro bakalářské, magisterské a doktorandské práce 
absolventů zemědělských univerzit. 

 Kontaktní pracoviště FADN systematicky rozvíjelo nástroje, které umožňují přístup 
k datům FADN co nejširší odborné veřejnosti. V letošním roce mají všichni zemědělci, 
kteří poskytují data FADN, internetový přístup ke svým datům s možností provádět 
komparace svých dat se skupinou vybraných zemědělců. 
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 Aktivně byly rozvíjeny další formy propagace systému FADN včetně prezentace na 
výstavě Země živitelka, účastí v soutěži Zemědělec roku atp. 

 Kromě každoroční knižní publikace výsledků šetření je funkční internetový portál 
www.fadn.cz, kde jsou pravidelně aktualizovány informace o celém systému  
a prezentovány výsledky šetření.  

Aktivity DG Agri ve vztahu k FADN ČR: 

 V roce 2012 svolala EK tři zasedání Řídícího výboru FADN. Pozice a zápisy z těchto 
jednání byly předány MZe. Úkoly vyplývající z těchto zasedání Kontaktní pracoviště FADN 
průběžně plnilo. 

 Fungování sítě FADN a činnost Kontaktního pracoviště FADN v roce 2012 mělo 
standardní podobu v duchu příslušné legislativy EU a v souladu s požadavky Řídící 
komise FADN EU. 

2.5 Mezinárodní projekty 

V roce 2013 probíhala spolupráce ÚZEI na mezinárodních projektech zaměřených na 

zahraniční rozvojovou spolupráci v Moldavsku. 

Název projektu: Rozvoj podnikatelských dovedností moldavských malých zemědělců 
pomocí přenosu znalostí (Development of Moldovan small farmer‘s business skills by 
enhancing knowledge transfer) 

ID projektu: CzDa-RO-MD-2012-6-3-31181 

Zadavatel: Česká rozvojová agentura 

Doba řešení: 1 a 1/2 roku; začátek: červenec 2012, konec: prosinec 2013 

Realizátor: ÚZEI 

Odpovědný pracovník ÚZEI: Petr Bartoň 

Další řešitelé: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.; Bc. Michaela Míčová; Ing. Lenka 

Fišerová; Ing. Andrea Pekárková; Ing. Jiří Minář, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtova 

Projekt byl zaměřen na malé a střední zemědělce v Moldavsku s cílem ukázat dobré příklady 
ze zemědělské praxe a zlepšit informovanost místních zemědělců. Jádrem projektu bylo 
vytvoření komunikační strategie pro Národní farmářskou federaci Moldavska (FNFM) a na 
jejím základě připravit sérii vzdělávacích televizních pořadů (8+4 filmy / 20 minut). Televizní 
spoty byly odvysílány v hlavním vysílacím čase v celoplošném Teleradio Moldova. Po jejich 
odvysílání proběhlo vyhodnocení ohlasu mezi zemědělci a byly zjištěny názory na jejich 
možné úpravy tak, aby co nejlépe naplňovaly potřeby malých a středních zemědělců 
v Moldavsku. Cílem projektu bylo také představit místním zemědělcům nové technologie  
a zajistit navázání kontaktu mezi samotnými zemědělci a výrobci technologií v České 
republice. 

Název projektu: Situační studie proveditelnosti pro stavbu skladu s chladicím 
zařízením, prostorem na manipulaci, případně třídění a balení ovocných produktů  
u osmi vybraných subjektů v Moldavsku 

ID projektu: CzDA-MD-2013-6-31162 

Zadavatel: Česká rozvojová agentura 

Celková doba řešení: 3 měsíce; začátek: březen-červen 2013 

Realizátor: ÚZEI 

Odpovědný pracovník ÚZEI: Petr Bartoň 
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Situační studie předpokládala evaluaci a zhotovení business plánů potenciálních příjemců 
rozvojové pomoci v zemědělském sektoru v Moldavsku. Česká rozvojová agentura 
vytipovala v Moldavsku osm potenciálních příjemců zahraniční rozvojové pomoci pro 
přestavbu podnikatelských plánů a přijetí technologického vybavení dodaného českou 
stranou za účelem zvýšení přidané hodnoty jejich stávající zemědělské prvovýroby. Úkolem 
ÚZEI bylo evaluovat jejich produkci a umisťování na trh a analyzovat možnosti dalšího 
rozvoje, včetně otázek udržitelnosti případné kapitálové investice v rukou daného 
kooperativu a jeho plného využití. Součástí řešení byly také právní otázky formování 
kooperativu v Moldavsku. 

2.6 Oborová informační brána – poradenství, vzdělávání  

a knihovnické a informační služby 

V roce 2012 se Zemědělská a potravinářská knihovna začala připravovat na hlubokou 

strukturální změnu. Ta nastala po 85 letech svého působení. Hlavní prioritou bylo uchování, 

péče a rozvoj kulturního dědictví, které fond knihovny představuje. V rámci bilancování 

ekonomické kondice Ústavu zemědělské ekonomiky a informací bylo přistoupeno 

k rozsáhlému vnitřnímu zjišťování fungování specializované knihovny a možnosti spojení 

s oblastmi poradenství a vzdělávání. Jedna z důležitých otázek pro rozhodování byla – co 

bude s knihovnou dál?, včetně určení jejího budoucího směřování a funkce. S plnou 

podporou zřizovatele ústavu, Ministerstva zemědělství ČR (dále jen „MZe“), byl cíl orientován 

na další rozvoj knihovnických a informačních služeb v resortu. 

V roce 2013 pokračovalo vedení ústavu v restrukturalizaci fungování Zemědělské  

a potravinářské knihovny, byla zpracována analýza činnosti s využitím výsledků procesního 

a personálního auditu, komparace zjištěných údajů s dostupnými standardy a studiemi, 

výsledkem byl návrh transformace knihovny. Tento návrh definoval jako hlavní prioritu pro 

další směřování vybudování moderní knihovny 21. století, jako ústřední specializované, 

odborné knihovny. 

Cílem další orientace rozvoje knihovny je vytvořit z knihovny moderní informační centrum 

v resortu zemědělství – oborovou informační bránu. Vytvoření takového centra předpokládá 

spolupráci a kooperaci zainteresovaných organizací a institucí. Zvýšení efektivity 

v poskytování knihovnických a informačních služeb vyžaduje zavedení systému účinné 

spolupráce při získávání a využívání informačních zdrojů. Rozhodující přidanou hodnotou 

musí být možnost klienta získávat informace a dokumenty on-line kdykoli a odkudkoliv. To 

předpokládá akvizici elektronických informačních zdrojů (e-books, e-časopisy, databáze)  

a katalogizaci dosud nezpracovaných fondů knihovny. 

Základním výchozím předpokladem naplnění tohoto cíle je digitalizace knihovních fondů  

a využívání technologií a sítí.1) 

Ambiciózní projekt resortní oborové informační brány vyžadoval sloučení vzdělávací  

a poradenské části ústavu s knihovnou. Jedná se o získání maximálního efektu spojením 

knihovny jako významného zázemí a zdroje informací, vzdělávání a zemědělského 

poradenského systému pro transfer zkušeností, výsledků výzkumu a know-how koncovým 

klientům. Spojení těchto dvou organizačních složek ústavu přispělo ke zvýšení provázanosti 

vnitřních procesů a oblastí propojovaných činností tak, aby byly optimálně využity jak lidské 

zdroje, tak zejména vědomostní potenciál. Proces změn v ústavu byl završen 1. srpna 2013 

vznikem Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a Knihovny Antonína Švehly. 

 

1) 
Šlajs, Jan. Transformace oborové knihovny na oborovou informační bránu zemědělského resortu. In Knihovny 

současnosti 2013. Sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2013. Strana 58-62. ISBN978-80-86249-68-1. 
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Před sloučením plnil Odbor Poradenství a vzdělávání s 18 pracovníky kromě 14 celoročních 
tematických úkolů ještě 3 mimořádné tematické úkoly a jeden funkční úkol. V rámci 
organizační změny bylo zřízeno oddělení Poradenství a vzdělávání. Počet pracovníků klesl 
v druhé polovině roku 2013 z 18 na 9. V odboru Zemědělská a potravinářská knihovna bylo 
v roce 2012 zařazeno 35 pracovníků, kteří realizovali 5 celoročních tematických úkolů,  
2 mimořádné tematické úkoly, 4 projekty programu Ministerstva kultury – Veřejné informační 
služby knihoven (VISK) a v roce 2013 ještě jeden projekt podpory zdraví Ministerstva 
zdravotnictví „Národní program zdraví – projekty – Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů 
k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“. V roce 
2013 klesl počet pracovníků v rámci oddělení Knihovna Antonína Švehly při stejném počtu 
tematických úkolů a projektů na 30. 

2.6.1 Podpora rezortního odborného vzdělávání 

V této oblasti probíhala příprava podkladů ke zpracování koncepce rezortního odborného 
vzdělávání. Odbor zorganizoval dvě dotazníková šetření k získání aktuálních informací 
v oblasti vzdělávání v zemědělství. První bylo zaměřeno na získání údajů od členů Asociace 
vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Druhé šetření bylo tematicky 
zaměřené na další vzdělávání, respondenti byli členové neziskových organizací působících 
v rezortu zemědělství. Aktivně se do šetření zapojily tyto organizace: Agrární Komora ČR, 
Asociace soukromého zemědělství a Národní síť místních akčních skupin. 

V oblasti transferu vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe jsou uzavřené výzkumné 
úkoly rezortních výzkumných organizací zpřístupňovány zařazením do fondu Knihovny 
Antonína Švehly, zveřejňovány na webových stránkách Asociace vzdělávacích zařízení pro 
rozvoj venkovského prostoru a také na stránkách www.agroporadenstvi.cz. 

Semináře uspořádané pro odbornou veřejnost 

Název semináře 
Počet účastníků 

2012 2013 

Seminář pro učitele odborných zemědělských předmětů ze SOŠ 

k problematice transferu znalostí do praxe 
35 -- 

Semináře – Dny otevřených dveří Fakulty agrobiologie, potravinových 

a přírodních zdrojů ČZU v Praze 
-- 57 

Seriál seminářů pro zástupce středních odborných škol, privátních poradců a místních 
akčních skupin v roce 2013 byl završen kulatým stolem na ČZU na téma „Potřebuje český 
venkov vědu a výzkum, potřebuje věda a výzkum český venkov?“, kterého se zúčastnili 
akademičtí funkcionáři, zástupci MZe a ÚZEI. 

kurz autor odborného obsahu 

Plevele doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. 

Hmyzí škůdci polních plodin doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. 

Biologie buňky 
ve spolupráci s kolektivem autorů vedeným prof. Mgr. Ing. Markétou 
Sedmíkovou, Ph.D. 

Gametogeneze 

Reprodukční biotechnologie 

 

V roce 2013 pokračovala spolupráce s Českou společností rostlinolékařskou při 
dopracování osnov na II. a III. stupeň odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na 
ochranu rostlin. Na konci roku jsme zorganizovali školení školitelů, kteří jsou pověřeni MZe 

http://www.agroporadenstvi.cz/
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konáním kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. 
Školení se zúčastnilo 33 pedagogů středních zemědělských škol. 

ÚZEI zajišťuje také činnosti organizačního garanta kurzů obecných zemědělských 
činností. V roce 2012 byl dokončen kurz v rozsahu 300 hodin na 9 školách, v roce 2013  
v 11 školách TVZ. Kurz za oba roky absolvovalo celkem 189 podnikatelů v zemědělství bez 
zemědělského vzdělání. Velmi prospěšná je aktivní a pravidelná účast na jednání Výkonné 
rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. 

2.6.1.1 Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek 

Prioritním úkolem je zajištění povinného vzdělávání pro nově přijaté zaměstnance MZe  

a jeho složek (SPÚ, SVS, SZPI a ÚKZÚZ). 

Přehled účasti na vzdělávacích kurzech 

Název kurzu / Rok 2012 2013 

Vstupní vzdělávání zaměstnanců 123 188 

Environmentální vzdělávání 174 289 

Kombinovaný kurz informační gramotnosti 189 151 

 

2.6.1.2 Vzdělávání lesních pedagogů a letní aktivity pro děti a mládež. 

Cílem vzdělávacích seminářů pro lesní pedagogy bylo zvýšit odbornou připravenost 

účastníků k praktickému provádění aktivit lesní pedagogiky v mateřských a základních 

školách, analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, 

jak tyto problémy vyřešit a metodicky i didakticky zvládnout. Přehled seminářů lesní 

pedagogiky je uveden v následující tabulce: 

Název semináře 
Počet 

účastníků 

Seminář pro lesní pedagogy – nové aktivity, informace a výměna zkušeností 76 

Další teoretické a praktické náměty pro nejen venkovní aktivity lesní pedagogiky 82 

V lese nejsme v háji, aneb desátý seminář pro lesní pedagogy a praktické workshopy na 

témata, která je třeba umět nejen komunikovat 
70 

Jedenáctý seminář pro lesní pedagogy plný dílen 50 

Ke zveřejňování informací o lesní pedagogice jsou průběžně využívány webové stránky 

www.lesnipedagogika.cz. 

2.6.1.3 Vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost v rámci Týdne lesů 2012 

Ve spolupráci s Nadací dřevo pro život byly uspořádány tři vzdělávací akce v regionech. 
Těchto akcí se v prostředí lesa zúčastnilo 377 dětí prvního stupně základních škol. Smyslem 
tohoto tematického úkolu bylo přiblížit les dětem a ukázat jim i učitelům les očima lesníka; 
představit les jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůraznit jeho hospodářské  
a sociální souvislosti. Součástí akcí byly ukázky tematiky: semenářství a zalesňování, 
vyznačování těžeb v probírkových porostech s ukázkou výchovy mladých lesních porostů, 
myslivost, péče o zvěř, vše, co se měří na stromech, těžební činnost a přibližování dřeva, 
práce se dřevem v kreativní dílně. 

2.6.1.4 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře 

Obsahově a organizačně jsme zajišťovali vzdělávání odborných lesních hospodářů. 
Odborný lesní hospodář podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

http://www.lesnipedagogika.cz/
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některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje vlastníku lesa 
odbornou úroveň hospodaření v lese. 

Obsahově a tematicky byly semináře zaměřeny: právní normy v lesním hospodářství, 
reprodukční materiál lesních dřevin, škody zvěří, hospodářská úprava lesů, aktuální výstupy 
lesnického výzkumu použitelné v praxi, využitelnost těžebně-dopravních strojů, ekonomika 
jejich provozu, zdroje a využití biomasy, lesní pedagogika. 

Přehled kurzů pro odborné lesní hospodáře 

Místo konání kurzu Počet účastníků 

Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě 32 

Školní lesní podnik ve Křtinách u Brna 25 

Kostelec nad Černými lesy + exkurze 22 

Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku 33 

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola 20 

2.6.1.5 Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací 

legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 

Dalším významným úkolem bylo organizačně zabezpečit vzdělávací akce seznamující 
určené cílové skupiny s legislativními opatřením vyplývajícím ze zákona č. 226/2013 Sb.,  
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Školení nového legislativního opatření bylo 
organizováno ve dvou stupních. Autoři zákona vyškolili na třech seminářích školitele, kteří 
následně vzdělávali na 16 školeních (průměrně 50 účastníků) cílové skupiny: odbornou 
veřejnost (hospodářské subjekty a obchodníky) a odborný personál příslušných orgánů státní 
správy, který bude zabezpečovat výkon a provádění zákona. Součástí organizace seminářů 
bylo vytvoření a vydání informačního letáku „Obchodujete se dřevem“. Rukopis plánované 
odborné publikace „Legislativní opatření spojená s uváděním dřeva a dřevařských výrobků 
na trh EU“ byl převzat od autorů k dalšímu zpracování v roce 2014. 

2.6.1.6 Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost 

potravin 

Pro mladší žáky 2. stupně základních škol byly vytvořeny pracovní sešity k výukovému 
programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Pro tuto věkovou skupinu byl zvolen jednodušší 
obsah, než tomu bylo u pracovních sešitů (dále jen „PS“) pro starší žáky. Postupně bylo 
vytvořeno pět PS (Živiny a voda, Výživová doporučení, Otravy z jídla, Výživa a nemoci, 
Potraviny a bezpečnost). 

Ve spolupráci s lékaři 3. LF UK proběhla každoroční aktualizace výukového programu  
(25 článků) a jeho zveřejnění na webových stránkách MZe: www.bezpecnostpotravin.cz. 

Na vybraných základních školách pro pedagogy a žáky 2. stupně realizoval ÚZEI s lektory 
3. LF UK celkem 14 odborných přednášek na téma Výživa ve výchově ke zdraví  
a bezpečnost potravin. 

2.6.1.7 Tvorba kurzů pro elektronické formy vzdělávání 

V roce 2012 byl vytvořen e-learningový kurz pro privátní poradce s názvem 
„Agroenvironmentální management“. Autorem odborného obsahu je dr. Ing. Petr Marada. 
Učitelům středních odborných zemědělských škol v ČR bylo nabídnuto rozšíření vědomostí 
v oblasti zemědělství pomocí celkem 76 e-learningových kurzů. Největší zájem byl o 24 typů 
kurzů, které studovalo 26 učitelů z 9 zemědělských škol. 

Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe a Institutem celoživotního vzdělávání 
a informatiky Brno proběhla kontrola 15 modulů jednotného školení pracovníků provádějících 
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úřední kontroly a 7 z nich bylo aktualizováno. Školení úspěšně absolvovalo 74 ze  
78 přihlášených inspektorů 1. skupiny inspektorů. V roce 2012 bylo zahájeno a v roce 2013 
ukončeno školení 2. skupiny inspektorů, úspěšně ho absolvovalo 75 inspektorů  
z 80 přihlášených. Zahájeno bylo školení 3. skupiny inspektorů, ve které studuje  
80 inspektorů. Účastníkům školení byla během studia poskytována technická podpora 
v systému LMS eDoceo. 

2.6.2 Činnost metodického a kontrolního orgánu poradenství 

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. byla v roce 2012 
dokončena příprava poradců pro podoblast péče o půdu. 

Prostřednictvím webových stránek www.agroporadenstvi.cz jsou zemědělci a zemědělští 
poradci seznamováni s novou legislativou. Na stránkách je zveřejněna a čtvrtletně 
aktualizována příručka „Hodnocení zemědělského podniku“, která je základní poradenskou 
pomůckou pro podporované poradenství z PRV opatření I. 3.4 Využívání poradenských 
služeb. Je to souhrn zemědělské legislativy, která se vztahuje ke kontrolám podmíněnosti ‚ 
a bezpečnosti práce. Obsahuje aktuálně platnou legislativu v úplném znění, Registr poradců 
a slouží komunikaci pomocí XML se SZIF. 

Informace o webových stránkách 

Webová stránka 
Navštěvnost (v tisících) Zveřejnění příspěvků 

2012 2013 2012 2013 

www.agroporadenstvi.cz 530 389 240 126 

www.infovenkov.cz 232 197 554 290 

Ve spolupráci s krajskými informačními středisky byly uspořádány semináře pro 

zemědělskou veřejnost. 

Rok 2012 2013 

Název úkolu – akce 
Počet 

seminářů 

Počet 

účastníků 

Počet 

seminářů 

Počet 

účastníků 

Informační podpora pro zemědělce v rámci 

implementace směrnice Rady 91/676/EHS 

(nitrátové směrnice) 

30 1000 30 974 

Vyhodnocení Kontrol podmíněnosti v roce 2012 

a změny pro rok 2013 
20 691 -- -- 

2.6.2.1 Vzdělávání a akreditace poradců, vzdělávání lektorů a informační podpora 

poradenství 

a) Vzdělávání akreditovaných poradců MZe v roce 2012 

Povinné vzdělávání akreditovaných poradců v jednotlivých podoblastech probíhalo dle 
schváleného harmonogramu 7 povinných vzdělávacích akcí. V rámci užšího propojování 
výzkumu s praxí se vzdělávací akce konaly převážně ve výzkumných ústavech a teoretická 
část byla doplněna exkurzí k dané problematice v návaznosti na činnost konkrétního 
výzkumného ústavu, například na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích; pro 
podoblast ekologické zemědělství s exkurzí v zemědělském ekologickém podniku na farmě 
Angus Rančice; pro oblast lesnictví v ÚZEI s exkurzí v Oboře Březka; ve Výzkumném ústavu 
živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi pro podoblast živočišná výroba s exkurzí v účelovém 
objektu farmy Netluky a ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně pro 
podoblast rostlinná výroba s exkurzí na pokusných pozemcích v areálu ústavu. Celkem se 
akcí zúčastnilo 307 zájemců. 

http://www.agroporadenstvi.cz/
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Byly uspořádány i nepovinné vzdělávací akce: 

 dvoudenní kurz prezentačních a komunikačních dovedností v zájmu zdokonalení 
pedagogických kompetencí lektorů; účast 29 lektorů, 

 vzdělávací seminář pro privátní poradce otázky Společné zemědělské politiky na období 
2014–2020 včetně modelu propočtu stropů, s výsledky kontrol CC za rok 2011 a se 
závěry z uskutečněných kontrol podmíněnosti; účast 100 poradců, 

 dva vzdělávací semináře ke klimatologii v rámci prodloužení akreditace; účast  
53 poradců. 

b) Vzdělávání akreditovaných poradců MZe v roce 2013  

Na základě přílohy č. 4 novelizované směrnice MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 
12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných MZe byly 
v oblasti vzdělávání akreditovaných poradců připraveny registrované prioritní vzdělávací 
akce na téma „Vliv klimatických změn na zemědělskou prvovýrobu“. Cílem seminářů bylo 
seznámení účastníků s přehledem dostupných agrometeorologických informací, podstatou 
ochrany zemědělských plodin s využitím meteorologických měření, podstatou výskytu 
extrémních teplot, sucha a povodní a možností adaptačních opatření. Semináře lektoroval 
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Českého hydrometeorologického 
ústavu v Brně. Dva semináře se konaly v Praze a jeden v Brně, s celkem 233 účastníky.  
K problematice klimatické změny byly v součinnosti s pracovníky Mendelovy univerzity 
v Brně připraveny metodiky s využitím pro jednotlivé podoblasti akreditace. 

c) Akreditace a reakreditace poradců 

Byl vytvořen systém přípravy a vzdělávání poradců v nové oblasti akreditace 
rostlinolékařství a dokončena akreditace v podoblasti péče o půdu. Rozšíření akreditace pro 
současné poradce o podoblast péče o půdu úspěšně obhájilo 51 poradců. Akreditační kurz 
pro oblast rostlinolékařství zahájilo 23 žadatelů a v roce 2013 akreditaci dokončilo  
19 poradců. Prodloužení platnosti akreditačního certifikátu úspěšně dokončilo 29 poradců. 
Rozšíření akreditace pro současné poradce o další podoblast poradenství úspěšně obhájilo 
32 poradců. 

d) Kontroly poradců 

V rámci ostatních činností Správce Registru byla provedena kontrola Deníků poradce  
u všech 278 poradců za rok 2011 a v roce 2012 u 270 poradců zpětně za rok 2012. Odbor 
ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů provedl kontrolu poradenské práce 
na místě u 60 poradců. Pro neplnění povinností vyplývajících ze Směrnice bylo v roce 2012 
vyřazeno 5 poradců; v roce 2013 bylo 19 poradců vyřazeno a 9 nových poradců 
rostlinolékařů zařazeno. V Registru bylo k 31. 12. 2013 vedeno 260 poradců. 

2.6.3  Zemědělská a potravinářská knihovna 

Oddělení Knihovna Antonína Švehly (dále jen „KAŠ“) bylo nově členěno na referáty 

 referát Služby 

 referát Fondy 

2.6.3.1 Akvizice publikací a časopisů 
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V roce 2013 bylo dokončeno převzetí fondu odborné knihovny MZe do fondu KAŠ 20 801 

KJ, jednalo se o knihy, mapy, časopisy, normy, závěrečné výzkumné zprávy apod. 

2.6.3.2 Knihovnické a informační služby 

a) Výpůjční služby 

Výpůjční služby KAŠ zahrnují: 

 absenční a prezenční půjčování ze skladů prostřednictvím výpůjčního protokolu, 

 meziknihovní výpůjční službu, 

 prezenční půjčování z volného výběru studovny, 

 cirkulační službu jednotlivých čísel časopisů odborným pracovníkům MZe, ÚZEI. 

V databázi KAŠ 

bylo aregistrováno 

v roce: 

Uživatelů Výpůjček knihovních jednotek 

Absenčních 

i prezenčních ze 

skladů/depozitáře 

z volného 

výběru 

v rámci 

cirkulační 

služby 

 

CELKEM 

2012 2 653 46 836 7 892 19 539 74 267 

2013 2 415 36 901 9 455 18 036 64 392 

Nadále KAŠ poskytovala Meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím kooperačního 
systému Souborného katalogu ČR, který umožňuje elektronické objednávání výpůjček 
z fondů jiných českých knihoven pro uživatele KAŠ a elektronické přijímání objednávek na 
výpůjčky z fondu KAŠ z jiných českých knihoven. 

b) Reprografické služby 

Reprografické služby z dokumentů z fondu KAŠ jsou nabízeny v tištěné i elektronické 
formě. U tištěných kopií knihovna uživatelům nabízí: 

 možnost zhotovení kopií přímo ve studovně na počkání (v roce 2012 to bylo 9 338  
a 7 616 kopií v roce 2013), 

 meziknihovní reprografickou službu a služby typu Current Contents – zhotovení a zasílání 
kopií obsahů jednotlivých čísel časopisů a vybraných článků (v roce 2012 to bylo  
22 274 kopií a 20 700 kopií v roce 2013). 

Služba dodávky dokumentů elektronickou cestou je realizována prostřednictvím 

kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny. Výhodou systému je objednání  

a doručení kopií elektronickou cestou, aniž by uživatel musel fyzicky navštívit knihovnu. 

Kopie jsou dodány uživateli do 72 hodin od objednání. (v roce 2012 se jednalo o 6 465 

Akvizice publikací  

a časopisů  Mezinárodní výměna 

Nákup Dar Mezinárodní výměna 

tituly tituly odeslané tituly získané tituly 

Rok 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Počet publikací         

České 700 498 
1650 4146 

-- -- -- -- 

Zahraniční 59 51 -- -- 235 149 

Publikace FAO -- -- 175 165 -- -- -- 65 

Počet časopisů         

České 86 105 108 121 36 36 -- -- 

Zahraniční 204 157 4 17 -- -- 302 225 
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vyřízených objednávek a v roce 2013 to bylo 6 517). DILIA a Národní knihovny ČR (NK ČR) 

uzavřely kolektivní smlouvu na tzv. elektronické dodávání dokumentů. Na základě této 

smlouvy DILIA poskytuje knihovnám zastupovaným NK ČR licenci k tzv. elektronickému 

sdělování děl. Vzhledem ke změněným podmínkám, které více finančně zatížily uživatele, se 

část požadavků v rámci Virtuální polytechnické knihovny vyřizovala i poštou. 

2.9.3.5 Referenční a rešeršní služby 

Referenční a poradenské služby jsou poskytovány ve studovně nebo prostřednictvím 

kooperačního systému „Ptejte se knihovny“ a systému Infopult. 

2.6.3.6 Zpřístupňování licencovaných elektronických informačních zdrojů 

Všechny elektronické informační zdroje jsou přístupné ve studovně a na odborných 
pracovištích ÚZEI. Registrovaní uživatelé KAŠ mohou přistupovat k vybraným elektronickým 
informačním zdrojům odkudkoliv prostřednictvím systému EZ Proxy. 

Uživatelé mohou využívat renomovaných databází, které zahrnují prestižní recenzované 
vědecké časopisy k provádění rešerší nebo prohlížet on-line časopisy a knihy, ze kterých lze 
získat články v plném textu. Výsledky své práce si mohou ukládat, pořizovat si tiskové 
výstupy, z některých databází si mohou zasílat výsledky hledání na své e-mailové adresy. 
V roce 2012 byla rozšířena nabídka e-knih o vybrané tituly vydavatelství Elsevier, oborových 
publikací OECD (včetně zemědělských statistických databází) a dalších oborových publikací 
významných vydavatelství na platformě EBSCO. 

 

Licencované elektronické informační zdroje zpřístupňované knihovnou 

Bibliografické Plnotextové e-Books 

CAB Abstracts 
Plus 

Science Direct WILEY 

FSTA EBSCO eBooks CABI Archive 

PQ Agricola 
PQ Agriculture Science 
Collection 

Knovel Library– Food Science-Promotional Titles 

AGRIS SpringerLink Elsevier 

Web 

of Knowledge 
CAB Full Text 

OECD-Agriculture & Food iLibrary- OECD Factbook-
OECD in Figures 

 

 Elektronická knihovna časopisů (EZB) 

Záznamy elektronických verzí individuálně předplacených tištěných časopisů a časopisů 
získaných v konsorcionálních licencích jsou průběžně aktualizovány v kooperačním systému 

Rok 2012 2013 celkem 

INFOPULT – virtuální služba, včetně Ptejte se knihovny 234 182 416 

INFOPULT – virtuální služba, Cross Compliance 112 84 196 

Dotazy – potraviny (Databáze složení potravin) 86 64 150 

INFOPULT – služba ve studovně 876 421 1297 

Výpůjční protokol – dotazy (e-mail, telefon) 4895 3243 8138 

CHAT – pátek od 9 do 12 hodin 12 9 21 

Celkem zodpovězených dotazů za roky 2012 a 2013 10 218 
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EZB. Uživatelé tak mají snadný přístup k předplaceným elektronickým časopisům 
z jednotného vyhledávacího rozhraní. 

 Discovery systém PRIMO 

V roce 2013 byl nasazen do zkušebního a od září 2013 do plného provozu vyhledávač 
PRIMO, tímto vyšla KAŠ vstříc čtenářům ve věci rešerší. Každý čtenář si může sám 
bezplatně vytvářet základní rešerše zadáním dotazu, obdobně jako v internetových 
fulltextových vyhledávačích. Využití vyhledávače PRIMO je přístupné pro kohokoli zdarma. 

2.6.3.7  Údržba uživatelského online katalogu (OPAC). Údržba webových stránek KAŠ, 

zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému včetně údržby 

Návštěvnost online katalogu (rozhraní automatizovaného knihovního systému, určené 

především uživatelům KAŠ k vyhledávání a objednávání dokumentů z fondů KAŠ, 

vyhledávání článků v ČZPB a tvorbě bibliografických rešerší) nadále stoupá. V roce 2012 byl 

počet návštěv 32 427 a 34 478 návštěv v roce 2013. Nové webové stránky KAŠ v roce 2013 

vyhledalo 58 053 návštěv. 

Záznamy 2012 2013 

Katalogizace autorit 42 30 

Katalogizace a věcné zpracování (KJ) 4 554 4 997 

Souborný katalog ČR CASLIN 2867 2 503 

Tezaurus Agroterm 394 226 

Revize a rekatalogizace (KJ) 109 653 98 967 

2.6.3.8  Veřejné informační služby knihoven – VISK a program Knihovna 21. Století 

Ministerstvo kultury poskytuje dotace provozovatelům knihoven evidovaným dle zákona 
č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických  
a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním 
účelem je knihovnická a informační činnost. 

 

Rok 2012 2013 

VISK 5 Rekatalogizace 

Pořízeno 

2 905 

záznamů 

Do souborného 

katalogu ČR přijato 

10 307 záznamů 

Pořízeno 2 905 

záznamů 

Do souborného 

katalogu ČR 

přijato 13 212 

záznamů 

VISK 9 

Kooperativní 

tvorba a 

využívání 

souborů 

národních 

autorit 

zkontrolován

o 2 913 

rejstříkových 

hesel  

a 14 027 

záznamů 

Vytvořeno celkem 175 

návrhů personálních 

autorit a 35 návrhů 

autoritních záznamů 

korporací 

Zharmonizováno 

9 040 rejstříkových 

hesel    

a zkontrolováno  

16 855 záznamů 

542 nově 

propojených 

autorit s databázi 

národních autorit 

VISK 7 

Digitalizace 

starých 

českých 

zemědělských 

časopisů 

Archiv 

zemědělský, 

Včelař a 

Český včelař 

Časopis Český včelař 

byl zdigitalizován do 

roku 1930. Časopisy 

dvojměsíčník Archiv 

zemědělský od r. 1886           

do r. 1891 a Měsíčník 

Včelař od r. 1867 do r. 

1873 

(od r. 1874 Český 

včelař)  

 

Hospodář moravský,  

Moravský hospodář,  

Český včelař,  

Zemědělský archiv 

 

 

Hospodář 
moravský (1879-
1898), ročník 1-
20, tj. v plném 
rozsahu. 

Moravský 
hospodář. (1898-
1941), ročník 1-
43, také v plném 
rozsahu. 
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 Český včelař, 
ročník 1931-1942, 
dokončení 
digitalizace celého 
titulu. 

Zemědělský 
archiv, ročník 
1910–1919 (1-10) 

Celkem 37.157 

stran. 

K 21 

Restaurování 

historických 

a vzácných 

knihovních 

fondů 

Projekt 

obsahoval tři 

etapy: 

1.restaurování 

2.odborné 

restaurátorské 

postupy na 

opravu 10 

dokumentů 

3.bylo 

vyhotoveno 

70 

ochranných 

obalů 

z nekyselé 

lepenky pro 

bezpečné 

uložení, 

materiál 

zpomaluje 

degradační 

procesy 

dokumentů 

převážně 

z 18. století  

Des vollkommenen 

teutschen Jägers. 

Anderer Haupt-Theil, 

darinnen nicht allein die 

in dem ersten Theil 

vorgetragene Materien 

von der Erde, den 

Gebürgen, Kräutern, 

Bäumen, Wäldern ... / 

ausgearbeitet von 

Hanns Friedrich von 

Fleming. Leipzig, : 

Verlegts Johann 

Christian Martini, 1724 

(B1400). 

 

Podle projektu bylo 

vybráno 5 dokumentů 

k restaurování za 

145 500 Kč. Práce 

byly provedeny 

odbornou 

restaurátorkou. Tyto 

tisky byly uloženy do 

ochranných obalů 

s alkalickou rezervou. 

Dále byly 

dodavatelsky 

zajištěny ochranné 

obaly z alkalické 

lepenky pro další 

historické tisky (255 

kusů) za cenu 

45 813,71 Kč. 

Knihovní dokumenty 

byly před uložením 

očištěny gumou 

Wallmaster a byl 

k nim vytvořen 

kompletní 

bibliografický záznam 

KAŠ, Bibliografické 

záznamy jsou 

přístupné jak odborné 

knihovnické veřejnosti 

(Z39.50), tak všem 

zájemcům 

prostřednictvím 

služeb KAŠ – 

vyhledávač PRIMO 

B1490 

(1956/16418) 

Continuation Der 

Vollständigen 

Hauss- und 

Hand-Bibliotec. 

Anderer Theil, In 

welchem 

gehandelt wird 

von der Bestalt, 

Natur, Kraft und 

Würckung aller 

Näume, Kräuter, 

vierfüssigen ... / 

durch Andream 

Glorez von 

Mährn (1702) 

ČA63/2 

(CR/04940) 

Historia plantarvm 

vniversalis, nova, 

et absolutissima 

... . Tomvs II / 

auctoribus Ioh. 

Bavhino ... et Ioh. 

Hen. Cherlero ... 

Quam recensuit & 

auxit Dominicus 

Chabraeus ... Iuris 

vero publici fecit 

Franciscus Lud. a 

Graffenried (1651) 

D24786 

(1956/02771) 

Adeliche 

Weydwerke : das 

ist Aussfuehrliche 

Beschreibung 

vom Jagen, 

darinnen nach 

Beschaffenheit 

und Underschied 

dess hoch- und 

kleinen 

Wildbreats, Theils 
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von denen darzu 

gehoerigen 

Personen ... 

Theils auch von 

eines jeglichen 

Jagbaren Thiers 

... / Jacques di 

Foilloux (1661) 

E24463 

(1958/09810) 

De oeconomia 

suburbana / 

Christophoro 

Fischer (1683) 

E3643 

(1932/03762) 

Včela : její stavba 

a vnitřní ústrojnost : 

názorné 

vyobrazení (s 

obrazy 

rozkladnými) a 

krátký vysvětlující 

text / pro všechny 

milovníky a 

pěstitele včel po 

česku spracoval 

Boh. Bauše 

(1902) 

2.6.3.9 Odborné aktivity – akce pořádané v Knihovně Antonína Švehly 

a) v roce 2012 

 pro studenty SPŠPT Podskalská Praha byly připraveny 2 semináře o knihovně, 

 stáž studentky z Univerzity J. A. Komenského – prezentace o knihovně, exkurze ve 
studovně i ve skladech Praha, 

 Březen měsíc čtenářů (BMČ) – motto v roce 2012 je: „Sladký život s knihovnou“. KAŠ 
se zapojila do celostátní akce BMČ, pro čtenáře připravila dvě ankety uveřejněné na 
webu knihovny, Facebooku i ve studovně – „O nejvěrnějšího čtenáře KAŠ“ a tipovací 
soutěž o nejlepší fotografii, 

 autorská výstava fotografií Olafa Deutsche s názvem „Z lesů, vod a strání“, 

 seminář pro pracovníky Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, 

 výstava Agricultura in notitia – Století zemědělského ekonomického výzkumu  
a knihovny, Národní zemědělské muzeum, 20. 9. až 31. 12. 2012, 

 Týden knihoven 2012 – motto: „Čti, žij zdravě!“. Celostátní soutěž pro knihovny v ČR. 
KAŠ k této příležitosti připravila výstavu publikací na téma zdravá výživa, 
biopotraviny, zdravý životní styl a zároveň představila Databázi složení potravin, 

 seminář s exkurzí pro Sdružení knihovníků a informačních pracovníků v KAŠ. 

b) v roce 2013 

 v rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů s mottem: „S námi jen all inclusive“, 
představila KAŠ svůj projekt „Přiveď nového čtenáře, získáš registraci na období  
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1 roku“ a doprovodila jej výstavou fotografií p. Olafa Deutsche s názvem „Voda je 
život“. V tipovací soutěži o nejhezčí fotografii, určené čtenářům KAŠ, odměnil autor 
vylosovaného tipujícího čtenáře nejúspěšnější fotografií této výstavy, 

 v rámci Březen – měsíc čtenářů byli zaškoleni pracovníci ÚZEI do nových databází 
Web of Knowledge (Web of Science a Journal Citation Reports), 

 od dubna do října proběhla v prostorách KAŠ výstava „Tajemství země“, kterou 
pořádala KAŠ ve spolupráci s geologem Mgr. Ivanem Doležalem. Čtenářům a široké 
veřejnosti byly představeny vzácné minerály, zkameněliny, drahé kameny, ale  
i ukázky šperků a expozice unikátních geoobrazů, 

 v rámci výstavy se ve studovně KAŠ uskutečnila série přednášek a speciálně pro 
žáky základních škol Prahy 2 byly připraveny tématické besedy „trias, jura, křída  
– druhohory jako na dlani“, „ meteority, druhohory“ a „dinosauři a trilobiti“ s autorem 
výstavy, 

 pro celostátní akci Týden knihoven KAŠ připravila pro čtenáře úvodní přednášku  
o Antonínu Švehlovi, která byla doplněna o výstavu publikací k této významné 
československé osobnosti z fondu KAŠ. Dále proběhla přednáška pro zájemce  
o geologii na téma „Vltavíny v ČR“. Pro zájemce byly organizovány také prohlídky 
zázemí knihovny, 

 exkurze výzkumníků z Kazachstánu – Prague Development Center (PRADEC), 
včetně prezentace publikací z Kazachstánu ve fondu knihovny, 

 exkurze VOŠ zdravotnické na Pankráci. 

2.6.4  Zpřístupňování odborných informací na webu Agronavigátor 

 Systém Agronavigátor je multiportálový CMS (Content Management System), jedná 
se o set webových prezentací a aplikací, které fungují jako informační servis zemědělského 
a potravinářského sektoru, je tvořen 30 samostatnými prezentacemi (klony) a obsahuje více 
než 50 000 příspěvků. 

Aktuální a zajímavé informace ze zemědělství a potravinářství jsou získávány  
a zpracovávány na základě systematického excerpování především zahraničních časopisů 
z fondu KAŠ a webových úředních a odborných portálů. Jsou určeny pro nejrůznější úrovně 
uživatelů (státní správa, výzkumná sféra, výrobci, odborné školství, spotřebitelé). Vedle 
krátkých článků a souhrnných materiálů jsou uváděny odkazy na relevantní webové stránky 
a databáze, dále „Kalendář akcí“. Informace jsou uživatelům k dispozici formou průběžného 
sledování (včetně zasílání nových článků prostřednictvím e-mail) nebo formou cíleného 
vyhledávání. 

Web Agronavigátor je základní složkou komplexního informačního systému tvořeného 
řadou portálů, na které je odtud umožněn přístup (Terminologický slovník, Poradenství, 
ICBP, A–Z slovník, KIS aj.). 

2.6.5 Databáze složení potravin 

Garantem a autoritou české Databáze složení potravin (dále jen „DBSP“) je MZe – Úřad 
pro potraviny, který každoročně určuje hlavní body náplně realizace projektu, definuje 
seznam potravin a nutrientů pro chemickou analýzu a zprostředkovává kontakt s výrobci. 

Budováním DBSP pověřilo MZe ÚZEI. Projekt je realizován v úzké spolupráci 
s mezinárodní sítí pro databáze složení potravin European Food Information Resource 
(EuroFIR – http://www.eurofir.eu) v režimu plného členství ÚZEI v této organizaci. V letech 
2012 a 2013 byla činnost Centra zaměřena především na sběr dat pro suroviny pro 
potravinářský průmysl. Data byla dokumentována podle standardu EuroFIR, který zahrnuje 
popis potravin systémem LanguaL a zajištění dohledatelnosti zdrojů dat pro každou hodnotu 
vloženou do databáze. Byla provedena aktualizace dat v on-line verzi databáze 

http://www.eurofir.eu/
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(http://www.czfcdb.cz), která byla navíc rozšířena o nové funkcionality. Bylo zpřístupněno 
nové jednoduché zobrazení záznamu potraviny v rozsahu nutrientů pro povinné uvádění 
výživových faktorů Nařízení 1169/2011/EU. Systém byl rozšířen o možnost registrace 
uživatelů databáze, kteří mají možnost si uložit data pro zvolené potraviny v rozsahu 
povinných výživových údajů do schránky. Byla zpřístupněna mobilní verze databáze 
optimalizovaná pro dotyková zařízení a obrazovky smartfonů a tabletů. Bylo upraveno 
rozhraní pro rozšířené vyhledávání v databázi, které rovněž umožňuje vyhledávat potraviny 
označené jako „české“. Ke konci r. 2013 byla v on-line verzi databáze zveřejněna data pro 
510 potravin. 

2.6.6 Odborný servis pro MZe – internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, 

foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz 

a) Webové stránky www.bezpečnostpotravin.cz: 

 zajišťování obsahu a provozu portálu dle požadavků Informačního centra bezpečnosti 
potravin MZe, zpracování pevných informačních článků k jednotlivým kategoriím, 

 pravidelná aktualizace kategorie RASFF, překlad (z AJ) a zveřejňování týdenních hlášení 
„alert“ (varování) systému RASFF Evropské unie, 

 soustavné sledování, zpracovávání a zveřejňování varování o závadných potravinách 
v ČR, okamžité zasílání informací o riziku z potravin registrovaným uživatelům, 

 soustavné sledování, zpracovávání a zveřejňování informací o činnosti dozorových 
orgánů ČR (SZPI, SVS ČR, ÚKZÚZ, OOVZ, ÚSKVBL) a států EU, sledování informací 
z Evropské komise a úřadu EFSA (European Food Safety Authority), 

 sledování potravinářské legislativy v Úředním věstníku EU, vydávání měsíčních přehledů 
potravinářské legislativy EU,  

 doplňování nových hesel A-Z Slovníku bezpečnosti potravin a aktualizace zpracovaných 
hesel, 

 vytvoření nových kategorií webových stránek dle aktuální potřeby (nové kategorie v roce 
2012: Metylalkohol, 10. výročí EFSA, Food Forum 2012, Programy podporující zdraví, 
Kvalita potravin), (nové kategorie v roce 2013: Koňské maso, Konference Komunikace  
a vnímání rizik v oblasti BP, Povodně 2013 – zacházení s potravinami, hygiena, Seminář 
Kvalitní a bezpečné české potraviny, Pracovní skupina BTSF, Školení BTSF).  

Statistika webových stránek bezpecnostpotravin.cz 

www.bezpecnostpotravin.cz 2012 2013 

Počet návštěv webu 382 125 470 482 

Počet shlédnutých stránek 8 653 820 10 120 220 

Počet uživatelů mailing listu 1 559 2 178 

Počet příspěvků webu 768 726 

Počet tiskových zpráv DO 161 211 

Počet hlášení rizika z potravin 41 29 

Počet aktualit EFSA 37 41 

Počet aktualit legislativy 56 69 

Počet nových kategorií 5 6 

A-Z Slovník: nová hesla 20 20 

 

b) Webové stránky www.foodsafety.cz: 

 správa a aktualizace webové aplikace s texty v anglickém jazyce. 

http://www.czfcdb.cz/
http://www.bezpečnostpotravin.cz/
http://www.foodsafety.cz/


61 

c) Webové stránky www.viscojis.cz/teens (cílová skupina mládež): 

 rozvíjení grafických a softwarových úprav webu, redakční činnost, zajišťování autorských 
odborných článků, znalostních testů k odborným článkům, zajišťování lektorů, grafických 
prací (ilustrací), propagačních materiálů, 

 zajišťování aktualizace výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ (který je 
součástí webu viscojis.cz/teens) a příslušných interaktivních pracovních sešitů. 

Statistika webových stránek viscojis.cz/teens 

www.viscojis.cz/teens 2012 2013 

Počet návštěv webu 234 545 475 000 

Počet nových článků 10 10 

Počet nových ilustrací 21 10 

Počet nových znalostních testů 30 0 

 
d) Webové stránky www.viscojis.cz: 

 stránky jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie veřejnosti, správa webových 
stránek probíhá v ICBP MZe (ÚZEI zajišťuje doménu webu). 
 

2.7 Vydavatelská činnost 

2.7.1  Periodika 

Zemědělská/ pôdohospodárska škola: 10 čísel ročně 

Čísla leden až červen: roč. 74/2012, září až prosinec: roč. 75/2012. 

Čísla leden až červen: roč. 75/2013, září až prosinec: roč. 76/2013. 

ISSN 0044-3875 (Print), ISSN 1803-8271 (Online) 

2.7.2  Studie a ostatní publikace vydané ÚZEI  

2013 

č. 108 Modelování dopadů zemědělské politiky ČR po roce 2013 (FOLTÝN, I., 
ZEDNÍČKOVÁ, I.) Praha: ÚZEI, 2012. 56 s. + tab. přílohy.  
ISBN 978-80-86671-94-9 

Příloha 1 – aktualizace leden 2013 

č. 110 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2012. Informační 
studie. (POHLOVÁ, K.) Praha: ÚZEI, 2013. 54 s. + tab. přílohy.  
ISBN 978-80-7271-202-1 

Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu 
(AZO) s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu s ostatními 
členy EU 27 (intraobchodu) v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích 
pěti let. Vývoj AZO ČR byl zhodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu  
a nově také zvlášť za nezpracované a zpracované výrobky. Posouzení 
konkurenceschopnosti českého agrárního exportu bylo provedeno 
prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA. Zdrojem dat o zahraničním 
obchodu byly především databáze ČSÚ a Eurostat. 

http://www.viscojis.cz/teens
http://www.viscojis.cz/
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– Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě 
krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika) (ŠTIKOVÁ, O. a kol.) 
Praha: ÚZEI, 2013, 53 s. + přílohy. 

Metodika byla vypracována v rámci řešení stejnojmenného projektu MV 
VG20102013027. Vymezuje postup pro stanovení potravinového zabezpečení 
populace ČR při krizových stavech. Cílem metodiky bylo stanovit objem 
minimální výživy a její transformace do potravinářské a zemědělské výroby. 
Daný problém vyřešit tak, aby do vytvořeného matematického modelu bylo 
možné zadávat variantně vstupní data, a tím umožnit výpočty kapacit 
potravinářského průmyslu či zemědělské výroby na základě určitého zadání 
spotřeby potravin (diferencovaných výživových potřeb). Významným přínosem 
pro uživatele je možnost do modelů implementovat i jiné předpoklady, např. lze 
uvažovat s dovozem některých potravin, změnit požadované nutriční požadavky 
na výživu (spotřebu potravin), nebo počítat s jinými výnosy zemědělských 
plodin či s odlišnou užitkovostí zvířat. Metodika může být uplatněna jak při 
prevenci, tak i při řešení různých krizových situací a ohrožení‚ jako je např. 
ohrožení terorismem či jiným konfliktem, změna přírodních a klimatických 
podmínek, živelné pohromy, hluboká ekonomická nestabilita. Metodika 
umožňuje minimalizovat nepříznivé dopady uvedených krizových situací. 
 

– Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských 
podnicích. (certifikovaná metodika) (POLÁČKOVÁ, J. a kol.) Praha: ÚZEI, 2013. 
36 s. ISBN 978-80-7271-203-8 

Dedikace: 

„Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských 
podnicích“ byla zpracována v rámci výzkumného záměru MZE0002725101 
Analýza a vyhodnocování možnosti trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova 
ČR v podmínkách Evropské unie a Evropského modelu. Byla schválena jako 
certifikovaná metodika s doporučením pro její využití v zemědělské praxi 
Ministerstvem zemědělství ČR, Odborem environmentálního a ekologického 
zemědělství (č. 5/2012–17250 ze dne 23. 8. 2012). 

Abstrakt: 

Metodika kalkulací nákladů a výnosů zemědělských bioplynových stanic je 
doporučenou metodikou pro zemědělské podnikatelské subjekty vedoucí 
vnitropodnikové kalkulační účetnictví. Je použitelná i pro podniky s daňovou 
evidencí. 

Metodika stanoví kalkulační vzorce pro výroby a činnosti související s provozem 
bioplynových stanic v zemědělských podnicích, včetně jejich náplně. Zároveň 
jsou stanoveny metody kalkulace pro jednotlivé činnosti, včetně rozsahu 
kalkulovaných výkonů. 

Uvedená metodika kalkulací nákladů a výnosů je otevřenou metodikou, která se 
bude podle vývoje a požadavků zemědělské praxe doplňovat a zdokonalovat. 

 

– Pekárenský obor v ČR. Informační studie. (RUSŇÁKOVÁ, E. a kol.) Praha: 
ÚZEI, 2013. 63 s. ISBN 978-80-7271-204-5 

Publikace je komplexním hodnocením Pekárenského oboru v ČR za období 
2008–2012. Zabývá se jeho charakteristikou a vývojem, zaměstnaností  
a mzdovou úrovní oboru, hmotnostní výrobou a kvalitou výrobků. Dále uvádí 
aktuální situaci na trhu, vývoj nákladů, vstupů, cen a ekonomických výsledků  
a dále zahraničního obchodu. V závěru doporučuje orientaci na výrobky s vyšší 
přidanou hodnotou a vysokou kvalitou.  

 

http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/metodika_potravinova_bezpecnost.pdf
http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/metodika_potravinova_bezpecnost.pdf
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– Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských 
výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012. Praha: ÚZEI, 
2013. 20 s. + grafická část + tab. přílohy. ISBN 978-80-7271-205-2  

Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2011. Účelem 
publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje  
a výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských 
subjektů v zemědělství za rok 2011, uspořádané z různých hledisek  
a umožňující komparace hospodářských výsledků podnikatelských subjektů 
v zemědělství v odlišných přírodních podmínkách, u podniků různé právní 
formy, velikosti a výrobního zaměření. 

  

– Jak začít podnikat v zemědělství (HIENL P. a kol.) Praha: ÚZEI, 2013, 64 s.  

Publikace pro zájemce o podnikání v oblasti zemědělství – upozornění na 
přednosti i na úskalí, která se k tomuto oboru podnikání váží. Přehled o dalších 
relevantních, zejména internetových, informačních zdrojích, které mohou 
poskytnout dostatek podnětů pro uskutečnění podnikatelského záměru. 
 

– Nová organizace výkrmu prasat oddělených podle pohlaví (KOUCKÝ, M ) 
Praha: ÚZEI, 2013, 12 s. 

Praktická příručka pro chovatele 

 

2012 

– Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí (VOLTR, V. a kol.) 
ÚZEI, Praha, 2011, 550 s. ISBN 978-80-86671-86-4 (doplnění Ročenky ÚZEI 
2011 – nebylo uvedeno) 

Kniha popisuje systém ocenění zemědělské půdy pomocí BPEJ. Podává 
základní informace o ocenění půdy ve vybraných zemích, popisuje podmínky 
zjištění výnosů a nákladů na BPEJ v letech 2002–2010 na cca 500 pozemcích. 
V publikaci jsou popsané základní statistické souvislosti tvorby výnosu na 
základě popisu hlavních půdně-klimatických jednotek, rozborů půdy, popisu 
technologií výroby plodin, detailního popisu vlivu počasí, penetrometrických 
odporů půdy. Jsou sestaveny produkční funkce plodin, pomocí kterých je 
aktualizovaná sestava výnosů, dávkování dusíku a počtu chemických ochran na 
půdně-klimatických podmínkách. Podrobně je analyzováno odvození hrubého 
ročního rentního efektu, tvorba oceňovacích typových struktur, výsledky 
porovnání změn kvality půdy na BPEJ 30200 na základě popisu nejdůležitějších 
patnácti zemědělských plodin včetně travních porostů. Je popsán systém 
mechanizace zpracování půdy i souvislost s erozními vlivy a vliv prostředí na 
kvalitu porostu. 

 

č. 105 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2010. (POHLOVÁ, 
K.) Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-90-1 

 Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu 
(AZO) s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu s ostatními 
členy EU 27 (intraobchodu) v roce 2010 v porovnání s průměrem předchozích 
pěti let. Vývoj AZO ČR byl zhodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu  
a nově také zvlášť za nezpracované a zpracované výrobky. Posouzení 
konkurenceschopnosti českého agrárního exportu bylo provedeno 
prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA. Zdrojem dat o zahraničním 
obchodu byly především databáze ČSÚ a Eurostat. 
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– 100 let Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (KRAUS, J. DYKOVÁ, E) 
Praha: ÚZEI, 2012, 84 s. ISBN 978-80-86671-91-8 

Publikace ÚZEI vydaná u příležitosti konání mezinárodního semináře ve dnech 
17.–19. 9. 2012. Přibližuje činnost ÚZEI od počátku založení po současnost. 
 

č. 106 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2011 (POHLOVÁ, 
K.) Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-92-5 

 Analyzuje vývoj českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími 
zeměmi (extraobchod) a vnitrounijní obchod s ostatními členy EU 27 
(intraobchod) v roce 2011 v porovnání s předchozími pěti lety. Vývoj AZO ČR 
zhodnocen jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí studie je 
analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky.  

  

č. 107 Hospodaření zemědělců v oblastech s přírodními omezeními po vstupu ČR do 
EU (ŠTOLBOVÁ, M. a kol.) Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-93-2 

 Výzkumná studie porovná dosavadní vývoj podpor hospodaření v oblastech  
s přírodním omezením (LFA) za země EU a za Českou republiku, který vedl ke 
dlouho kritizované disparitě ve využívání rozličných kritérií pro stanovení LFA  
i ve způsobech stanovení výše podpor a k nejednotným základnám pro jejich 
poskytování. Na regionální úrovni byly za EU komparovány shluky regionů 
NUTS2, sestavené na základě podobných rozsahů méně příznivých podmínek. 
Za jednotlivé typy LFA v ČR byl vyhodnocen vývoj využívání zemědělské půdy 
v ČR po roce 2000 a zejména po vstupu ČR do EU, změny v osevních 
plochách, stavech hospodářských zvířat a ve vybavenosti farem. Analyzován 
byl vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2001–2010 za skupiny farem podle 
jejich zařazení do jednotlivých typů LFA, různého výrobního zaměření a různé 
velikosti. Navrženy byly metodické přístupy k vymezování LFA po roce 2014 
v ČR, vypracované autory. V závěru jsou uvedeny některé náměty, zpracované 
autory pro zdokonalení systému opatření LFA v ČR. 
 

č. 108 Modelování dopadů zemědělské politiky ČR po roce 2013 (FOLTÝN, I. 
ZEDNÍČKOVÁ, I.) Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-94-9 

 Studie představuje výsledky výzkumu Ústavu zemědělské ekonomiky  
a informací v oblasti matematického modelování dopadů Společné zemědělské 
politiky EU po roce 2013 na zemědělství ČR. Rozvoj modelování ekonomických 
a ekologických aspektů chování zemědělských podniků (model FARMA-4) je 
spojen s vývojem modelového aparátu pro predikce výrobně-ekonomických 
ukazatelů zemědělských komodit (model RENT-4) a s využitím produkčních 
funkcí pro simulace dopadů intenzivního a extenzivního hospodaření na životní 
prostředí (model AENVI-2). Studie obsahuje věcný a matematický popis 
uvedených modelů, modelové scénáře budoucí zemědělské politiky a jejich 
informační zabezpečení (databáze BASELINE) a dále charakteristiky typových 
100ha farem v různých výrobních oblastech ČR, na nichž se dopady simulují. 
Ve studii je ukázáno propojení zmíněných modelů a ilustrace jejich využití pro 
centrální i podnikovou sféru. 
 

č. 109 Problematika řízení rizik v zemědělských podnicích ČR (ŠPIČKA, J., VILHELM, 
V.) Praha: ÚZEI, 2012, ISBN 978-80-86671-95-6 

 Výzkumná studie hodnotí mechanismy řízení rizik v zemědělství ČR s důrazem 
na roli veřejného sektoru a přináší doporučení pro nastavení systému podpory 
řízení rizik v ČR po roce 2013. Úroveň výnosového a cenového rizika 
v zemědělství je kvantifikována na podnikové a agregované úrovni u hlavních 

http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/100_let_uzei.pdf
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zemědělských plodin pěstovaných v ČR na souboru středních, velkých a velmi 
velkých zemědělských podniků. Účinnost pojištění rostlinné výroby hodnotí jako 
vyšší u malých podniků se specializovanou polní výrobou než ve velmi velkých 
podnicích. V závěru konstatuje, že v ČR existuje dostatečná nabídka pojistných 
produktů pro řízení pojistitelných rizik. Silnou stránkou systému je také účinný  
a efektivní systém prevence rizik a řešení následků škod způsobených 
chorobami v živočišné a rostlinné výrobě. Stále však chybí účinný nástroj 
k řešení katastrofických rizik systematického charakteru. 

 

– 

 

Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských 
výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011. Praha: ÚZEI, 
2012, 30 s + tab. přílohy. ISBN 978-80-86671-96-3 

 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2011. Účelem 
publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje  
a výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských 
subjektů v zemědělství za rok 2011, uspořádané z různých hledisek  
a umožňující komparace hospodářských výsledků podnikatelských subjektů 
v zemědělství v odlišných přírodních podmínkách, u podniků různé právní 
formy, velikosti a výrobního zaměření. 

  

– 

 

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) 
(VOLTR, V., HRUŠKA, M., FRONĚK, P. (ÚZEI), ŠAŘEC, P. (ČZU), LEŠTINA, 
J. (VÚRV, v. v. i.)) Praha: ÚZEI, 2012, 20 s + přílohy. 

Metodika je určena pro MZe k posouzení a odvození ceny BPEJ v souladu 
s potřebami zákona o ocenění majetku č. 151/1997 Sb. V aktuálním znění  
a navazujících prováděcích vyhlášek. Metodika je založena na výsledcích 
projektu NAZV QH 72257 a slouží ve svém modelovém uspořádání i pro zjištění 
dopadů změny struktury výroby plodin na BPEJ a pro vyhodnocení dopadů 
změny nákladů a tržeb na cenu půdy podle alternativních scénářů. Základ 
metodiky tvoří stanovení hrubého ročního rentního efektu (HRRE) na BPEJ. 

Výpočet HRRE tvoří jeden z hlavních výsledků pro stanovení ceny BPEJ a je 
základem pro stanovení relací mezi BPEJ při kvantifikaci ekonomických dopadů 
možných variant ocenění v souladu se zemědělskou politikou, danou zejména 
podporami do zemědělství. 

Metodický přístup umožnuje přesnější a pružnější přístup k hodnocení půdy 
podle BPEJ i v regionálním kontextu a je použitelný pro analytické podklady 
k tvorbě ekonomických nástrojů zemědělské politiky. 

  

– 

 

Posilování pedagogických kompetencí lektorů (HANUŠOVÁ, M., MILLER, I.) 
Praha: ÚZEI, 2012, 32 s. ISBN 978-80-86671-89-5 

Tato příručka vznikla ve spolupráci ÚZEI s Institutem vzdělávání a poradenství 
České zemědělské univerzity v Praze. Je určena posluchačům kurzu Posilování 
pedagogických kompetencí lektorů v kurzech pro privátní poradce v oblasti 
zemědělství a lesnictví. 

 

2.7.3  Sborníky 

– Nové metodiky pro stanovení protierozních opatření a jejich aplikace v Plánech 
společných zařízení KPÚ. Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Fakulta 
životního prostředí UJEP Ústí nad Labem a Ministerstvo zemědělství. Sborník 
semináře Praha 23. 4. 2012 (v tisku) 

http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/metodika_oceneni_bpej.pdf
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2.7.4  Bulletin ÚZEI 2013 a 2012 

1/2013 Aktuální vývoj vnitřního obchodu – Shrnutí výsledků ze studie „Shopping 
monitor 2013“ (ŠTIKOVÁ, O.) Praha: ÚZEI, 2013, 14 s. 

 Příspěvek přináší aktuální informace ze studie Shopping Monitor 2013, 
zpracované v rámci společného projektu INCOMA GfK. Sleduje vybrané 
charakteristiky nákupního chování české populace se zaměřením na zjištění 
současných nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami  
a preferencí při výběru nákupního místa. 

  
2/2013 Co může znamenat pro českou republiku nová definice méně příznivých 

oblastí (ŠTOLBOVÁ, M., KUČERA, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. 

 Informace o připravovaných změnách v podporách pro méně příznivé oblasti 
(LFA) v příštím programovém období.  

  
3/2013 Mezinárodní komparace nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit 

(JANOTOVÁ, B., BOUDNÝ, J.) Praha: ÚZEI, 2013, 24 s. 

 Bulletin se zabývá srovnání nákladů a výnosů produkce vybraných 
zemědělských komodit českých producentů s evropskými a světovými 
producenty. V rámci zapojení do mezinárodní sítě Agribenchmark Cash Crop 
byly porovnány náklady pšenice a řepky. Z živočišné výroby byly porovnány 
výrobní náklady chovu prasat, které je výsledkem spolupráce v síti InterPIG. 

  
4/2013 Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU 

(SLÍŽKA, E., DUBEC, J., KOSTLIVÝ, V., HOSOVÁ M.) Praha: ÚZEI, 2013, 21 s. 

 Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství 
z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských 
podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické 
velikosti. 

 
1/2012 Definitivní výsledky zemědělských podniků za rok 2010 podle zjištění 

„Zemědělské účetní datové sítě“ (FADN CZ). (HANIBAL, J., KRAUS, J., 
HARVILÍKOVÁ, M) Praha: ÚZEI, 2012, 16 s. 

 V Bulletinu jsou prezentovány vybrané definitivní hospodářské výsledky 
zemědělských podniků ČR zahrnutých do výběrového šetření FADN za rok 
2010. Tyto výsledky každoročně zpracovává podle jednotné metodiky EU 
Kontaktní pracoviště FADN CZ (ÚZEI Praha) a po jejich schválení komisí se 
individuální data předávají k využití bruselské administrativě. 

  

2/2012 Mezinárodní komparace nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit 
(JANOTOVÁ, B., BOUDNÝ, J.) Praha: ÚZEI, 2012,č. 2, 24 s. 

 Buletin se zabývá srovnáním výrobních nákladů a výnosů produkce vybraných 
českých producentů s evropskými a světovými producenty. V rámci zapojení 
do mezinárodní sítě Agribenchmark Cash Crop byly porovnány náklady 
pšenice a kukuřice na zrno. Z živočišné výroby byly porovnány výrobní 
náklady chovu prasat, jako výsledek spolupráce v síti InterPIG.  

  

3/2012 Shrnutí výsledků ze studie „Shopping monitor 2012“. (ŠTIKOVÁ, O.) Praha: 
ÚZEI, 2012, 8 s. 

Příspěvek přináší aktuální informace ze studie Shopping Monitor 2012, 
zpracované v rámci společného projektu INCOMA GfK. Sleduje vybrané 
charakteristiky nákupního chování české populace se zaměřením na zjištění 
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současných nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami  
a preferencí při výběru nákupního místa. 

 

4/2012 44 návrhů ke snížení administrativní a byrokratické náročnosti SZP EU 
(KRAUS, J., DYKOVÁ, E., HUMPÁL, J.) Praha: ÚZEI, 2012, 26 s. 

Předmluva H. Brunnera (bavorského ministra zemědělství) – Předložená 
informace, kterou uveřejňujeme v plném znění, je nepochybně inspirativním  
a konkrétním návrhem německé strany, jak na základě 44 opatření dospět ke 
snížení administrativní (správní), byrokratické (kontrolní) náročnosti SZP. Je 
zřejmé, že představitelé NSR jako nesporně významné členské země EU si 
jsou vědomi, že SZP je ve stále větší míře zatěžována finančně náročnými 
administrativně kontrolními mechanismy. Vzhledem k roli, již sehrává 
Německo při formulaci SZP, by nám nemělo ujít, jakými směry se ubírá 
německá iniciativa. Namísto dalšího navyšování administrativní zátěže by se 
mělo jednat o zjednodušování 

 

5/2012 Ekonomická pozice malých a středních potravinářských podniků a rozvoj 
regionálních potravinářských značek (MEJSTŘÍKOVÁ, L., PLÁŠIL, M., 
MEZERA, J.). Praha: ÚZEI, 2012, č. 5, 14 s. 

Publikace je věnována malým a středním podnikům v ČR a jejich roli 
v potravinářském sektoru. Sleduje jejich počty a ekonomické charakteristiky. 
Dále je publikace věnována regionálním značkám potravinářských produktů  
a také obdobným značkám v sousedním Rakousku.  

 
 

6/2012 Vládní zpráva Německa o pokroku v rozvoji venkova (KRAUS, J. DYKOVÁ, 
E.) Praha: ÚZEI, 2012, 18 s. 

Meziresortní pracovní skupina pro rozvoj venkova (zkratka IMAG1) 
jmenovaná spolkovou vládou Německa předložila v listopadu 2011 dokument 
pod názvem „Zpráva federální vlády SRN o pokroku v rozvoji venkova“. Tento 
dokument publikovaný německým MZe (referát 4l6 Rozvoj venkova) popisuje 
v návaznosti na vládní koncepci ve 3 prioritních tematických oblastech 
současná politická východiska, z nich odvozené strategické cíle a shrnuje 
aktuální návrhy opatření, jak by vláda měla dále pokračovat v řešení 
problematiky rozvoje venkova. 
Zpráva přehledně dokumentuje integrovaný přístup spolkové vlády ke 
komplexnímu řešení rozvoje venkovských oblastí s cílem dospět ke 
vzájemnému provázání a sladění navrhovaných opatření. 

 

7/2012 

 

Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN 
v roce 2010 . (HANIBAL, J., DUBEC, J., HOSOVÁ, M., KAPROVÁ, K., 
SLÍŽKA, E.) Praha: ÚZEI, 2012, 31 s. 

Na výsledcích roku 2010 je prezentována ekonomika zemědělských podniků 
z pohledů, které reflektují několik kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší 
pohled na hospodářské výsledky a rozdílnou úroveň jejich efektivnosti. 

 

8/2012 

 

Aktuální agrárně politický vývoj v Německu (KRAUS, J. DYKOVÁ, E.) Praha: 
ÚZEI, 2012, 12 s. 

Vystoupení státního tajemníka SRN pro zemědělství Dr. Roberta Kloose na 
shromáždění Východoněmecké spořitelní akademie (Postupim, 22. 5. 2012)  
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9/2012 Opatření ve prospěch rakouského zemědělství a lesního hospodářství v roce 
2013 podle § 9 Zemědělského zákona (KRAUS, J. DYKOVÁ, E.) Praha: ÚZEI, 
2012, 16 s. 

Výtah z materiálu rakouského ministerstva zemědělství 

2.7.5  Webové stránky (internet, intranet) 

Internet ÚZEI 

Internetové stránky ÚZEI (www.uzei.cz, www.iaei.cz/) informují v češtině a angličtině 

širokou veřejnost o činnosti ústavu. V roce 2013 byla změněna grafika internetových stránek 

ÚZEI, také došlo ke změně technologie, která celý web zastřešuje. 

Byl naimplementován nový robustní redakční systém ANAWEB, který správcům webu 

umožňuje rychle a efektivně vkládat novinky a poznatky na web ÚZEI. 

Kromě aktualizací a rozšiřování jednotlivých položek a složek na internetových 

stránkách ÚZEI, provozuje ÚZEI samostatné bannery PRIMO vyhledávač 

(http://primo.uzei.cz), Knihovna Antonína Švehly (www.knihovnasvehly.cz/), FADN CZ 

(www.fadn.cz), časopis Zemědělská Pôdohospodárska škola (www.zemedelskaskola.cz). 

ÚZEI také spravuje internetové stránky Centrum pro databázi složení potravin 

(www.czfcdb.cz), Agronavigátor (www.agronavigator.cz), Bezpečnost potravin 

(www.bezpecnostpotravin.cz), Víš co jíš (www.viscojis.cz), Agroporadenství  

a Agrovzdělávání (www.agroporadenstvi.cz), Rozvoj venkova (www.infovenkov.cz)  

a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru (www.asven.cz). 

Intranet ÚZEI 

Intranet ÚZEI je určen k bezpečnému ukládání a sdílení všech druhů dokumentů 

organizace a přístup na něj je umožněn pouze oprávněným osobám. Sdílení jednotlivých 

dokumentů je možné mezi jednotlivci, skupinami nebo všemi zaměstnanci a uživateli 

intranetu. Strukturu intranetu ÚZEI lze v průběhu provozu měnit bez ztráty dat podle 

požadavků uživatelů. 

V roce 2012 byla provedena migrace fyzických serverů ÚZEI do virtuálního prostředí 

VMWARE. Toto prostředí nyní umožňuje navyšovat výpočetní výkon dle potřeby a celková 

správa systému je výrazně zlepšena. 

Současně byly vyměněny důležité segmenty aktivních prvků (switche, firewall), protože 

stará infrastruktura již neodpovídala standardům a rychlost sítě již nebyla odpovídající pro 

práci našich vědeckých pracovníků. Nyní je naimplementován robustní firewall se 

zálohovaným připojením do internetu. 

Další změny se týkaly inovace tiskáren. Velké množství různých tiskáren bylo 

nahrazeno jednotným tiskovým řešením. Bylo naimplementováno tiskové řešení RICOCH 

a zároveň SW SAFEQ, který na základě autentifikace zprostředkuje přístup do tiskárny. Bylo 

tak dosaženo snížení spotřeby tonerů a lze sledovat vytíženost tiskáren jednotlivými 

odděleními. 

Z důvodů nízkého výkonu byl ukončen provoz používaného intranetu a pro nové využití 

byl naimplementován SharePoint 2013 s upraveným vzhledem tak, aby co nejvíce 

připomínal původní intranet. Uživateli tak bylo ponecháno zažité prostředí. 

SharePoint 2013 umožnil použít pracovní postupy (workflow), pomocí kterých 

využíváme elektronické schvalování nepřítomnosti zaměstnanců. 

Díky implementaci nových aktivních prvků v roce 2012 byla propojena naše odloučená 

pracoviště v Brně a Kojeticích do jednotné sítě pomocí stálých VPN propojů, a tím bylo 

dosaženo přístupu k aktuálním informacím všem zaměstnancům. 

http://www.uzei.cz/
http://www.iaei.cz/
http://primo.uzei.cz/
http://www.knihovnasvehly.cz/
http://www.fadn.cz/
http://www.zemedelskaskola.cz/
http://www.czfcdb.cz/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.viscojis.cz/
file:///C:/Users/matejkova/Documents/PRÁCE/2014-4prace/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/matalova/Documents/ROCENKA-ROCNI%20ZPRAVA/2014/Ročenka_2012_2013/www.agroporadenstvi.cz
http://www.infovenkov.cz/
http://www.asven.cz/
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Vzhledem k propojení ostatních lokalit do jednotné sítě mohl být naimplementován 

komunikační nástroj pro vnitřní sítě LYNC 2013. Nyní můžeme rychle a efektivně 

prezentovat a komunikovat s našimi kolegy v Brně a Kojeticích. 

 

2.8 Multimediální a konferenční služby 

Tato činnost spočívá v zajištění provozu tlumočnické, ozvučovací a projekční techniky 

na konferencích a seminářích pořádaných rezortem Ministerstva zemědělství, natáčení 

videopořadů, dále v tvorbě grafiky pro jednotlivé prezentační akce a v technickém  

a organizačním zajištění takovýchto akcí. Dále pracovníci tohoto oddělení technicky zajišťují 

správu Informační banky odborných filmů a videopořadů MZe a výrobu kopií odborných 

pořadů na DVD nosičích pro distribuci v rámci odbytových služeb. Jejich práce spočívá také 

v tvorbě vlastních videopořadů a rovněž ve výrobě doprovodných odborných materiálů pro 

vzdělávací akce na CD/DVD nosičích. 

V roce 2012 se Ústav zemědělské ekonomiky a informací prezentoval na několika 

tuzemských veletrzích odborné i laické zemědělské veřejnosti. Pracovníci výše zmíněného 

oddělení technicky i organizačně zajistili dvě expozice, a to v Lysé nad Labem na výstavě 

Zemědělec 2012 a v Brně na mezinárodním veletrhu Techagro 2012. Pro jednotlivé expozice 

pracovníci pro dobrou reprezentaci ÚZEI připravili a vyrobili tištěnou a řezanou grafiku  

a zajistili tisk doprovodných letáků jak pro představení organizace ÚZEI, tak i se zaměřením 

na odbornou tematiku. Pracovníci oddělení Poradenství zajišťovali na těchto veletrzích nejen 

propagaci a prezentaci zemědělského poradenství, ale také na místě zodpověděli příchozím 

návštěvníkům mnohé dotazy z této problematiky. Plánovaná tradiční expozice na 

mezinárodní výstavě Země živitelka 2012 v Českých Budějovicích se z důvodu krácení 

finančních prostředků neuskutečnila a činnost ÚZEI v oblasti poradenství na této výstavě 

byla prezentována v rámci expozice MZe. Další velkou propagační akcí byla výstava 

pořádaná k 100. výročí založení ÚZEI, která se konala v podzimních měsících loňského roku 

v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze. Po tuto výstavu byl natočen  

a zpracován průřezový videopořad o jednotlivých činnostech našeho ústavu, který byl během 

celého průběhu prezentován návštěvníkům, ale vytvořen byl k této výstavě navíc také 

videopořad o restaurování starých tisků. 

V roce 2012 a 2013 probíhala propagace našeho podniku i v rámci různých konferencí  

a seminářů, kde ÚZEI bylo spolupořadatelem, dále na výstavách uskutečněných ve studovně 

Zemědělské a potravinářské knihovny a rovněž v rámci odbytových služeb při prodeji 

odborných publikací a videopořadů na DVD nosičích. 

V oblasti vlastní tvorby bylo v průběhu roku 2013 natočeno a zpracováno osm  

20 minutových dílů videopořadů pro mezinárodní rozvojový projekt Ministerstva zahraničních 

věcí pro Moldavsko s cílem vytvoření komunikační strategie pro Národní farmářskou federaci 

Moldavska (FNFM). Jednotlivé díly byly od srpna do prosince postupně odvysílány 

v moldavké televizi v rámci série vzdělávacích televizních pořadů vysílání Bastina při 

TeleRadio Moldova. Vedle této činnosti pokračovalo vydávání měsíčníku Zemědělská škola 

určeného především pro oblast zemědělského vzdělávání. S vydáním červnového 10. čísla 

75. ročníku časopisu Zemědělská škola však bylo ukončeno vydávání tohoto časopisu 

v tištěné formě a od zářijového čísla 1 ročníku 76 tento měsíčník vychází prostřednictvím 

webových stránek www.zemedelskaskola.cz již pouze v elektronické formě. V rámci 

transferu poznatků VaV do praxe byl v roce 2013 realizován především zásilkovým 

způsobem na základě objednávek prodej tištěných odborných publikací a prodej 

videopořadů s odbornou tématikou na nosičích DVD. 
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2.9 Ostatní odborné aktivity ÚZEI 

2.9.1 Konference, semináře, prezentace 

Semináře pořádané v rámci výzkumné činnosti ÚZEI: 

 Stanovení výše kompenzací pro budoucí méně příznivé oblasti v ČR“, (Štolbová, M.; 
Brychnáč, R.) Interní seminář ÚZEI, Praha, 2. 5. 2013. 

 Politika rozvoje venkova – komplement nebo konkurent?, (Čapkovičová, A.) Interní 
seminář ÚZEI, Praha, 11. 6. 2013. 

 Teritoriální přístupy k zemědělství a rozvoji venkova, (Hrabák, J.) Interní seminář ÚZEI, 
Praha, 9. 4. 2013. 

 Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na strukturální (investiční) podpory 
poskytované v rámci I. Osy PRV. (Doucha, T.; Medonos, T.; Černoch, O.) ÚZEI, Praha 

 Mezinárodní trh s vepřovým a hovězím masem, (Abrahamová, M.) Seminář ÚZEI konaný 
za účelem povinného vzdělávání privátních zemědělských poradců. ÚZEI, Praha, 28.  
3. 2012 

 Mezinárodní trh s mlékem a srovnání ekonomiky mléka, (Bošková, I.) Prezentace v rámci 
semináře ÚZEI konaného za účelem povinného vzdělávání privátních zemědělských 
poradců. ÚZEI, Praha, 27. 3. 2012 

 Zaměstnanost a venkovský rozvoj (Doucha, T., Spěšná, D., Drlík, J., Ratinger, T.). 
Jednání Vědecké rady ÚZEI – otevřené setkání na téma "Zaměstnanost", říjen 2012. 

Ostatní odborné a vzdělávací semináře a konference: 

 Pastva v krajině – finance, zkušenosti, inspirace, (Čámská, K.) Účast na semináři projektu 
LIFE České Středohoří „“. 15. 3. 2013 Dobroměřice 

 Faremní plány – nový nástroj optimalizace dotačních titulů PRV, (Čámská, K.; Pražan, J.) 
Účast na konferenci, Staré Hamry, Beskydy, 6.–7. 6. 2013. 

 LIFE Concortica, (Čámská, K.) Účast na radě projektu, Vrchlabí, 13.6.2013. 

 Pozemkové úpravy v širších souvislostech, (Čámská, K.; Trantinová, M.) Účast na 
konferenci, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2.–3. září 2013. 

 WildLife Estate Plenary Session, (Čámská, K.; Pražan, J.; Doucha, T.) Účast na 
konferenci, Chlumec nad Cidlinou, 4.–5. 9. 2013. 

 Setkání ke krajinotvorným programům AOPK, (Čámská, K.) Účast na setkání, Moravský 
kras, 25.–26.9.2013. 

 Českomoravský svaz podnikatelů, (Čámská, K.; Humpál, J; Pražan, T.; Doucha, T.; 
Brychnáč, R.; Černoch, O.) Účast na jednání, Skalský Dvůr, 4.–5. 11. 2013 

 Polní mokřady, (Čámská, K.) Účast na semináři ENKI a MZe, Praha, 13. 12. 2013. 

 Workshop v rámci mezinárodního 7. Rámcového projektu Organic Data Network na téma 
„Data Netvork for better European organic market information" (Hrabalová, A.) Účast jako 
expert za ČR. Newbury, U.K. 13. 3. 2013. 

 Does Organic Imply Pro-social?, (Mrnuštík Konečná, M.) Konference IAMO forum, IAMO, 
Halle(Saale), Německo, 20.–22. 6. 2013. 

 Does Organic Imply Pro-social? An Empirical Analysis of the Role of Czech farmers in 
Local Social Development, (Mrnuštík Konečná, M.) Konference Agrární perspektivy 2013, 
ČZU, Praha, 17.–18. 9. 2013 
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 An Empirical Analysis of the Role of Czech farmers in Local Social Development , 15th 
International Conference of Postgraduate Students,Young Scientists and Researchers, 
(Mrnuštík Konečná, M.) VŠE, Praha, 11.–12. 11. 2013 

 Matematické modely pro zajištění minimálních požadavků na výživu obyvatelstva ČR  
v případě krizových situací, (Foltýn, I.) Konference Agrární perspektivy 2013, ČZU, Praha, 
17.–18. 9. 2013 

 Typové farmy a ekonomická životaschopnost zemědělského podnikání (Foltýn, I.) 
Konference Agrární perspektivy 2013, ČZU, Praha, 17.–18. 9. 2013 

 Model FARMA 5 – prostorová optimalizace ekonomického a ekologického chování 
zemědělských podniků, (Foltýn, I.) Konference Agrární perspektivy 2013, ČZU, Praha, 
17.–18. 9. 2013 

 Účel a poslání faremních plánů v ČR, (Pražan, J.; Čámská, K.) Seminář pro zemědělské 
poradce, Staré Hamry, 5.–6. 6. 2013. 

 Vliv společné zemědělské politiky na stav zemědělské půdy v ČR. Letní škola ochrany 
půdy v rámci projektu SONDAR CZ-AT. Milovy, 2.–3. 9. 2013. 

 Barriers of effective policie in soil protection – the Czech case, GEFISSOLA (Pražan, J.) 
Seminář, Berlín, 26. 9. 2013. 

 Metodický přístup ke stanovení sazeb znevýhodněných oblastí a agroenvironmentálního 
opatření, (Pražan, J.) Seminář pro zemědělce a poradce, Náměšť nad Oslavou, 11. 12. 
2013. 

 Příprava opatření v rámci Programu rozvoje venkova, (Pražan, J.) Seminář pro 
zemědělce a poradce, Náměšť nad Oslavou, 11. 12. 2013. 

 Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání 
přírodních zdrojů ve specifikovaných podmínkách českého zemědělství na období  
2009–2013 za rok 2012. (Doucha, T.). Oponentní posudek periodické zprávy výzkumného 
záměru za rok 2010 MZE0002703102. 

 Dotace do zemědělství, (Doucha, T.) vystoupení v ČT 24, 2012. 

 Ceny potravin, (Doucha, T.) vystoupení v ČT 24, 2012. 

 Trh s mlékem, ekonomika produkce a zpeněžování, (Bošková, I.) Série seminářů pro 
Institut vzdělávání Zemědělského svazu ČR. Prostějov 10. 1. 2012, Ostrožská Lhota 8. 2. 
2012, Větrný Jeníkov 15. 2. 2012, Modřice 28. 2. 2012, Starý Jičín – Palačov 14. 3. 2012, 
Klatovy 27. 3. 2012, Lomnice nad Popelkou 4. 4. 2012, Ostředek 11. 4. 2012, Hrádek 
(UO) 18. 4. 2012, Dolany (NA) 26. 4. 2012. 

 Zpeněžování zemědělských komodit v ČR a EU, odbytová a nákupní družstva – Přehled 
trhu a zpeněžování komodit RV – obilovin a olejnin. (Novotný, P.) Semináře 
Zemědělského svazu ČR. Prostějov 10. 1. 2012, Ostrožská Lhota 8. 2. 2012, Větrný 
Jeníkov 15. 2. 2012, Modřice 28. 2. 2012, Starý Jičín – Palačov 14. 3. 2012, Klatovy 27. 3. 
2012, Lomnice nad Popelkou 4. 4. 2012, Ostředek 11. 4. 2012, Hrádek (UO) 18. 4. 2012, 
Dolany (NA) 26. 4. 2012. 

 Zpeněžování zemědělských komodit v ČR a EU, odbytová a nákupní družstva 
 – zpeněžování komodit hovězí a vepřové maso, odbytová a nákupní družstva. 
(Abrahamová, M.) Série seminářů pro Institut vzdělávání Zemědělského svazu ČR. 
Prostějov 10. 1. 2012, Ostrožská Lhota 8. 2. 2012, Větrný Jeníkov 15. 2. 2012, Modřice 
28. 2. 2012, Starý Jičín – Palačov 14. 3. 2012, Klatovy 27. 3. 2012, Lomnice nad 
Popelkou 4. 4. 2012, Ostředek 11. 4. 2012, Hrádek (UO) 18. 4. 2012, Dolany (NA) 26. 4. 
2012. 

 Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání 
přírodních zdrojů ve specifikovaných podmínkách českého zemědělství na období  
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2009–2013 za rok 2011. (Doucha, T.) Oponentní posudek periodické zprávy výzkumného 
záměru za rok 2010 MZE0002703102. 

 Role of farmers in the local development, (Mrnuštík Konečná, M.) Konference New rural 
word: from crises to opportunities, INRA 2012, Lisabon, 29. 7.–4. 8. 2012. 

 Kalkulace nákladů a výnosů v zemědělství. Náklady, výnosy a rentabilita rozhodujících 
zemědělských komodit v ČR. (Poláčková, J.) Semináře Kalkulace vlastních nákladů 
rozhodujících komodit rostlinné a živočišné výroby, pořádaných Zemědělským svazem 
České republiky v rámci Programu rozvoje venkova pro manažery zemědělských podniků. 
Dašice, 3. 10. 2012, Větrný Jeníkov, 4. 10. 2012, Starý Jičín-Palačov, 16. 10. 2012, 
Prostějov, 17. 10. 2012, Modřice, 23. 10. 2012, Dolany 30. 10. 2012, Žatec, 20. 11. 2012. 

 Optimalizace nákladů na zajištění výživových doporučení. (Štiková, O.; Mrhálková, I.) 
Seminář ke Světovému dni výživy. Praha. VÚPP, SPV, MZe, 24. 10. 2012  

 Planning and design of AEM for the most valuable grasslands in Czech Republic. 
(Pražan, J.) Seminář při projektu „Guidelines on management of farmland in NATURA 
2000”. Brusel, 25. 9. 2012. 

 Faremní plány v PRV. (Pražan, J.) Seminář pro pracovníky regionálních pracovišť AZV, 
SZIF, AOPK a Správ NP na téma: Plány šetrného hospodaření v rámci PRV 2014–2020. 
Poniklá, 21. 6. 2012. 

 Seznámení s AEO na příští období a faremní plány. (Pražan, J.) Semináře ÚZEI pro 
privátní poradce. Praha, 15. 2. 2012. 

 

Akce pořádané ZPK 

v roce 2013 

 v rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů s mottem: „S námi jen all inclusive“, 
představila KAŠ svůj projekt „Přiveď nového čtenáře, získáš registraci na období 1 roku“  
a doprovodila jej výstavou fotografií p. Olafa Deutsche s názvem „Voda je život“. 
V tipovací soutěži o nejhezčí fotografii, určené čtenářům KAŠ, odměnil autor 
vylosovaného tipujícího čtenáře nejúspěšnější fotografií této výstavy, 

 v rámci Březen – měsíc čtenářů byli zaškoleni pracovníci ÚZEI do nových databází Web 
of Knowledge (Web of Science a Journal Citation Reports), 

 od dubna do října proběhla v prostorách KAŠ výstava „Tajemství země“, kterou pořádala 
KAŠ ve spolupráci s geologem Mgr. Ivanem Doležalem. Čtenářům a široké veřejnosti byly 
představeny vzácné minerály, zkameněliny, drahé kameny, ale i ukázky šperků 
a expozice unikátních geoobrazů, 

 v rámci výstavy se ve studovně KAŠ uskutečnila série přednášek a speciálně pro žáky 
základních škol Prahy 2 byly připraveny tématické besedy „trias, jura, křída – druhohory 
jako na dlani“, „meteority, druhohory“ a „dinosauři a trilobiti“ s autorem výstavy, 

 pro celostátní akci Týden knihoven KAŠ připravila pro čtenáře úvodní přednášku  
o Antonínu Švehlovi, která byla doplněna o výstavu publikací k této významné 
československé osobnosti z fondu KAŠ. Dále proběhla přednáška pro zájemce o geologii 
na téma „Vltavíny v ČR“. Pro zájemce byly organizovány také prohlídky zázemí knihovny, 

 exkurze výzkumníků z Kazachstánu – Prague Development Center (PRADEC), včetně 
prezentace publikací z Kazachstánu ve fondu knihovny, 

 exkurze VOŠ zdravotnické na Pankráci. 

v roce 2012 

 pro studenty SPŠPT Podskalská Praha byly připraveny 2 semináře o knihovně, 
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 stáž studentky z Univerzity J. A. Komenského – prezentace o knihovně, exkurze ve 
studovně i ve skladech Praha, 

 Březen měsíc čtenářů (BMČ) – motto v roce 2012 je: „Sladký život s knihovnou“. KAŠ se 
zapojila do celostátní akce BMČ, pro čtenáře připravila dvě ankety uveřejněné na webu 
knihovny, Facebooku i ve studovně – „O nejvěrnějšího čtenáře KAŠ“ a tipovací soutěž  
o nejlepší fotografii, 

 autorská výstava fotografií Olafa Deutsche s názvem „Z lesů, vod a strání“, 

 seminář pro pracovníky Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, 

 výstava Agricultura in notitia – Století zemědělského ekonomického výzkumu a knihovny, 
Národní zemědělské muzeum, 20. 9. až 31. 12. 2012, 

 Týden knihoven 2012 – motto: „Čti, žij zdravě!“. Celostátní soutěž pro knihovny v ČR. 
KAŠ k této příležitosti připravila výstavu publikací na téma zdravá výživa, biopotraviny, 
zdravý životní styl a zároveň představila Databázi složení potravin, 

 seminář s exkurzí pro Sdružení knihovníků a informačních pracovníků v KAŠ. 

2.9.2 Členství v odborných společnostech, komisích a radách  

ÚZEI kolektivním členem těchto organizací: 

 Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR; 

 Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru; 

 Ekosociální fórum Rakouska (Vídeň); 

 Ekosociální fórum Evropy (Vídeň); 

 Institucionální členství ÚZEI v EuroFIR; 

 Institucionální členství ZPK ve Spolku knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)  

a ve Sdružení knihoven ČR (SDRUK); 

 Konsorcia knihoven v rámci Programu INFOZ – Informační zdroje pro výzkum (MŠMT) 

(Smetanová, D.); 

 Partner Agri Benchmark Project, Braunschweig, Německo (Bošková, I., Boudný, J., 

Janotová, B.); 

 Partner International Comparison Network, IFCN Dairy Research Center, Kiel, 

Německo (Bošková, I.); 

 Partner InterPIG (Abrahamová, M., Boudný, J.); 

 ZPK členskou knihovnou mezinárodní sítě zemědělských knihoven „Agricultural 

Libraries Network“ (AGLINET) a „International Association of Agricultural Information 

Specialists“ (IAALD); 

 Místopředseda revizní komise CZBA – Česká bioplynová asociace (Nesňal, Z.); 

Členství a funkce pracovníků ÚZEI v různých institucích a společnostech: 

 Akademický výbor KAF – centrum interdisciplinárních studií (Froněk, P.); 

 Česká potravinářská společnost při ČS VTS ( Mezera, J.); 

 Česká technologická platforma pro potraviny PK ČR (Mezera, J., Plášil, M.); 

 Ekonomická komise Agrární komory (Abrahamová, M.); 

 Evropská asociace zemědělských ekonomů (EAAE), Nizozemsko (Bošková, I., 

Doucha, T., Jelínek, L., Medonos, T., Pražan, J., Ratinger, T.); 

 Komise informatiky ČAZV (Hanibal, J.); 
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 Komise NAZV (Doucha,T.); 

 Komise pro obhajoby bakalářských prací na FPH VŠE v Praze (Špička, J.); 

 Komise pro obhajoby disertačních prací při ČZU (Doucha, T., Mezera, J., Vilhelm, V.); 

 Komise pro státní bakalářské zkoušky na PEF ČZU Praha (Abrahamová, M.); 

 Komise pro státní závěrečné zkoušky ČZU FAPPZ (Plášil, M.); 

 Komise pro státní závěrečné zkoušky ČZU PEF, TF (Mezera, J., Vilhelm, V.); 

 Komise pro obhajoby disertačních prací FAPPZ ČZU Praha, obor speciální rostlinná 

produkce (Čámská, K.); 

 Česká botanická společnost (Čámská, K.) 

 Komise MZe pro ekologické zemědělství (Hrabalová, A) 

 Komise pro státní závěrečné zkoušky FARMS MENDELU (Poláčková, J.) 

 Komitét pro potravinářské vědy a technologie AV ČR (Mezera, J., Štiková, O.); 

 Komoditní odborný výbor pro cukr (Baudisová, H.); 

 Komoditní rada pro len a konopí (Humpál, J.); 

 Komise pro přípravu podkladů pro pozici MZe pro vyjednávání o finanční perspektivě 

EU na období 2014 – 2020 (Kořínek, J.); 

 Koordinační pracovní skupina pro přípravu Národního akčního plánu k zajištění 

udržitelného používání pesticidů (Humpál, J.); 

 Krajská síť pro rozvoj venkova pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj (Kořínek, J.); 

 Monitorovací výbor OP Rybářství (Abrahamová, M., Humpál, J.); 

 Národní komise FADN (Hanibal, J., Šlajs, J.) 

 Národní rada pro poradenství (Abrahamová, M., Bajnar, Z., Kořínek, J., Sívek, J.); 

 Národní rada pro vzdělávání (Sívek, J.); 

 Oborová rada oboru Regionální a sociální rozvoj pro studium v doktorských studijních 

programech PEF ČZU v Praze (Štolbová, M.); 

 Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘS ČAZV), (Doucha, T., Foltýn, 

I., Jelínek, L., Kraus, J., Medonos, T., Mejstříková, L., Mezera, J., Špička, J.); 

 Pracovní skupina pro agendu zemědělského pojištění a jeho financování (Vilhelm, V.); 

 Redakční rada časopisu Biblio (Kvítek, M.); 

 Redakční rada časopisu Výživa a potraviny (Štiková, O.); 

 Redakční rada časopisu Zpravodaj AGROBASE; 

 Redakční rada vědeckého časopisu Ekonomika poľnohospodárstva, VÚEPP 

Bratislava, Slovensko (Kraus, J.); 

 Redakční rada vědeckého recenzovaného časopisu Agricultural Economics (Doucha, 

T., Hanibal, J.); 

 Redakční rada Zpravodaje svazu chovatelů ovcí a koz (Humpál, J.); 

 Řídící výbor FADN EU (Hanibal, J.); 

 Společnost pro výživu ČR (SV ČR), předseda revizní komise (Štiková, O.); 

 Vědecká rada ČZU (Bašek, V.); 

 Vědecká rada ČZU ITS (Doucha, T.); 

 Vědecká rada ČZU-PEF (Bašek, V.); 

 Vědecká rada VÚEPP Bratislava (Bašek, V.);  

 Vědecká rada VÚCHS Rapotín (Abrahamová, M.); 

 Výkonná rada časopisu European Countryside (Štolbová, M.). 
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2.9.3 Přednášky a prezentace  

Bošková, I.: 

 Dairy in the Czech Republic in 2023. 14th IFCN Dairy Conference 2013, Tekirdag, Turkey, 
29th May 2013. 

 Structure, Innovations and Performance of the Czech Dairy Value Chain. I. Bošková, 
ÚZEI, T. Ratinger, TC AVČR. Prezentace vlastního výzkumu na 140. semináři EAAE 
“Theories and Empirical Applications on Policy and Governance of Agri-food Value 
Chains,” Perugia, Itálie, 13.–15. prosince 2013. 

 Mezinárodní trh s mlékem a srovnání ekonomiky mléka. Prezentace pro soukromé 
poradce v zemědělství. ÚZEI, Prague, 27. března 2012. 

 Strategies and Effects of Milk Producers´ Organisations in the Czech Republic. 
Prezentace vlastního výzkumu na vědecké konferenci „Cooperative Responses to Global 
Challenges“. Humboldt-Universität zu Berlin ve spolupráci s United Nations Department 
for Economic and Social Affaires (UN DESA). 20. 3.–23. 3. 2012 (výzkum a prezentace 
provedeny společně s RNDr. T. Ratingerem, MSc., Ph.D.). 

Čapkovičová, J.: 

 Proces venkovské restruktualizace jako faktor popisující heterogenitu venkova 
v podmínkách České republiky. Mezinárodní konference Agrární perspektivy XXII, ČZU 
Praha, září 2013 

 How does the CAP cope with the problem of rural employment? The examples of selected 
EU countries. konference Europeal Rural Development Network EU 
TRANSFORMATIONS UNDER CAP 2007–2013 AND RURAL DEVELOPMENT 
PERSPECTIVES IN THE FUTURE PROGRAMING PERIOD 2014–2020, General 
Berthelot, Rumunsko, 3.10.2013 

Čámská, K.: 

 Současný stav přípravy nového Programu rozvoje venkova, zejména 
agroenvironmentálních – klimatických opatření a ekologického zemědělství. Přednáška na 
Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků v rámci projektu LIFE 09 
NAT/CZ/000364. Vápenky, Bílé Karpaty 20. 11. 2013. 

 Tvorba a hodnocení agroenvironmentální politiky – inspirace pro výzkum? Seminář na 
FAPPZ ČZU. Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství. 19. 12. 2013 

Delín, M.: 

 Utilization, Commodification and Marketingization of „Local“: Form of Regional 
Development in the South Moravia Local Action Group. XXV ESRS Kongres „Rural 
Resilience and Vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict in time of crisis“, 
Florencie, Itálie 29. 7.–1. 8. 2013. 

 Marketing of Local Identities: Czech Local Action Group Case Study. XIII World Congress 
of Rural Sociology, Lisbon – Portugal, 29. 7.–4. 8. 2012. 

Doudová, D.: 

 Výživa ve výchově ke zdraví. Přednášky pro 2. stupeň základních škol v rámci programu 
„Výživa ve výchově ke zdraví“ (součást TÚ 4432 Implementace výukového programu pro 
spotřebitele na téma bezpečnost potravin). Informativní seznámení s existencí a činností 
Informačního centra bezpečnosti potravin (ICBP) při MZe a jejich webovými stránkami, 
resp. jejich obsahem a orientací v nich. Praha 2, ZŠ Na Smetance 22. 5. 2012; Praha 3, 
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 11. 6. 2012; Praha 2, ZŠ Londýnská 18. 6. 2012; Praha 8, ZŠ 
Za Invalidovnou 20. 6. 2012. 
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Doucha, T.: 

 Ekonomika podniků v LFA a mimo LFA a pozadí rozdílů. Ekonomická komise Agrární 
komory ČR, Brno, 29. 2. 2012. 

 Ekonomika podniků v LFA a mimo LFA a pozadí rozdílů. Jednání Sekce velkých podniků 
ZS ČR, Jihlava, 27. 3. 2012. 

 Eroze zemědělské půdy versus zemědělská politika. Seminář „Nové metodiky pro 
stanovení protierozních opatření a jejich aplikace v Plánech společných zařízení KPÚ“. 
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Fakulta životního prostředí UJEP Ústí 
nad Labem a Ministerstvo zemědělství. Praha – Novotného lávka, 23. 4. 2012. 

 Vystoupení v panelu k tematickému bloku „Vzájemné vztahy územních plánů a dalších 
nástrojů veřejné správy, ovlivňujících krajinu“. Konference AUUP „Koncepce krajiny“. 
Jindřichův Hradec, 18. 5. 2012. 

 Koherence rozvojové a zemědělské politiky. Prezentace na 25. zasedání Rady pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci. MZV, 29. 11.2012. 

 Pozice ekonomů k reformě Společné zemědělské politiky EU po roce 2013. Seminář 
Společnosti mladých agrárníků. Svobodné Dvory, 7. 12. 2012. 
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POLÁČKOVÁ, J.; BOUDNÝ, J.; JANOTOVÁ, B. Kalkulace vlastních nákladů rozhodujících 

komodit RV a ŽV. In Sborník ze semináře Zemědělského svazu ČR. Praha: Institut 

vzdělávání v zemědělství o.p.s., 2012. 70 s. ISBN 978-80-87262-19-1. 

 

Certifikované metodiky 

Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě 
krizových situací a ohrožení 

Praha: ÚZEI, březen 2013, 52 s.+přílohy (ŠTIKOVÁ, O., FOLTÝN, I., MRHÁLKOVÁ, I., 
SEKAVOVÁ, H., ZEDNÍČKOVÁ, I., MEZERA, J., PLÁŠIL, M.) 

(Uvedeno v kapitole 2.8.2  Studie a ostatní publikace vydané ÚZEI 2013 a 2012) 

 
Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích 

Praha: ÚZEI, květen 2013, 34 s. ISBN 978-80-7271-203-8 (POLÁČKOVÁ, J. a kol.) 

(Uvedeno v kapitole 2.8.2  Studie a ostatní publikace vydané ÚZEI 2013 a 2012) 

 

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) 

Metodika je určena pro MZe k posouzení a odvození ceny BPEJ v souladu s potřebami 
zákona o ocenění majetku č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění a navazujících prováděcích 
vyhlášek. Metodika je založena na výsledcích projektu NAZV QH 72257  
a slouží ve svém modelovém uspořádání i pro zjištění dopadů změny struktury výroby plodin 
na BPEJ a pro vyhodnocení dopadů změny nákladů a tržeb na cenu půdy podle 
alternativních scénářů. Základ metodiky tvoří stanovení hrubého ročního rentního efektu 
(HRRE) na BPEJ. Výpočet HRRE tvoří jeden z hlavních výsledků pro stanovení ceny BPEJ  
a je základem pro stanovení relací mezi BPEJ při kvantifikaci ekonomických dopadů 
možných variant ocenění v souladu se zemědělskou politikou, danou zejména podporami do 
zemědělství. 

Metodický přístup umožnuje přesnější a pružnější přístup k hodnocení půdy podle BPEJ i 

v regionálním kontextu a je použitelný pro analytické podklady k tvorbě ekonomických 

nástrojů zemědělské politiky. Praha: ÚZEI, říjen 2012, 20 str. + přílohy, (VOLTR, V., 

HRUŠKA, M., FRONĚK, P. ÚZEI, ŠAŘEC, P. ČZU, LEŠTINA, J. VÚRV, v. v. i.) 

 

Ostatní publikace  

Panorama potravinářského průmyslu 2011 

Hodnotící zpráva o vývoji potravinářského průmyslu, pravidelně zpracovávaná od roku 1998. 
Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe ČR. Praha: MZe, 2012, 84 s. ISBN 978-80-7434-087-1 
(MEZERA, J., PLÁŠIL, M.) 
(Od roku 2012 k dispozici elektronicky např. na webových stránkách ÚZEI) 
 

  

http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/panorama_2011.pdf
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SUMMARY 

This Annual Report summarizes activities and achieved results of the Institute of 

Agricultural Economics and Information (IAEI) in the year 2013. In 2012 a different format of 

Annual Report was published, so this Annual Report also fills in some additional details for 

that year.  

Individual chapters of the report outline the research, consultancy and agricultural 

extension services undertaken and provided by the Institute. Both primary and applied 

research was increasingly motivated by challenges associated with design and 

implementation of the new Common Agricultural Policy (CAP) plan for years 2014–2020. 

Research is organised through a multi-layered network of grants by the Czech Grant Agency, 

National Agency for Agricultural Research, internal grant projects (awarded through an 

internal competition and evaluated externally), as well as individual researchers’ participation 

on international research projects. Brief outlines of the main projects can be found below.  

As in previous years, much of the Institute’s activity also consisted in rendering expert 

services provided to various branches of the Czech government, especially to the Ministry of 

Agriculture, but also the Home Office, and Ministries of Culture, and Health. Agricultural 

extension services are also organised and methodically guided by the Institute which is also 

responsible for drawing up the methodologies. The Institute expanded its scope 

internationally, where extension services were also provided in the Republic of Moldova (in 

two projects by the Czech Development Agency). The Institute also continues to perform the 

function of a liaison agency of the Farm Accountancy Data Network (FADN CZ) under 

methodological guidance of the Directorate General for Agriculture and Rural Development 

(Brussels). FADN data gathered by the Institute play an increasing role in informing Czech 

economic policy design, both for EU and national programmes. The institute is also 

responsible for methodological and organizational activities in the framework of extension 

and educational services, providing background information for these activities.  

A substantial organisational change centred on the Institute’s agricultural library, the 

third largest by volume in the world. A new Agricultural Extension and Advisory Centre and 

Antonin Svehla Library has been formed as part of the Institute, which concentrates most of 

the expert services, advisory and training within one modern point of single contact. The 

library itself, henceforth bearing the name of Antonín Švehla (a three-time Czech interwar 

prime minister and leader of the Agrarian Party) continues in an extensive programme of 

digitisation of their prints. 

Challenges of the new CAP in the context of climate change, growing world population 

and global and local economic cycles indicate that future demand for the Institute’s complex 

services is likely to grow. Its research direction – emphasising preparedness for such 

challenges – ensures that the Institute is ready. 

About IAEI: 

The Institute of Agricultural Economics and Information has roots more than 100 years 

old. In its present shape it was formed on 25th April 2008 by the Czech Ministry of 

Agriculture to exploit synergies of two previously separate institutes for agricultural 

economics and for food information. Its mission is to execute primary and applied research 

and development, and to disseminate results and provide expert services by means of 

educational activity, publications, technology transfer, training or consultancy. Within its 

scope are the fields of agricultural economics and policy, rural development, food production, 

and environmental considerations. The Institute is also home to the Czech liaison agency of 

FADN EU and the nation’s main agricultural and food library. 
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Main activities 

 basic and applied research and development in the field of agricultural policy and 

economics including the multifunctional agricultural and rural development on 

macroeconomic, regional and microeconomic levels;  

 systematic development of the scientific discipline agricultural economics;  

 dissemination of research and development results by means of educational activity, 

publication and technology transfer and other forms of passing on the acquired knowledge 

to the agricultural and rural sector;  

 development of concept proposals and background documents for the formulation and 

implementation of economic policy in the agri-food sector;  

 monitoring, analyses and predictions of economic, social and regional development in the 

agri-food sector in relation to rural development and environment conservation;  

 acquisition and analyses of selected information and data influencing the state and 

behaviour of the business sphere of the agri-food sector;  

 expert training services and information activities;  

 Liaison Agency of FADN CZ;  

 the creation and administration of FADN compatible with the EU and organization of 

sampling surveys in the agri-food sector;  

 the operation of a specialized library and in the framework of this activity the acquisition, 

processing, preservation and making accessible of professional literature and other forms 

of documentary or data information from the sphere of agriculture and food production; 

 to make accessible and to ensure the servicing and maintenance of selected datasets of 

the public part of the state information system administered by the Ministry of Agriculture, 

the operation and making accessible of the “Bank of films and video programmes of the 

Ministry of Agriculture” including the archives of these programmes;  

 transfer of professional agricultural, food and related information, especially specific 

editorial and publishing activities, presentation and promotional services, educational 

activities and related services including printing services;  

 training and accreditation of new advisors, further education and information support of 

accredited advisors, the activities of the supervising and methodological body for 

extension services, the administration and keeping of the Register of Advisors of the MoA 

for the spheres of agriculture and rural development;  

 methodological and coordination activities aimed at implementation of the „Strategy of 

Lifelong Learning“ in the agriculture and rural development sector including the initial 

professional education; 

 education of employees of departmental state authorities; 

 conceptual and coordination activities aimed at implementation of provisions of the 

extension system of Ministry of Agriculture for the sphere of agriculture and rural 

development.  
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Research Projects and Key topic areas 

1.  Internal Research Projects 

2013 

 Factors affecting subsidy funds using from Rural Development Programme 2007–2013 

– Axis III and IV (Trantinová) 

 Potential of development of a farmer in the local development (Konečná) 

 The economics of milk and beef production under the change of market and farm 

characteristics (Bošková) 

 The impact assessment of investment support provided within the frame of axis I of Rural 

Development Plan 2007–2013 (Medonos) 

 Accelerating innovation processes in the food industry for competitive advantage in the 

next period: Strengthening cooperation and effectiveness of factors (Mezera) 

 Allocation auxiliary (machinery) costs and overhead costs on vegetable and animal 

production (Poláčková) 

 Economics of rural municipalities (Nohel) 

 Space modeling of economic, ecological and agro-environmental conditions of Czech type 

farms in conditions of the future CAP (Foltýn) 

 The issue of support for less favored areas (Štolbová) 

 Agricultural labour market: employment (Spěšná) 

 The agricultural labour market: wages in agriculture (Drlík) 

 Prediction of the Czech agricultural sector results on the basis of FADN database 

(Hloušková) 

 Evaluation of the current prediction method for agricultural commodities (Abrahamová) 

 

2012 

 Economic performance of the Czech food processing sector with focus on small and 

medium enterprises in the context of the Rural Development Programme measures 

 Czech dairy and beef farmers´ competitive potential in the international scope 

 Analysis and evaluation of the Czech rural areas’ needs 

 Portability of principles of the sustainable development, followed by farmers, in local 

development 

 Impact assessment of structural (investment) support provided in the frame of Axis I. of 

Rural Development Programme 

 Enlarging the model FARMA-4 for analyses of new instruments of agrarian policy 

 Impacts of structural policies on social and economic development of a region 

– microsimulation approach 
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2. National projects (Grants) 

2013 

Setting the Threshold of Food Security for the Supply of the Population in Times of 
Crisis and Threat (MV-75251-4/OBV-2010) 

Sponsor: Ministry of Interior 

Head of project: Štiková Olga 

The proposed project is defining the threshold of food security and offers the possibility of 

crisis situations and threats in the agrarian-food sector. Based on the original mathematical 

models of the required amount of food needed to provide minimum nutritional requirements. It 

will set a minimum dimension of agriculture (area, animal numbers), and food capacity, which 

allows to feed people in crisis situations. 

 

WHO Campaign – 5 Clues to Safe Alimentation, Hygiene in Food Handling and Healthy 
Nutrition (SOZ/10305/6306/2013/1) 

Sponsor: Ministry of Health 

Leader:: Beránková Jana 

Information campaign on the principles of healthy nutrition, healthy eating, hygiene rules for 

food handling and prevention of diseases and food poisoning (as recommended by WHO) for 

selected target groups. The target groups are: kindergarten children and their pedagogical 

supervision, primary school students and their teachers, secondary school students and 

teachers thematically relevant items. 

 

Biotechnological Processes in Reproduction and Rearing of Pigs as an Instrument of 
Economic Growth and Competitiveness (QI 111A166) 

Sponsor: NAZV MoA 

Leader from ÚZEI: 

Other investigator 
from ÚZEI: 

Ing. Jan Boudný 

Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 

The data about key aspect of pig reproduction were collected at the end of the 2012. In 2013, 
the completed questionnaires are evaluated. The aim of the research in 2013 is to identify 
significant factors affecting the economics of pig reproduction. The data are matched to 
results of annual IAEI survey of economic results of pig breeding. 

 

Model Farm-5 – Consulting Simulation Optimization System for the Optimal Behavior 

of Agricultural Enterprises in Relation to the Sustainability of Agriculture and 

Agricultural Technology-friendly Environment with Links to Geographic Information 

System (TA01021220) 

Sponsor: Technology Agency of the CR 

Leader from IAEI: Trantinová, Marie 

Module 3: A development of the erosion model ERO-1.The model will evaluate the level of 

water erosion on agricultural land of holdings. It will be possible assess in more variants. 

Evaluation results are based on data from the evidence of agricultural land (LPIS) and other 

available data of soil categorization, which are processed in the GIS. Basic entering data for 

model ERO-1 are rain factor, land slope, soil type, crop on arable land, soil texture, applied 
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measures which are located on land blocks. The addressed problem areas: Creation of the 

catalog of erosion control measures and selection for the case holdings. Evaluation of area 

and linear measures. Assessment measures under GAEC and agri-environmental measures. 

Reduction of soil loss in different variants for subsequent processing model FARMA-5. 

Technical description and cartographic output stage ERO-1. Further development of the 

model DEP-1 and connection models DEP-1 and ERO-1 in the base model FARMA-5. 

 

Re-inventing the Rural in the Post-1989 Czech Republic (13-40212S) 

Sponsor: Czech Science Foundation 

Leader: Doucha Tomáš 

The following project activities are to be carried out in 2013: A1. Literature review A2. 

Resources overview and list A3. Discursive analysis, stage I. A4. Review of rural typologies 

A5. Extending the rural typologies: a new approach A6. Identification of the causes of 

differentiation A7. Analysis of the decline of the productivist first rural A8. Analysis of the 

decline of the productivist second rural. 

 

2012 

Setting the Threshold of Food Security for the Supply of the Population in Times of 
Crisis and Threat (MV-75251-4/OVB-2010) 

Sponsor: Ministry of Interior 

Leader: Štiková Olga 

The proposed project is defining the threshold of food security and offers the possibility for 

crisis situations and threats in the agrarian-food sector. Based on the original mathematical 

models of the required amount of food needed to provide minimum nutritional requirements. It 

will set a minimum dimension of agriculture (area, animal numbers), and food capacity, which 

allows to feed people in crisis situations. 

 

Biotechnological Processes in Reproduction and Rearing of Pigs as an Instrument of 
Economic Growth and Competitiveness (QI 111A166) 

Sponsor: NAZV 

Leader: Boudný Jan 

The database of the economic data of farms was created in the year 2011. The results of saw 

breeding and pig breeding in 2010 were analyzed. The results were interpreted in 

dependence on meat performance and with regard to saw performance on economics of pig 

production in closed herd turnover. These activities will continue in the year 2012. 

 

Model Farm-5 – Consulting Simulation Optimization System for the Optimal Behavior 
of Agricultural Enterprises in Relation to the Sustainability of Agriculture and 
Agricultural Technology-friendly Environment with Links to Geographic Information 
System (TA01021220) 

Sponsor: Technology Agency of the CR 

Leader from IAEI: Trantinová, Marie 

Development of a model for the calculation of ammonia emissions from animal production 

(housing, storage and application of manure and slurry and pasture periods) according to the 
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principles of animal and vegetable production. Derivation of relationship issues – air pollution 

of ammonia in farm. Development of a model for the total atmospheric deposition of nitrogen 

to the soil. Development of a model of erosion and automate the calculation model for FARM-

5. FARM complementation model 5 with models of deposition (DEP), nitrogen and soil 

erosion (ERO). 

3. Participation in International Projects  

Development of Moldovan Small Farmer‘s Business Skills by Enhancing 

Knowledge Transfer (Bartoň) 

Situační studie proveditelnosti pro stavbu skladu s chladicím zařízením, prostorem na 
manipulaci, případně třídění a balení ovocných produktů u osmi vybraných subjektů 
v Moldavsku (Bartoň) 

Main Thematic Tasks for MoA  

2013 

 Report on the Czech Agriculture 2012 (Doucha) 

 Operational services and tasks (Šlajs) 

 Promoting international cooperation in research and development (Sívek) 

 Finalizing document on the Rural Development Programme and design of system 
analysing its impact (Pražan) 

 Surveys on organic farming (organic farms – bio-products, processing, sale and market) 
(Hrabalová) 

 Support for farms in less favoured areas (Štolbová) 

 Evaluation of agricultural soil (Voltr) 

 Impact of Common Organization of Agricultural Markets on the Czech market 
(Abrahamová) 

 Monitoring and predictions of price developments for main agricultural commodities in the 
Czech Republic and in selected EU countries (Baudisová) 

 Influences of world and European markets for milk, beef, pigs and poultry on the Czech 
markets in 2013 (Bošková) 

 Yearbook of Czech agrarian foreign trade 2012 (Pohlová) 

 Analysis of agrarian foreign trade in 2013 (Pohlová) 

 Analysis of factors influencing the food demand, development and predictions of 
consumption (Mrhálková) 

 Monitoring and evaluation of the Czech agrarian sector and the Czech agricultural policy 
for the OECD (Trdlicová) 

 Goals and recommendations for the Biomass Action Plan (Nesňal; do 15. 4. 2013 
Weichet) 

 Performance and effectiveness of the production of foods (CZ-NACE 10) and drinks (CZ-
NACE 11) (Plášil) 
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 An assessment of the value of the monitoring indicator Gross Value Added for the annual 
progress report of the Rural Development Programme (Špička) 

 Monitoring and analyses of costs and profitability of agricultural commodities (Poláčková) 

 The development of agricultural land market and identification of factors affecting the land 
price development in conditions of the Czech Republic (Vilhelm) 

 CAP after 2013 – legislative blueprint of the European Commission for direct payments 
and impact of changes proposed during the negotiation (Humpál) 

 The development and operation of the FADN CZ according to EU standards (Hanibal) 

 Extending the FADN survey sample by organic farms (Hanibal) 

 Accreditation advisors and increase their expertise in the agricultural advisory system in 
the CZ as part of the European Farm Advisory System (FAS) (Kořínek) 

 Management of education on implementing effective legislation about entry of timber and 
wood products onto the market (Bajnar) 

 National food composition database – Centre for food composition database (M. 
Macháčková) 

 Internet applications bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz 
(Suková) 

 Comprehensive provision of functions of the specialized public Agricultural and Food 
Library (Vítek; do 1. 4. 2013 Kvítek) 

 Digitalization of Czech past agricultural journals (Rudolfová; do 1. 4. 2013 Kvítek) 

 Restoration and preservation of historical and rare holdings of the Agricultural and Food 
Library – IAEI (Rudolfová) 

 Graphics of and editing the press materials for department 14310 food safety (Minář) 

 Publishing, multimedia, technical and marketing services (Minář) 

 Technology for combined forms of education (Kořínek) 

 Web technology for access to information resources (Kořínek) 

 Employee Education sector and its components (Bajnar) 

 Implementation of education programme for consumers on food safety (Sívek) 

 Support for departmental training (Sívek) 

 Uniform training of inspectors in the state government to increase food security in 
e learning courses, the annual data update (Krištoufek) 

 

2012 

 Report on the Czech Agriculture 2011 (Doucha) 

 Operational services and tasks (Šlajs) 

 Promoting international cooperation in research and development (Sívek) 

 Rural Development Programme 2014–2020 (Doucha) 

 Preparation of the environmental measures for the RDP 2014–2020 (Konečná) 
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 Surveys on organic farming (organic farms – bio-products, processing, sale and market) 
(Hrabalová) 

 Support for farms in less favoured areas (Štolbová) 

 Evaluation and usage of agricultural land (Voltr) 

 The role of producers' groups in the agri-food vertical and their effect on the position of 
primary producers in it (Abrahamová) 

 Monitoring and predictions of price developments for main agricultural commodities in the 
Czech Republic and in selected EU countries (Baudisová) 

 Influences of world and European markets for milk, beef, pigs and poultry on the Czech 
markets in 2012 (Bošková) 

 Yearbook of Czech agrarian foreign trade 2011 (Pohlová) 

 Analysis of agrarian foreign trade in 2012 (Pohlová) 

 Analysis of factors influencing the food demand, development and predictions of 
consumption (Štiková) 

 Monitoring and evaluation of the Czech agrarian sector and the Czech agricultural policy 
for the OECD (Trdlicová) 

 Possibilities of energetic biomass in the context of food security – The Action Plan for 
Biomass (Weichet) 

 Performance and effectiveness of the production of foods (CZ-NACE 10) and drinks (CZ-
NACE 11) (Plášil, to 10. 6. Mejstříková) 

 Policy coherence for development in the agricultural sector (Ratinger) 

 An assessment of the value of the monitoring indicator Gross Value Added for the annual 
progress report of the Rural Development Programme (Špička) 

 Monitoring and analyses of costs and profitability of agricultural commodities (Poláčková) 

 The development of agricultural land market and identification of factors affecting the land 
price development in conditions of the Czech Republic (Vilhelm) 

 The CAP post 2013 – impact of Commission legal proposals on rules for direct payments 
(Humpál) 

 The development and operation of the FADN CZ according to EU standards (Hanibal) 

 Extending the FADN survey sample by organic farms (Hanibal) 

 Accreditation of advisors and increasing their expertise in the agricultural advisory system 
in the CZ as a part of the European Farm Advisory System (FAS) (Kořínek, Sívek) 

 National food composition database – Centre for food composition database  
(M. Macháčková) 

 Internet applications bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz 
(Suková) 

 Comprehensive provision of functions of the specialized public Agricultural and Food 
Library (Kvítek) 

 Digitalization of Czech past agricultural journals (Kvítek) 
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 Restoration and preservation of historical and rare holdings of the Agricultural and Food 
Library – IAEI (Kvítek) 

 Training seminars of forest educators in the Forest Plan activities (2012) according to the 
Concept of State Policy for Children and Youth for the period 2007–2013 (Sívek) 

 Graphics and editing of press materials for department 14310 food safety (Minář) 

 Presentation and promotion of the departmental guidance and education to the domestic 
exhibitions (Minář) 

 Publishing, multimedia, technical and marketing services (Minář) 

 Technology for combined forms of education (Kořínek) 

 Web technology for access to information resources (Kořínek) 

 Employee Education sector and its components (Sívek) 

 Implementation of education program for consumers on food safety (Sívek) 

 Support for departmental training (Sívek) 

 Training seminars for professionals and the public in the Forest Week in 2012 (Sívek) 

 Uniform training of inspectors in the state government to increase food security in 
e learning courses, the annual data update (Sívek) 

 The evaluation of the national strategy of the Czech Republic for sustainable operational 
programmes of the organisations of fruit and vegetable producers (VS CR) according to 
Article 127 of the Regulation (EC) 543/2011 and the Methodological Guidelines 
(Abrahamová) 
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Institutional structure IAEI (31.12. 2013) 

Director Ing. Oldřich Černoch, CSc. 

Office of Director Jirásková Hana 

Research Ing. Vilhelm Václav, CSc. 

Rural Development Ing. Pražan Jaroslav 

Territorial Development of Agriculture and Rural Areas Ing. Štolbová Marie, CSc. 

Agri-environmental Policy Ing. Čámská Klára, Ph.D. 

Human Resources in Agriculture and Rural Areas PhDr. Spěšná Daniela 

Agricultural Market Ing. Abrahamová Miluše 

Markets of Agricultural Commodities Ing. Iveta Bošková 

Markets of Food Products Ing. Plášil Martin, Ph.D. 

Economics of Agrarian Sector Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 

Economics of Agriculture and Food Industry Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 

Modelling of Agricultural Policy Ing. Humpál Jaroslav 

Liaison Agency FADN CZ Ing. Hanibal Josef 

FADN Organization for Legal Entities Ing. Macháčková Jana 

FADN Organization for Individual Farms Ing. Harvilíková Martina 

FADN Database Administration Ing. Lekešová Michaela 

FADN Analysis, Communication and Data Providing Ing. Slížka Eduard 

Finance and Administration Kolářová Jana 

Accountancy Žáková Iveta 

Human Resources Liptáková Hana 

Budget Trojanová Pavla 

Internal and Assets Administration Ing. Prchlík Vladimír 

Economic Administration and Reprography Kozlovská Hana 

ICT Ing. Jindra Zbyněk 

Multimedia Services Ing. Minář Jiří 

Agricultural Service-Education Center 
and Library of Antonin Svehla 

Ing. Vítek Jaroslav, MBA 

Advisory Service and Education Ing. Bajnar Zdeněk 

Education dr. Sívek Josef 

Advisory Service Ing. Kořínek Josef 

Library of Antonin Svehla Mgr. Doboš Jan 

Services for Library of Antonin Svehla Nushartová Lenka 

Collections for Library of Antonin Svehla Ing. Fikejs Radislav 
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Director PhDr. Jan Šlajs, LL.M. 

Secretariat Jirásková Hana 

Research doc. Ing. Doucha Tomáš, CSc. 

Rural Development Ing. Pražan Jaroslav 

Territorial Development of Agriculture and Rural Areas Ing. Štolbová Marie, CSc. 

Agroenvironmental Policy Ing. Pražan Jaroslav 

Human Resources in Agriculture and Rural Areas PhDr. Spěšná Daniela 

Markets of Agricultural Commodities Ing. Abrahamová Miluše 

Markets of Food Products Ing. Plášil Martin, Ph.D. 

Economics of Agrarian Sector Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 

Economics of Agriculture and Food Industry Ing. Vilhelm Václav, CSc. 

Modelling of Agricultural Policy Ing. Jelínek Ladislav, Ph.D. 

FADN CZ Liaison Agency, Advisory Service and Education Ing. Hanibal Josef 

FADN CZ Liaison Agency Ing. Hanibal Josef 

Organization FADN – Legal Entities Ing. Macháčková Jana 

Organization FADN – Individual Farms Ing. Harvilíková Martina 

FADN Database Administration Ing. Lekešová Michaela 

FADN Analysis, Communication and Data Providing Ing. Slížka Eduard 

Advisory Service and Education Ing. Bajnar Zdeněk 

Education RSDr. Sívek Josef 

Advisory Service Ing. Kořínek Josef 

Multimedia Services Ing. Minář Jiří 

Administration PhDr. Jan Šlajs, LL.M. 

Internal Administration Ing. Prchlík Vladimír 

Economic Administration and Reprography Kozlovská Hana 

Human Resources Ing. Vatková Olga 

ICT Smetana Jiří 

Finance and Agricultural and Food Library Kolářová Jana 

Institute Economics Kolářová Jana 

Budget Kolářová Jana 

Accountancy and Assets Iveta Žáková 

Agricultural and Food Library Mgr. Kvítek Martin 

Acquisition and Cataloguing Ing. Daniel Smetana 

Library and Information Services Nushartová Lenka 

Bibliography and Reference Services Ing. Smetanová Dana 

Organization and Revision of Collections Rudolfová Dana 

Web Services for Agriculture and Food Industry Ing. Suková Irena 
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