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ÚVOD 

Vážený čtenáři, 

dostává se Vám do rukou sedmnáctá ročenka, která obsahuje informace o aktuální 
náplni jednotlivých úseků Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Poprvé byla 
ročenka vydána v roce 1999 a to ještě pod hlavičkou Výzkumného ústavu zemědělské 
ekonomiky (VÚZE). Současné vydání shrnuje nejvýznamnější aktivity a stav řešených úkolů 
v jednotlivých organizačních složkách ÚZEI za rok 2015. 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) působí dlouhodobě v oblasti 
základního i aplikovaného ekonomicko-zemědělského výzkumu a také v oblasti informačních, 
knihovnických a dalších služeb. Primárně zajištuje výzkumně-analytický a vzdělávací servis 
pro Ministerstvo zemědělství a další organizace působící v resortu zemědělství. 

ÚZEI neřeší jen úkoly v oblasti vědecko-výzkumné, analytické a úkoly zajištující podporu 
státního zemědělského poradenství a vzdělávání, ale také zabezpečuje služby veřejné 
Knihovny Antonína Švehly, která se specializuje na zemědělství, potravinářství a související 
témata. 

Další významnou činností ústavu je každoročně schvalovaný a následně realizovaný 
plán tematických úkolů řešených pro MZe. S touto aktivitou souvisí i operativně-analytická 
podpora pro rozhodování MZe. Také organizace komerčního, neziskového a akademického 
sektoru mají zájem o spolupráci s ÚZEI, a to zejména v podobě odborných konzultací nebo 
formou spolupráce na grantových a jiných výzkumných projektech. 

Jednou z tradičních aktivit, která je realizována každý rok, je grantová soutěž o interní 
výzkumné projekty, která má zabezpečit rozvoj vědecko-výzkumných aktivit v souladu 
s mezinárodními trendy, aktuálními tématy a požadavky praxe i resortu MZe. Touto aktivitou 
se prohlubuje znalostní báze zaměstnanců ÚZEI, a to vede mimo jiné k implementaci nových 
témat, která jsou posléze řešena v rámci trvalých tematických úkolů. 

Přímé výstupy pro MZe zajišťuje úsek Vědy a výzkumu. 

S rostoucími požadavky na sledování souvislostí mezi jednotlivými disproporcemi 
v rámci agrosektoru a tržními diferencemi jednotného trhu EU vzrůstají i požadavky na četnost 
a přesnost výstupů úseku FADN CZ, jako jediného administrátora primárních zdrojů dat pro 
hodnocení ekonomických dopadů Společné zemědělské politiky EU v prostředí ČR. 

V roce 2015 pokračovaly dále činnosti v úseku Poradenství a vzdělávání, jejichž hlavní 
náplní je podpora rezortního odborného vzdělávání jak v metodické, tak i v kontrolní rovině. 
ÚZEI vzdělává a akredituje poradce, lektory a také poskytuje celkovou informační podporu 
zemědělskému poradenskému systému na území ČR. 

Knihovna Antonína Švehly (KAŠ), která je součástí ÚZEI, je jedinou specializovanou 
knihovnou v ČR pro oblast zemědělství a potravinářství. Jedná se o třetí největší zemědělskou 
knihovnu na světě a díky technologickému rozvoji se zařadila mezi nejmodernější knihovny, 
a to nejen v českém, ale i v celosvětovém měřítku. I nadále pokračuje v zajišťování komplexní 
knihovnické informační služby pro pracovníky Ministerstva zemědělství. 

Pro úspěšné plnění zadaných úkolů a plynulého chodu veškerých činností ÚZEI je 
nezbytná součinnost a podpora spolupracujících výzkumných ústavů a institucí. Také díky 
odborníkům z těchto institucí a jejich know-how mohly být úkoly a výzkumné projekty ÚZEI 
v roce 2015 řešeny v požadovaném rozsahu a souvislostech. I jim, stejně jako všem 
pracovníkům ÚZEI a našim spolupracovníkům z MZe děkuji za odvedenou práci v roce 2015. 

Při této příležitosti děkuji všem pracovníkům Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, 
kteří svou aktivitou přispěli k vydání této publikace. 

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. 
 ředitel 
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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; 

 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; 
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 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. 2015) 
 

1000 Ředitelka Ing. Šolcová Michaela 

1110 Kancelář ředitele JUDr. Čuhelová Pavla 

1200 úsek Věda a výzkum Ing. Abrahamová Miluše 

1210 odbor Rozvoj venkova Ing. Čámská Klára, Ph.D. 

1211 oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova Ing. Kučera Jakub 

1212 oddělení Agroenvironmentální politika Ing. Šejnohová Hana, Ph.D. 

1213 oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova PhDr. Spěšná Daniela 

1220 odbor Agrární trh Ing. Bošková Iveta, Ph.D. 

1221 oddělení Trh zemědělských komodit   

1222 oddělení Trh potravinářských komodit Ing. Pohlová Karina 

1230 odbor Ekonomika agrárního sektoru Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 

1231 oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství  Ing. Boudný Jan 

1232 oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Ing. Vilhelm Václav, CSc. 

1300 úsek Kontaktní pracoviště FADN Ing. Hanibal Josef 

1311 oddělení Organizace šetření FADN právnických osob Ing. Macháčková Jana 

1312 oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob Ing. Harvilíková Martina 

1313 oddělení Správa databáze FADN Ing. Lekešová Michaela 

1314 oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN Ing. Slížka Eduard 

1400 odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum 
a Knihovna Antonína Švehly 

Mgr. Rymeš Patrik 

1410 oddělení Poradenství a vzdělávání Ing. Bajnar Zdeněk 

1421 oddělení Služby Knihovny Antonína Švehly Nushartová Lenka 

1422 oddělení Fondy Knihovny Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan 

1500 úsek Ekonomika a správa Ing. Pízová Zuzana 

1510 odbor Ekonomika Žáková Iveta 

1511 oddělení Rozpočet   

1512 oddělení Účtárna Hanibalová Petra 

1502 samostatné oddělení Personální Ing. Novosvětská Dana 

1520 odbor Vnitřní a majetková správa Ing. Prchlík Vladimír 

1521 oddělení Hospodářská správa a reprografie Kozlovská Hana 

1522 oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 

1530 samostatné oddělení ICT Mika Patrik 
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2 VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI 

2.1 INTERNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY ÚZEI 

Technologické a technické podmínky chovu skotu v ČR (1272) 

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D. 

Výzkumný cíl projektu: Provést a vyhodnotit detailní šetření technologické, technické 
a manažerské vybavenosti, investičních záměrů a nenaplněných potřeb pro výrobu mléka 
u skupiny podniků, které vyrábějí zhruba 10 % národní produkce mléka, z toho u části podniků, 
které jsou v nákladovém šetření ÚZEI, provést srovnání vybavenosti s jejich ekonomickými 
výsledky. Půjde o kvalitativní výzkum sektoru, který by měl vnést pohled do podstaty 
stávajících ekonomických výsledků a odhalit předpoklady a potřeby pro udržitelnou výrobu 
mléka v ČR. V roce 2014 bude výzkum doveden do stádia, kdy bude odzkoušen pilotní 
dotazník a na jeho základě bude připraven kompletní dotazník ke hromadné distribuci 
podnikům. V roce 2014 budou tedy k dispozici indikativní výsledky z pilotních face to face 
rozhovorů. Hromadná distribuce dotazníku by měla být realizována v dalším roce. 

Abstrakt: U převažující části typických evropských farem s výkrmem skotu, které se účastní 
srovnání v Mezinárodní síti pro ekonomiku farem agri benchmark Beef and Sheep, byla 
naměřena záporná účetní i ekonomická rentabilita. Alokací části plateb oddělených od 
produkce k výkrmu skotu se výsledek zlepšil, ale řada typických farem ani tak nedosáhla na 
ekonomický nebo účetní zisk. K pokračování ve výkrmu skotu vedou zřejmě stimuly, které 
nejsou zachyceny běžnými finančními ukazateli. V mimoevropských zemích dosáhla většina 
typických farem alespoň účetního zisku. 

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

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

Cíl projektu: Kvantifikovat skutečné kauzální účinky podpory ve srovnání s kontrafaktuální 
situací bez intervence na podpořené podniky zejména na jejich ekonomickou výkonnost a další 
neekonomické přínosy vyplývajících z poskytovaných strukturálních podpor zemědělským 
podnikům v delším časovém horizontu a poskytnout podporu pro rozhodování při nastavení 
podmínek tohoto opatření (preferenční kritéria; cílové výsledkové indikátory). 

Abstrakt: Podpora investičních aktivit je již dlouho považována za důležitý nástroj pro rozvoj 
konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Program Rozvoje venkova na období 2007 
až 2013 zahrnoval řadu opatření investiční podpory zaměřených na modernizaci v oblasti 
zemědělství a lesnictví, přidávání hodnoty zemědělským, potravinářským a lesnickým 
produktům, nebo diverzifikace nezemědělských výrob. Je odůvodnitelné, že politici a daňoví 
poplatníci mají zájem o posuzování vlivů těchto opatření. 

Cílem interního výzkumného projektu je vyšetřit hluší časovou konzistenci efektu ošetření 
investiční podporou na podpořené podniky a poskytnout lepší vhled na podobnost farem 
a jejich srovnávaných (nepodpořených) podniků. Dalšími dílčími cíli je ověřit nově navržené 
indikátory výsledku (změna rozsahu tržeb na pracovníka) a dopadu (Celková produktivita 
faktorů – zde měřeno na úrovni podniků jako výsledkový indikátor) Evropskou komisí pro 
hodnocení v nově připravovaném Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 
A v neposlední řadě ověřit rozsah opatření stávajícího PRV 2007–2013, pro která bude možné 
využít databázi Albertina pro jeho Ex post hodnocení. 

Výsledky z oblasti kontrafaktuální analýzy ukazují, že existují významné efekty investičních 
podpor z opatření PRV 2007–2013 ve formě rozšíření produkce (výkonů), zlepšení úrovně 
hrubé přidané hodnoty a také zlepšení celkové produktivity kapitálu. Můžeme také 
předpokládat, že podpora mobilizuje dodatečné finanční zdroje v podobě bankovních 
investičních úvěrů zejména v letech 2010 a 2011. V pozdějších letech již rozdíl v úrovni 
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bankovní zadluženosti není prokazován, což může indikovat, že i nepodpořené podniky 
využívají ve větším rozsahu levnějších komerčních úvěrů. Ve výkonnostních ukazatelích jsou 
efekty od roku 2011 spíše pozitivní a signifikantní jak z hlediska vztahu podpořených vůči 
nepodpořeným tak i v podobě mezních přírůstků prokázaných efektů. 

Naše analýza ukazuje, že efekty se liší pro různá zvažovaná období podpory (2007–2010, 
2007–2011, 2007–2012). Liší se ve vzorku v dynamice, úrovní efektů a podle metod. Proto je 
důležité přikládat vzorku velkou důležitost, když jsou analyzovány efekty investičních podpor, 
především je důležité se zaměřit na bohatost indikátorů, které dovolují zachytit podstatné 
dimenze podobnosti farem. Z hlediska použitých metod je možné konstatovat, že metody 
přiřazování na bázi Propensity score matching (PSM) dávají spíše výsledky s méně častými 
signifikantními rozdíly mezi podpořenými a nepodpořenými podniky ve srovnání s přímým 
přiřazováním nnmatch pomocí Mahalanobisovy vzdálenosti. Omezení vzdálenosti při 
přiřazování podniků (s aplikací Capliperu) dává také častěji signifikantnější výsledky. 

U nově navržených indikátorů Evropskou komisí pro sledování dopadu a výsledku byla 
otestována jejich praktická použitelnost pro případné hodnocení a navrženy úpravy pro jejich 
použití. Jak ukazatel Celková produktivita faktorů tak Změna hodnoty tržeb na pracovníka 
(v našem případě na hodnotu osobních nákladů) indikují pozitivní změnu v důsledku podpory, 
ale v případě Změny hodnoty tržeb na osobní náklady na tomto souboru nebyly prokázané 
statisticky významné rozdíly mezi podpořenými a nepodpořenými podniky na požadované 
úrovni významnosti (10 %). 

Matematické modelování vývoje ekonomiky zemědělství a agrárního sektoru (1277) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ivan Foltýn, CSc. 

Cíl projektu: Pokračování ve vývoji matematických nástrojů pro predikce dopadů agrární 
politiky 2015+. 

Jedná se o existující matematické modely RENT-4, FARMA-4 a FARMA-5, o nový 
matematický model TECHNO-1 ekonomiky technologických postupů vybraných komodit RV 
a ŽV a zapojení minoritních dosud nezmapovaných zemědělských komodit (zelenina, 
energetické plodiny apod.): 

RENT-4, FARMA-4 a FARMA-5; 

TECHNO-1 – ekonomika technologických postupů RV a ŽV (Kavka a kol.); 

 TECHNO-2 – ekonomika minoritních komodit (zelenina, energetické plodiny apod.); 

 AGRO-2014 – propojení ZEM,POTR,OBCH,SPOT; 

 SZÚ a jejich zapojení do I/O NH. 

Abstrakt: Řešení se zaměřilo zejména na zdokonalení modelu RENT-4, kde byla provedena 
aktualizace posunutím báze modelu z původního období 1998–2010 na období 2001–2013 
s možností vytváření predikcí pro období 2014–2020. Významnou součástí této kapitoly bylo 
zpracování databáze agrární politiky, která se v ÚZEI dlouhodobě vytváří od roku 1993 a která 
byla aktualizovaná a zkoumána z hlediska predikcí pro MZe na období 2014–2017 a zejména 
pak z hlediska nového plánovacího období EU 2014–2020. Model RENT-4 byl využit pro 
predikce zhodnocení rentability zemědělských komodit v letech 2013–2015 ve 3 časových 
verzích (leden, březen, prosinec), které prošly nejvýznamnějšími změnami, zejména u citlivých 
komodit jako jsou cukrovka, chmel, brambory, dojnice mléko a KBTPM. Do prosincové verze 
predikce jsou už zapojeny předpoklady o negativních dopadech katastrofálního sucha 2015. 
Ostatní modely (FARMA-4, FARMA-5, model typových farem) byly zpřesňovány zejména 
prostřednictvím jejich provázanosti s modelem RENT-4. 

Nově vytvořený model TECHNO-1 se opírá o technologické postupy vybraných komodit RV 
na základě normativního popisu technologických operací (systém Agronormativy). Model 
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TECHNO-1 byl propojen jednak s teoreticko-empirickými výsledky v oblasti produkčních 
funkcí, což umožnilo stanovit matematické funkce závislosti hektarových výnosů na úrovni 
vstupujících živin (zejména dusíku) podle dlouhodobě ověřovaných poznatků VÚRV, jednak 
s modelem RENT-4, který vychází z matematického zpracování ekonomiky pěstování 
vybraných komodit na základě dlouhodobého nákladového šetření ÚZEI. Byly zpracovány 
všechny komodit RV modelu TECHNO-1, obsažené v systému Agronormativy, a výsledkem 
je výpočet obsahu použitých prvků N, P, K, atd. až po POR a v případě kdy uvedené zdroje 
obsahují produkční funkce těchto komodit a současně platí, že tyto komodity (nebo komodity 
příbuzné) jsou zpracovány v modelu RENT-4, potom umožňuje získat věrohodné ekonomické 
výsledky. V případě, že zmíněné podklady nejsou k dispozici, jsou alternativně využity 
normativy obsažené v systému Agronormativy. 

Rozvoj modelu AGRO-2014 byl směrován na možnosti simulací zabezpečení spotřeby 
potravin obyvatelstvem ve standardizované struktuře (ČSÚ), nebo v modifikované struktuře 
pro nutriční hodnocení výživy obyvatelstva a jeho pokrytí produkcí agrárního sektoru při 
zohlednění exportních a importních možností všech segmentů pomocí maticově excelovského 
systému Leontieffovského typu. Model obsahuje cca 1 200 komodit a tedy maticové 
zpracování příslušného rozsahu (matice input-output o rozsahu 1 200 x 1 200). Modelové 
simulace ukázaly, že současný rozsah českého zemědělství (cca 3,5 mil. ha zemědělské 
půdy) je způsoben exportní orientací na lukrativní komodity, jako jsou obiloviny, olejniny, ale 
i např. hovězí maso, stejně jako závislost české ekonomiky na dovozech zemědělských 
surovin či potravin v oblasti ŽV, zejména vepřového masa. Tyto výsledky by mohly (a měly) 
být využity ve strategických úvahách o budoucnosti agrárního sektoru obecně. Dále byly 
zpracovány analýzy velikosti marží u domácích a dovozových potravin za období 2007–2013. 
Z modelových výpočtů marží vztažených k cenám tuzemských výrobců potravin (CPV), 
k dovozním cenám potravin (DC) a spotřebitelským cenám (SC) vyplývá, že se marže za 
sledované období u obou druhů cen stále přibližují. Marže obchodu vypočtené u výrobků 
tuzemské provenience se výrazně zvýšily (o 20,3 %), zatímco u dovozových výrobků zhruba 
stagnovaly (snížení o 1 %). Rozdíl mezi oběma typy marží vztažených ke spotřebě vybraného 
(relativně srovnatelného) sortimentu v roce 2007 představoval 8,1 p. b. (marže u CPV činily 
30,8 %, u DC 38,9 %), v roce 2009 došlo ke snížení na 7,6 p. b. (34,0 % u CPV a 41,6 % 
u DC) a v roce 2013 již jen 1,4 p. b. (37,1 % u CPV a 38,5 % u DC). Lze tedy konstatovat, že 
rozdíly v maržích mezi CPV a DC se v průběhu sledovaného období výrazně snížily. Současně 
z modelových propočtů nevyplývá, že by obchod diskriminoval české výrobky, tedy české 
producenty před zahraniční konkurencí. Za významný výsledek výzkumu při zpracování 
modelu AGRO-2014 pokládají řešitelé podrobné analýzy produkce a spotřeby jednotlivých 
komodit v agregacích „ovoce celkem“ a „zelenina celkem“. Tyto agregace v komoditní struktuře 
zemědělství ČR se často uvažují jako jedna komodita (ovoce, zelenina), což při užití 
průměrných údajů (průměrné výnosy, ceny, celková plocha apod.) mnohdy stačí pro hrubý 
obraz těchto komodit v makroúvahách. Na druhé straně podrobné členění u těchto agregací 
na jednotlivé druhy ovoce a zeleniny je významné při analýze spotřeby potravin a zejména 
v rámci nutričního hodnocení výživy, vzhledem k velmi významným rozdílům v obsahu živin 
u jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pro humánní výživu. 

Byl zkonstruován nový model HDP-1 a současně byly zdokonalovány modely SZU-P1 
a SZU-P2, vytvořené již v roce 2014. Zemědělství patří svým ekonomickým rozsahem, tj. HDP 
(měřeno podílem HDP zemědělství na celkovém HDP NH) a zaměstnaností (měřeno počtem 
zaměstnaných v zemědělství na celkovém počtu zaměstnaných v NH) na úrovni 1–3 % mezi 
nepříliš významná odvětví NH, do kterého nemá smysl investovat. Přitom do zemědělství 
směřují poměrně významné prostředky podpor agrární politiky v rámci SZP EU s ohledem na 
mimoprodukční funkce zemědělství a jeho propojení s dalšími odvětvími NH. Z tohoto důvodu 
se měří širší význam jako podíl HDP a zaměstnanosti zemědělství a navazujících odvětví na 
analogických ukazatelích NH. Zpracovaná metodologie vychází z národohospodářských 
bilancí dodavatelsko-odběratelských vztahů NH podle každoročního sledování ČSÚ. Do 
širšího pojetí zemědělství se zařazuje tzv. Agrokomplex – obory 01, 02, 03 (zemědělství, 
lesnictví a akvakultura) a obory 10, 11 (průmysl potravin a nápojů). V rámci oborových bilancí 
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NH (metoda I/O) je produkce daného oboru chápána jako suma produkce všech podniků 
s převažující činností daného oboru. To znamená, že např. obor zemědělství zahrnuje 
celkovou výrobu všech podniků ČR, které mají převažující zemědělskou činnost (tedy 
zemědělské i nezemědělské činnosti) a nezahrnuje zemědělské činnosti podniků jiných oborů, 
které nemají převažující zemědělskou činnost. Z těchto důvodů je každoročně konstruován 
Souhrnný zemědělský účet (SZÚ), v němž je zahrnuta suma všech zemědělských činností 
v ČR vykonávaných ve všech podnicích bez ohledu na oborovou příslušnost (se zahrnutím 
malého rozsahu nezemědělských, tzv. neoddělitelných činností). Toto „čisté pojetí 
zemědělství“ je pak rovněž používané do zmíněného širšího pojetí zemědělství. Použití 
popsané metodologie pro výpočet podílu HDP zemědělství v širším pojetí umožnilo dospět 
k výrazně vyšším podílům HDP zemědělství v rámci NH. 

Zpracování objektivní metody Cost Benefit analýzy (CBA) pro měření jak finančních efektů, 
tak nefinančních celospolečenských benefitů vložených prostředků do zemědělství bylo 
vyvoláno aktuální potřebou MZe mít vědecky fundovanou metodologii pro hodnocení efektů 
investičních podpor do zemědělství v rámci PRV. Teoretické zvládnutí objektivní vědecké 
metody CBA v její obecné interpretaci (Sieber, 2014) bylo v rámci výzkumných aktivit IVP 
transformováno do použitelných modifikací, případně zjednodušených postupů uplatnitelných 
v rezortu zemědělství. Vhodná modifikace metody CBA pro odvětví zemědělství má pak být 
výhledově zárukou, že investiční prostředky vkládané do odvětví zemědělství v průběhu 
období 2015–2020 by měly přinášet jak podnikatelské, tak celospolečenské efekty objektivně 
zdůvodněné. 

Odhad hospodářských výsledků zemědělských podniků na základě podnikových dat 
FADN (1281) 

Odpovědný řešitel: Ing. Hloušková Zuzana 

Cíl projektu: Předložit finanční a ekonomickou analýzu odhadů hospodaření v průběhu 
produkčního roku zpřístupněnou pro jednotlivé zemědělské podniky s možností porovnání 
jejich výsledků s průměrnými výsledky variabilně nadefinované skupiny podniků. 

Abstrakt: Během projektu byla zformována ucelená soustavy postupů pro tvorbu odhadu 
hospodářských výsledků. Tato soustava zejména zahrnuje identifikaci a postup výpočtu 
finančních a ekonomických ukazatelů (zpracování rešerše z odborné literatury) se 
zohledněním typu právní formy podniků (odlišující se vstupní informace u fyzických 
a právnických osob). 

Byla zpracována metoda pro výpočet odhadu výsledku hospodaření, kde se vychází z metody 
uplatněné v rámci IVP 2014, která byla modifikována pro potřeby jednotlivých zemědělských 
podniků. Pro stanovení predikčních indexů jsou použity statistické metody (analýza časových 
řad) a metody expertního odhadu. 

Mezi výstupy projektu patří metodický postup pro zpracování odhadu hospodářských výsledků 
zemědělských podniků. Metodický popis položek výstupu odhadu pro účely porozumění 
výsledkům uživatelem, tzn. zemědělským podnikem. Odhad výsledků pro všechny 
zemědělské podniky v databázi FADN pro rok 2015 (uskutečněn na podzim 2015). 

Doplněné finančních ukazatele do oficiální databáze FADN pro participující zemědělce. 

Aktualizovaný SW umožňuje zpřístupnění odhadu výsledků zemědělcům. 

Rurální marketing jako nástroj rozvoje venkova (1286) 

Odpovědný řešitel: Bc. Delín Miloslav 

Cíl projektu: Zmapování a vyhodnocení nástrojů a postupů marketingu venkovských obcí 
v ČR. 

Abstrakt: Projekt navazuje na aktuální trendy v současné sociologii venkova a zároveň 
odpovídá na aktuální cíle PRV, strategické dokumenty ČR a Koncepci zemědělského 
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aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti rozvoje venkova a podpory lokální ekonomiky. 
Zaměřuje se na zkoumání marketingu venkova jako nástroje pro místní rozvoj a posilování tzv. 
kulturní ekonomiky, skrze niž různí aktéři prezentují své aktivity, své kulturní a přírodní dědictví, 
tradice, místní památky atd. Ekonomický potenciál a potenciál pro tvorbu pracovních míst 
v této oblasti je doložen velkým důrazem na tuto oblast v činnosti MAS a také narůstajícím 
zájmem veřejné politiky. Projekt mapuje nástroje a postupy marketingu venkova v ČR na třech 
případových studiích. 

Tematické zaměření projektu se přímo vztahuje k programovým dokumentům veřejné politiky, 
zejména k Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (priorita 6B: Posílení místního 
rozvoje ve venkovských oblastech) a k Strategii rozvoje ČR na období 2014–2020 (Priorita P5, 
subpriorita 5.1: Podpora lokální ekonomiky). Projekt je navázána na tematický směr č. 5 
("Rozvoj venkova a venkovských regionů") resortní Koncepce zemědělského aplikovaného 
výzkumu a vývoje. Navazuje také na směr výzkumu ÚZEI číslo 4 a 6 (Komplexní (teritoriální) 
přístup k ekonomickým a sociálním problémům českého venkova v kontextu regionálního 
rozvoje, respektive Rozvoj venkova jako celku v substitučním i komplementárním vztahu 
k zemědělství). 

Přehledová část analýzy se soustředí na různorodá klasifikační hlediska a nabízí několik 
validních způsobů, jak marketing venkova v ČR rozdělit s ohledem na různá kritéria. Rozlišeny 
jsou marketingové zdroje, marketingové aktivity, subjekty, objekty a kanály marketingu a prvky 
marketingového mixu. V dalším kroku se zabýváme typologiemi rurální idyly a typy zážitkových 
“balíčků”, které jsou s venkovem spjaty. Zabýváme se aktuálními trendy v oblasti marketingu 
venkova, zejména těmi souvisejícími s činností velkých aktérů, jako je NS MAS. Na základě 
rozčlenění a typologizace výzkumného pole jsme identifikovali odlišné případy, které zároveň 
představují „typické“ zástupce marketingových snah podle rozlišení rozsahu jejich působnosti. 

V případě MAS Moravský kras ukazujeme, jak je marketingovými formami nabízen větší 
územní celek, jak jsou aktivity MAS vědomě vedeny marketingovou teorií, kterou aplikují nejen 
v případě jednotlivých realizovaných projektů, ale také skrze celorepublikový projekt značení 
regionálních výrobků. 

Druhou případovou studii jsme zaměřili na projekt taktéž s celorepublikovou působností, který 
ovšem není svázán přímo s konkrétní lokalitou, ale zaměřuje se obecně na „prázdniny na 
venkově“. Zde se jedná o ukázku marketingu tvořeného jako čistě ekonomického nástroje, což 
je případ i další případové studie. 

Třetí ukázka rurálního marketingu představuje aktivity podnikatelského subjektu ze severu 
Jižní Moravy, konkrétně firmy, která nabízí služby v oblasti ubytování, stravování 
a agroturistiky. Jedná se o pohled na marketingové aktivity konkrétního subjektu, který svým 
hodnotovým ukotvením a kroky z oblasti marketingové praxe vstupuje na trh turistických 
služeb. 

Analytické části zprávy předchází zevrubná teoretická diskuse, kdy je problém marketingu 
venkova uveden do vztahu k tzv. postproduktivistickému přechodu a k procesům komodifikace 
a kulturní ekonomiky. Na základě této perspektivy a s využitím diskutovaných typologií 
a případových studií nabízíme v závěru zprávy shrnutí s dalšími doporučeními. Tato 
doporučení, respektive “best practices”, plynoucí z jednotlivých případových studií, se vážou 
k více obecným doporučením, týkajícím se marketingových aktivit venkova [UNIVES 2011). 
Jako klíčové se jeví vytvoření balíčků, tedy nikoliv marketingová prezentace samostatných 
služeb, ale jejich souborů a jejich vtipný a poutavý popis. Vedle toho je důležitá kvalita 
nabízené služby a nadšení a ochota poskytovatelů služeb a aktivní a dobře postavené 
využívání marketingových nástrojů. 
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Metodologie cenových predikcí v zemědělství (1287) 

Odpovědný řešitel: RNDr. Froněk Pavel, CSc. 

Cíl projektu: Analýza ekonomických predikcí a jejich aplikací z metodologického hlediska. 

Abstrakt: Práce se zabývá metodickou problematikou predikcí cen v zemědělství. V teoretické 
části vytváří určitá zobecnění pro predikční činnost vůbec a podává i zobecnění přesahující 
vymezený rámec směrem i do určité noetické a „filozofické“ problematiky predikování. Jak 
teoretická, tak i praktická část vychází z dosavadních zkušeností při predikování cen, ale 
i jiných ekonomických objektů v ÚZEI. V této souvislosti je zmíněn stručně i „historický“ přehled 
počátků predikční činnosti v ÚZEI (resp. v předchozí formaci této instituce: ZÚÚS). Také 
rešerše si všímá i novějších a starších zahraničních pramenů, které vymezovaly základy 
řešené problematiky. V textu zprávy jsou jednotlivé predikční metody kriticky rozebírány se 
zřetelem k jejich dalšímu využití. Některé problémy (paradoxy při vytváření predikčních 
modelů) jsou ilustrovány na příkladech. Výsledkem dosavadní predikční činnosti v ÚZEI jsou 
i některé metodické návrhy pro analýzu predikčních modelů (využití matematické entropie, 
rozhodovacích funkcí, aplikace subjektivních pravděpodobností). V tomto směru práce 
navazuje na předchozí výsledky a syntetizuje je s novými návrhy. Zavedený pojem 
metapredikce a popis základních možností, které s tímto pojmem souvisí, se snaží vymezit 
predikční prostředí jako obecnější celek, jehož konkretizace může vést k vytvoření speciálních 
predikčních systémů. Praktické zkušenosti z interaktivního predikování jsou velmi stručně 
ukázány v příloze. 

Technologicko-ekonomické aspekty produkce řepkového semene v ČR a EU (1289) 

Odpovědný řešitel: Ing. Novotný Petr 

Cíl projektu: Komparativní analýza ekonomických dopadů nových technologií využitých při 
pěstování řepky v ČR a vybraných státech. 

Abstrakt: Interní podpůrný projekt (v roce 2014 výzkumný projekt) sledoval, do jaké míry je 
přesné setí semene ozimých odrůd řepky olejné v České republice využíváno a jaký je jeho 
ekonomický přínos ve srovnání s tradičními metodami setí, tedy zakládání řepkového porostu. 
Podobně jako při hodnocení výsledků dotazníkového šetření v loňském roce nebylo 
prokázáno, že metoda přesného setí ozimé řepky má pozitivní (byť jen marginální) vliv na výši 
nákladů na produkci této komodity. Je však nutno vzít v úvahu, že k dispozici pro analýzu byl 
relativně malý vzorek respondentů. 

Druhou oblastí bylo porovnání vývoje cen řepkového semene, a to jak cen zemědělských 
výrobců (CZV), tak i cen v zahraničním obchodě především se sousedními zeměmi Evropské 
unie. Analýza doložila velmi dobrou konkurenceschopnost zboží českých producentů po 
většinu sledovaného období 2012–2014. 

Role zemědělské půdy v podmínkách ČR a její institucionální aspekty (1292) 

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc. 

Cíl projektu: Vyhodnotit roli vlastnictví zemědělské půdy zejména ve vztahu k rozvoji 
podnikání v ČR, rozvoji krajiny a venkova, ochraně zemědělského půdního fondu, 
vyhodnocení pozice vlastníků půdy, a to vše zejména na základě porovnání pohledu na 
zemědělskou půdu v ČR a v zahraničí při respektování výrazně odlišné struktury českého 
zemědělství, charakterizované převažujícím podnikáním obchodních společností, proti většině 
evropských zemí. Výsledkem projektu by mělo být definování požadavků na další 
institucionální vývoj vztahů k zemědělské půdě v ČR. 

Abstrakt: Projekt Role zemědělské půdy v podmínkách ČR a její institucionální aspekty se 
zabýval trvale udržitelným rozvojem vztahů k půdě. Řešil majetkovou provázanost při nákupu 
půdy, která vede k centralizaci investic především z městských oblastí, analyzoval vztahy 
vlastníka a nájemce na venkově a hlouběji zpracoval právní vztahy v Evropě při nákupu půdy, 
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které jsou ve všech sledovaných zemích legislativně upraveny. Projekt navrhl jako optimální 
institut trvalého bydliště v místě při nákupu půdy formou přednostního práva při nákupu půdy. 
V projektu byly vyhodnoceny názory členů nevládních organizací, zástupců obcí a odborníků 
na otázky týkající se institucionálních záležitostí vlastnictví a nájmu půdy. 

Evaluační aktivity pro místní akční skupiny (MAS), jako nástroj řízení (1293) 

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

Cíl projektu: Hodnocení aktivit místních akčních skupin pomocí vytvoření evaluačního nástroje 
„Metoda evaluace MAS“. 

Abstrakt: Projekt navrhl metodiku evaluace pro Místní akční skupiny, která umožňuje 
posouzení naplnění vlastního strategického plánu a klíčových principů Leader. V projektu byly 
použity kvantitativní (pro hodnocení indikátorů) i kvalitativní (pro hodnocení efektů a principů 
Leader) metodické přístupy k hodnocení. Metodika byla připravena a testována pro období 
2007–2013. V navazujícím projektu v roce 2016 bude metodika upravena pro hodnocení 
nového programového období (tzn. PRV 2014–2020) 

MASO – Strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR 
(1294) 

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Špička Jindřich Ph.D. 

Cíl projektu: Identifikovat zdroje a limity potenciální konkurenční výhody zpracovatelů masa 
v ČR vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům. 

Abstrakt: Cílem projektu bylo identifikovat zdroje a limity potenciální konkurenční výhody 
zpracovatelů masa v ČR vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům. Základním 
metodickým rámcem byl aparát strategické analýzy oboru, sestávající se ze strategické 
analýzy konkurenčního prostředí oboru, identifikace a hodnocení hybných sil oboru 
v mikrookolí (Porterův model pěti sil) a makrookolí (institucionální prostředí, hospodářský 
cyklus, inovace, školství a přístup k cizímu kapitálu). Vzhledem k širokému záběru projektu 
byly v roce 2015 identifikovány pouze některé slabé stránky (záporné saldo zahraničního 
obchodu s vepřovým a drůbežím masem, nedostatek kvalifikované pracovní síly, nízké tempo 
růstu investic, nevýrazné efekty investičních podpor), příležitosti (zájem podniků o kvalitní 
pracovní sílu, investiční podpory po roce 2014) a hrozby (fragmentace zpracovatelských 
kapacit). 

Analýza ekonomických výsledků vybraných výrobních zaměření podniků 
ekologického zemědělství ve srovnání s podniky konvenčního zemědělství (1295) 

Odpovědný řešitel: Ing. Dr. Kostlivý Vladimír 

Cíl projektu: Posouzení ekonomické dimenze trvalé udržitelnosti hospodaření vybraných 
skupin ekologických a konvenčních podniků nejvýznamnějších výrobních zaměření pro období 
2011–2014. 

Abstrakt: Hlavní cíl: Posouzení ekonomické dimenze trvalé udržitelnosti hospodaření 
vybraných skupin ekologických a konvenčních podniků nejvýznamnějších výrobních zaměření 
pro období 2011–2014: 

Využití podnikových dat šetření FADN za účetní roky 2011 až 2014 

Vytvoření reprezentativního souboru na základě metodiky výběru 

Vytvoření standardu dlouhodobého srovnání na základě vybrané množiny indikátorů 
a metodiky 

Posouzení vlivu výše podpor na zvolené skupiny výrobního zaměření s přihlédnutím k LFA 
a regionálnímu hledisku 
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Dílčí cíle: 

Určení nejvýznamnějších skupin výrobních zaměření ekologického zemědělství 

Vytvoření reprezentativního souboru – Výběr podniků z šetření FADN pro každou 
porovnávanou skupinu výrobních zaměření metodikou selekčního plánu 

Vymezení ukazatelů hodnocení ekonomiky a ekonomických výsledků s využitím metodiky 
FADN a doplňkových odvozených ukazatelů 

Analýza ekonomické efektivnosti ekologických podniků a vlivu dotací na ekonomické výsledky 

Odhad celkové produkce za období 2011 až 2014 a podíl jednotlivých skupin výrobních 
zaměření na celkové produkci ekologického zemědělství 

Metody a postupy: 

Selekční plán podle metodiky FADN (RICC 1526 rev1 SP guidelines) 

Klasifikační systém pro zemědělské podniky (NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č.1242/2008) 

Využití statistických testů pro analýzu ekonomických indikátorů (MS SQL Server, MS Excel, 
Statistica 12, SPSS) 

Využití interních a externích zdrojů informací (Registr ekologických podnikatelů, data 
Strukturálního šetření v zemědělství 2013 (ČSÚ), data Šetření FADN 2011, 2012, 2013, 2014, 
Statistická šetření ekologického zemědělství – Základní statistické údaje 2011, 2012, 2013, 
2014 (ÚZEI) – Podniky EZ 2013 s klasifikací výrobního zaměření a ekonomické velikosti podle 
typologie FADN) 

Metoda odhadu produkce nápočtem prostřednictvím systému vážení dat FADN 

Otázky, které byly posuzovány 

Jaká je úroveň a vývoj zemědělské produkce v podnicích ekologického zemědělství 
v porovnání s podniky konvenčního zemědělství v rozdílných podmínkách hospodaření (LFA) 
a podle výrobního zaměření? 

Jaký je podíl a vývoj osobních/mzdových a materiálových nákladů, jaký je podíl na produkci 
ve zkoumaném období 2011 až 2014? 

Jaký je vliv dotací na ekonomické výsledky podniků EZ a KZ porovnávaných skupin výrobního 
zaměření? 

Jaká je úroveň a vývoj celkové produkce ekologického zemědělství s rozlišením skupin VZ? 

Jaký je rozdíl mezi podprůměrnými, dobrými a velmi dobrými podniky EZ v rámci srovnatelné 
skupiny VZ? V čem se liší jejich produkční ukazatele? Jaké je jejich uplatnění produkce a vliv 
poskytovaných dotací? 

Podklady pro hodnocení Inovací v PRV 2014–2020 (1296) 

Odpovědný řešitel: Ing. Mrnuštík Konečná Marta 

Cíl projektu: Připravit podklady pro hodnocení inovačních aktivit podniků a hodnocení účinnosti 
politik podporujících inovace, aplikovatelných na opatření PRV 2014–2020. 

Abstrakt: Pojem inovace je velmi široký a už z podstaty slova inovace (tedy něčeho co doposud 
neexistuje a teprve vznikne) není jednoduše uchopitelný. Projekt shromáždil podklady pro 
hodnocení inovací Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, navrhl kritéria pro 
hodnocení průřezového tématu inovace a přispěl tím k zaplnění bílého místa v jeho hodnotícím 
plánu. Návrh kritérií, která projekt vytvořil, bude dále projednáván na pracovní skupině 
k inovacím a začleněn do evaluačního plánu PRV v rámci dlouhodobého tematickému úkolu 
ÚZEI. 
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Rozvoj metod v oblasti hodnocení dopadu LFA plateb (1297) 

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

Cíl projektu: Návrh metodického postupu pro vyhodnocení vlivu změn plateb LFA na 
ekonomiku podniků. 

Abstrakt: Program rozvoje venkova včetně opatření LFA je na roky 2014–2020 schválen. 
Smyslem tohoto opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti 
s omezením zemědělské produkce a tím zachovat udržitelné systémy hospodaření 
v oblastech s přírodními omezeními, kde leží polovina zemědělského půdního fondu v ČR. 
Hodnocení dopadů politiky LFA a rozvoj opatření LFA vyžaduje a bude vyžadovat další 
analytické přístupy, které budou poskytovat další argumenty pro jednotlivá řešení. S tím 
souvisí i rozvoj metodického aparátu, který bude možné k vyhodnocování využít. Cílem 
interního výzkumného projektu je posoudit vliv změny LFA plateb na ekonomiku podniků. 
K řešení bylo využito metod finanční analýzy, ekonometrického modelování produkčních 
funkcí, testování Kruskal-Wallisovým testem a analýzy rozdělení. Analýzy byly postaveny na 
datech Bisnode Albertina, SZIF, MZe a LPIS za roky 2007–2012. V projektu byla hodnocena 
ekonomická výkonnost a technická efektivnost podniků v LFA, byly analyzovány rozdílnosti 
vybraných hospodářských ukazatelů a byla sledována citlivost ekonomiky podniků v závislosti 
na změny sazeb LFA plateb. Z výsledků je patrné, že důchodové podpory nesjednocují 
příjmovou úroveň zemědělských podniků v různě znevýhodněných oblastech. Nejvíce ovlivňují 
podniky v LFA s výměrou do 900 ha, po započítání agroenvi podpor je jejich situace ještě lepší. 
Většina typů dotací ovlivňuje efektivnost výroby podniků slabě, nelze je považovat za 
signifikantní faktor. Nejohroženější skupinou v souvislosti se snížením plateb LFA jsou podniky 
s nejmenší výměrou, které jsou také nejvíce závislé na LFA platbách. 

Zavedení nového programového řízení pro tvorbu tříměsíčních predikcí cen hlavních 
komodit ČR (1298) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Pokorný Jiří 

Cíl projektu: Převedení modelového řešení krátkodobých predikcí cen hlavních komodit ČR ze 
stávajícího programu Quattro Pro do formy, která umožňuje jejich otevření v běžně 
používaných kancelářských aplikacích. 

Abstrakt: Projekt řeší převedení modelového řešení krátkodobých predikcí cen hlavních 
komodit ČR do formy, která umožňuje jejich otevření v běžně používaných kancelářských 
aplikacích. Výhody zvoleného řešení – přepis do prostředí Microsoft Excel 2010 – jsou: jde 
o zachování původního modelu při splnění požadavku ministerstva na elektronický výstup. 
Metodický základ systému je tvořen matematicko-statistickou regresí, která vyjadřuje základní 
časový průběh (trend) korespondující časové řady a je spojena s odhadem cyklů, který je 
založen na jednoduchých odhadech průměrů podílů skutečnosti a trendu. Zadání parametrů 
a vykreslení grafu bylo naprogramováno pomocí excelovských maker. 
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2.2 GRANTY (NÁRODNÍ PROJEKTY) 

AdaptaN: Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje 
pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské 
a lesnické hospodaření v krajině 

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-039-2015 

Zadavatel: MF ČR; financováno z EHP a Norských fondů 2009–2014 

Doba řešení: únor 2015 – květen 2016 

Koordinátor projektu: Vysoké učení technické v Brně 

Partneři projektu: EKOTOXA, s. r. o., ÚZEI, VÚV TGM, v. v. i., NIBIO (Norsko) 

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

Další řešitelé: Ing. Jana Peterková 

Víceoborový projekt zaměřený na eliminaci negativních dopadů změny klimatu, zejména pak 
extrémní jevy dopadu změny klimatu, tj. sucho a lokální přívalové srážky na území 
Jihomoravského kraje (dále jen JMK). Ten lze na základě dosavadních klimatických dat 
a očekávaných scénářů považovat za nejpostiženější kraj (zejména suchem) na celém území 
ČR. Výstupy projektu budou tvořit soustavu nástrojů různých typů adaptačních opatření 
k eliminaci nebo snížení negativních dopadů změny klimatu. 

Cíle projektu: 

Snížení dopadů klimatické změny. Hlavní zacílení projektu je směrováno na sektor 
zemědělství a lesnictví, který využívá 90 % plochy JMK a u kterého lze očekávat v důsledku 
změny klimatu velmi silně snížení přirozené produkční schopnosti půd a následně výnosů 
zemědělských plodin nebo přírůstu lesních dřevin. Naopak při úspěšné realizaci adaptace 
může sektor zemědělství a lesnictví vykázat největší efekty. 

Dalším cílem je propojení různých prostorově plánovacích agend – pozemkových úprav, 
územně plánovacích podkladů, plánů oblasti povodí a oblastních plánů rozvoje lesa. 

Aktivity v roce 2015: 

Monitoring, hodnocení, analýzy, výpočty, a strategie, plošně prováděné pro území celého 
kraje; 

Návrhy opatření v ploše vybraných povodí, demonstrační projekty a typové návrhy opatření ve 
vybraných lokalitách jako praktický návod k řešení dopadů v zemědělských a lesnických 
režimech hospodaření. 

VISK 5: Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury v Knihovně Antonína 
Švehly – 2015 

Číslo projektu: 18952/2015 OULK-OLK 

Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR 

Doba řešení: březen 2015 – prosinec 2015 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš 

Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Ing. Marie Junková, Ing. Libuše Zárubová, Ing. Radmila 
Karešová, CSc. Řešitelé spolupracujících organizací: doc. Ing. 
Miloš Zapletal, Dr., Mgr. Přemysl Pavka, Ing. Lubomír Smrček 
(EKOTOXA s. r. o.) 
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Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2015: 

Vytváření minimálních katalogizačních záznamů starého fondu KAŠ v elektronickém 
knihovním systému ALEPH. Záznamy zpracovávají zaškolení brigádníci od června do 
listopadu 2015. Supervizi a dopracování záznamů zajišťují průběžně odborné katalogizátorky 
KAŠ. Zpracované záznamy jsou předávány do Souborného katalogu Národní knihovny ČR. 

VISK 7: KRAMERIUS 2015 – Ochrana a reformátování fondu Knihovny Antonína 
Švehly 

Číslo projektu: 19733/2015 OULK-OLK 

Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR 

Doba řešení: březen 2015 – prosinec 2015 

Odpovědní řešitel Mgr. Jan Doboš 

Řešitelský kolektiv: Mgr. Jan Doboš, Lenka Nushartová 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2015: 

V průběhu roku 2015 jsou pomocí odborných dodavatelů prováděny práce na záchranu tisků 
ohrožených degradací kyselého papíru. Jedná se zejména o české časopisy z 19. století. 
Nejohroženější svazky jsou opravovány odborným restaurátorem, další jsou digitalizovány 
a digitální kopie jsou zveřejněny v Národní digitální knihovně. Pro zpomalení degradačních 
procesů jsou tyto ohrožené svazky ukládány do krabic ze speciální alkalické lepenky. Měření 
kyselosti těchto publikací je součástí systematického průzkumu této části našeho knihovního 
fondu. 

VISK 9: Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v Knihovně 
Antonína Švehly – 2015 

Číslo projektu: 20778/2015 OULK-OLK 

Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR 

Doba řešení: březen 2015 – prosinec 2015 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš 

Řešitelský kolektiv: MVDr. Alexandra Jarešová 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2015: 

Brigádníci kontrolují autoritní záznamy v bibliografické bázi autorit KAŠ v systému ALEPH. 
Sjednocují jednotlivé záznamy (autoritní záhlaví) tak, aby se omezila multiplicita záznamů. 
Lokální báze autorit se synchronizuje s národní bází autorit AUT. 

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

Číslo projektu: SOZ/10505/6306/2015/1 

Vypisující organizace: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Doba řešení: květen 2015 – prosinec 2015 

Odpovědný řešitel: Ing. Daniela Doudová 

Řešitelský kolektiv: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (3. LF UK), Mgr. Lukáš Čermák 
(Spolek My a děti) 
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Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2015: 

Cílem projektu je informovat vybrané kategorie spotřebitelů (tj. předškolní a školní děti 
a mládež, jejich pedagogy a rodiče) o základech správné životosprávy, zdravé výživy, 
základních hygienických pravidlech při manipulaci s potravinami a o prevenci onemocnění 
z potravin a otrav z jídla. Snahou je dosáhnout zlepšení neuspokojivého zdravotního stavu 
mladé populace, podpořit zdravý životní styl, zvýšit konzumaci zdraví prospěšných potravin 
a přispět k prevenci onemocnění způsobených špatnými stravovacími návyky. 

Kampaň v roce 2015: 

 výuková hudební představení „Přijede k nám návštěva“ pro děti MŠ a jejich pedagogy 
(20 představení, 9–12/2015), 

 výukové programy „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1. st. ZŠ a jejich pedagogy 
(20 programů, 9–12/2015), 

 odborné výukové přednášky pro žáky 2. st. ZŠ/SŠ a jejich pedagogy (7 přednášek, 
4–12/2015), 

 tisk a distribuce pracovních sešitů „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky 2. st. ZŠ 
(9–12/2015), 

webové stránky www.viscojis.cz/teens; stránky obsahují volně přístupný výukový program 
„Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky a pedagogy, interaktivní pracovní sešity, znalostní 
testy, odborné články aj. (1–12/2015). 

2.3 TEMATICKÉ ÚKOLY (ODBORNÝ SERVIS PRO MZE) 

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 (4101) 

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2014. 

Hodnocení zemědělské politiky v roce 2014. 

Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2015. 

Operativní odborná činnost pro MZe (4102) 

Odpovědný řešitel: Ing. Michaela Šolcová 

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: Ing. Andrea Pekárková 

Odpovědný pracovník: JUDr. Pavla Čuhelová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Podávání návrhů v nových tendrech DG AGRI EU a výzev k výzkumným projektům vypsaných 
Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020 a jiných mezinárodních programů. Vedení 
finanční evidence a administrace projektů. 

http://www.viscojis.cz/teens
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Podávání návrhů v nových tendrech u TA ČR a GA ČR. Vedení administrativy projektů (včetně 
finanční). Komunikace s TA ČR a GA ČR. 

Komunikace s MŠMT a dalšími institucemi v rámci grantů a podávání návrhů projektů. 

Vedení agendy LEAR, ECAS. Komunikace s koordinátory a partnery ve výzkumu, navazování 
nových kontaktů (např. v rámci Bruselských dnů pro výzkum). 

Součinnost na projektech ECVET STEP v rámci programu Leonardo da Vinci, TOL v rámci 
programu ERASMUS+ a asistence na případných dalších schválených projektech. 

Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014–2020 a jeho řízení (4104) 

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D. 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Průřezově pro celý PRV 2014–2020: Pro naplnění závazků MZe budou prováděny následující 
aktivity, které se týkají všech šesti priorit a všech odpovídajících opatření: 

 Vedení a doplňování databáze indikátorů k jednotlivým prioritám a opatřením PRV 
2014–2020 (sběr dat a zpracování dat, využívání existujících databází a zpřístupnění 
těch, které dosud využívané nejsou atd.) a to včetně indikátorů, které slouží k zjišťování 
sekundárních efektů podpor PRV a horizontálních témat (klima, inovace, životní 
prostředí). 

 Systematický sběr dat (v součinnosti s MZe a v návaznosti na povinný i nepovinný 
monitoring, zadávaný MZe přímo externím zhotovitelům) k posouzení doplňkovosti 
a případných synergických efektů PRV s dotačními programy národními i evropskými 
(včetně podpor I. pilíře). 

 Dopracování rámcového hodnotícího plánu pro PRV jako celku včetně definice 
konkrétních činností pro sběr dat pro jednotlivé roky implementace PRV. 

 Zpracování přehledu hodnotících aktivit pro rok 2016 k prezentaci Monitorovacímu 
výboru PRV. 

Pro opatření priorit 1, 2, 3, 5, 6 (s výjimkou opatření platby za dobré životní podmínky 
zvířat, které je řešeno v samostatném TÚ, rovněž priorita 4 je řešena v samostatném TÚ): 

 Vybudování postupů systematického zpracovávání dat pro socio-ekonomické 
ukazatele podpořených podniků (např. HPH) s cílem připravit již agregované indikátory, 
umožňující pravidelné hodnocení, srovnání s ukazateli u nepodpořených podniků. 

 V oblastech, kde bylo zjištěno, že nejsou disponibilní data (ať už ze žádostí o dotaci či 
jiných dostupných zdrojů) zpracování systému pro jejich získání od žadatele (např. 
v oblasti přenosu znalostí) či návrh případových studií (např. pro pozemkové úpravy). 

Příprava hodnocení a podpora opatření pro životní prostředí pro PRV 2015–2020 
(4105) 

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D. 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Úkol bude zaměřen na podporu řízení následujících opatření PRV 2015–2020 a přípravu jejich 
hodnocení v celém programovém období: 

 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 

 Ekologické zemědělství (EZ) 
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 Podpory v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000) 

 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) 

 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů – 
environmentální podopatření 

Příprava dat pro systematické hodnocení opatření v období 2015–2020 a pro podporu řízení 
těchto opatření (v prvním roce zejména získání tzv. baseline data, tj. dat popisujících výchozí 
stav). Příprava hodnocení efektů těchto opatření na životní prostředí, jeho složky 
a ekosystémové služby. 

Rozpracování základních metod hodnocení. 

AEKO, EZ a Natura 2000 

Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekonomickou situaci podniků, které byly 
ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních či titulech. 

Podpora dopracování odpovídajících Nařízení vlády. 

Analýza možností přesnějšího cílení zejména nadstavbových titulů AEKO, nových forem 
kompenzací a zavedení na míru nastavených způsobů poradenství, analýza výhod a nevýhod 
„integrovaných“ titulů zaměřených obecně např. na biodiverzitu ve srovnání se specifickými 
tituly zaměřenými např. odděleně na vegetaci či na hmyz. Analýza možností řešení konfliktů 
mezi ochranou přírody, běžným hospodařením a ekologickým zemědělstvím na konkrétních 
příkladech z praxe. 

Podpora osvěty u AEO, Natura 2000 a EZ mezi zemědělci a státní správou (např. přednášky 
a workshopy). 

Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data 
přímo dostupná. 

Opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 

Analýza dosavadního působení plateb LFA ve vztahu k životnímu prostředí, biologické 
rozmanitosti, k péči o krajinu, udržitelnému hospodaření na půdě, udržení pracovních sil na 
venkově. 

Podrobná analýza ekonomické situace farem podle LFA, výrobního zaměření a velikosti na 
základě ukazatelů, užívaných v rámci EU. Modelování dopadu změn zemědělské politiky od 
roku 2014 do výsledků farem podle LFA (změny oproti průměru 2011–2013). 

Rozbor kritérií současné horské oblasti z hlediska změn v administrativním členění ČR od doby 
vymezení této oblasti. Zpracování kvantifikací dopadu změn v administrativním členění oblastí 
LFA-H jako podkladu pro rozhodování MZe, včetně přípravy odpovídajících mapových 
podkladů. 

Lesnická environmentální opatření 

Příprava metodického postupu a zajištění vstupních dat pro hodnocení přínosů opatření pro 
životní prostředí – ve spolupráci s ÚHÚL. 

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy 
pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (4106) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 
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Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Sestavení, správa a aktualizace databáze tržních cen komodit a variabilních vstupů (vstupy 
a výstupy projektů) pro kontrolu plánovaného rozpočtu – hospodárnosti a pro verifikaci 
předpokladů cen ve finančním plánu projektů. 

Ceny komodit a vstupů budou predikovány na úrovni ročních cen, přičemž predikce bude 
provedena ve formě desetiletého výhledu, nebo na kratší dobu dle disponibilních dat. 

Predikce cen bude provedena jako bodový odhad cen. 

Databáze se týká následujícího seznamu zemědělských komodit, pro které bude možné 
zpracovat monitoring a predikci cen: pšenice potr., pšenice krmná, ječmen slad., ječmen krm., 
žito, oves krmný, kukuřice krmná, brambory konzumní, jablka česaná, cibule, zelí bílé 
hlávkové, semeno řepky olejné, mák setý, mléko celkem, mléko I. a Q, býci SEUR, jalovice 
SEUR, krávy SEUR, skot SEUR průměr, prasata SEU, kuřata jatečná I. tř., vejce slep. konzum. 
tříděná v tis. ks, vejce slepičí kateg. M. 

Seznam variabilních vstupů, pro které bude možné zpracovat monitoring a predikci cen: Osiva 
a sadba, energie a maziva, hnojiva a přípravky k ochraně, veterinární náklady a krmiva 
v souladu s nákladovou strukturou SZÚ a nákladového šetření ÚZEI. Predikce jednotkových 
nákladů se bude odvíjet od predikcí základních cen vstupů (např. PHM, hnojiva, pracovní 
vstup) a technologické transformace vstupů do nákladů a ekonomických efektů pro 
standardizované typové podniky. 

Zajištění podpůrných nástrojů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy 
pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – netržní statky (4107) 

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

Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Sestavení, správa a aktualizace stínových cen (společenské hodnoty) hlavních netržních 
statků (externalit, příp. některých veřejných statků), které lze očekávat, že se budou 
opakovaně objevovat v investičních projektech PRV: Vypracování seznamu pravděpodobných 
netržních statků/externalit, které bude potřebné ocenit ve vazbě na jednotlivé typy investičních 
projektů PRV 2014–2020. 

Vypracovat metodiku oceňování těchto statků/ sběru dat pro vybrané typy. 

Provést šetření s cílem ocenit tyto statky/externality v objemu, který umožní lidské a finanční 
kapacity roku 2015, tj. pokud bude stanovována stínová cena nově (a nebude využito již 
stávajících zjištění např. pro potřeby MMR, MŽP, MD, MPO apod.). Předpokladem je zjištění 
1–2 stínových cen externalit dle výběru ÚZEI s předchozí konzultací s MZe. 

Výsledky oceňování netržních statků/externalit připravit k používání v CBA (např. definovat 
pravidla pro použití). 

Hodnocení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
(dále jen DZES) za období 2010–2014 a návrhy pro možné úpravy (4108) 

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

Další řešitelé: Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Jakub Kučera, 
kolektiv pracovníků 1212 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

TÚ bude provedena SWOT analýza nastavení těch standardů DZES, které jsou nadále 
zařazeny v rámci SZP 2015+ z pohledu jejich cílů stanovených evropskou legislativou, bude 
provedeno porovnání s nastavením v hlavních středoevropských ČS a zhodnocení dosavadní 
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účinnosti stanovených opatření dle standardů vůči záměrům ovlivnění a snížení negativních 
dopadů zemědělské činnosti na přírodu a krajinu včetně návrhů na úpravu standardů pro 
zlepšení účinnosti jejich působení na vymezené cíle a aktuální situaci při řešení předcházení 
negativním vlivům na životní prostředí v rámci ČR. TÚ bude definována matice pro účely 
zhodnocení účinnosti každého jednotlivého opatření daného standardy DZES. TÚ bude 
obsahovat také analýzu zhodnocení účinnosti standardů DZES na vzorku PB nebo 
vytipovaných lokalitách, na kterých byly použity opatření stanovené standardy DZES zejména 
z pohledu protierozních opatření, opatření pro používání hnojiv nebo regulace invazních druhů 
rostlin. Analýza bude podložena číselnými údaji. Součástí TÚ bude vymezení dobré praxe 
a doporučení na případnou úpravu nastavení. V průběhu řešení TÚ se předpokládá úzká 
spolupráce se zástupci zadavatele – MZe zejména při nastavení hodnotící matice a při 
upřesnění jednotlivých částí zadání tak, aby výsledek TÚ plně odpovídal požadovanému 
záměru. Současně při řešení hodnocení jednotlivých opatření daných standardy DZES a při 
získávání potřebných informací se předpokládán úzká spolupráce se zástupci nevládních 
organizací, odborných institucí a krajů, obcí. 

Nastavení paušálů u Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 2014–
2018 pro Českou republiku (4201) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ivanka Součková. 

Další řešitelé: Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Josefina Menzlová, Ing. Hana 
Baudisová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Nastavení/výpočet paušálů u národního programu podpor v rámci opatření restrukturalizace 
a přeměna vinic. 

Podrobný rozbor jednotlivých nákladů a pracovních činností s hodnotovým vyčíslením ve 
variantách při a) počet keřů révy vinné je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice b) 
počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice c) počet keřů révy 
vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice d) počet keřů révy vinné překročí 
6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. 

Sledování opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice 
(4202) 

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová 

Další řešitelé: Ing. Ivanka Součková, Ing. Hana Baudisová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Sledování počtu hektarů výsadby nových vinic, počtu restrukturalizovaných hektarů vinic, 
počtu projektů investic a inovací, počtu propagačních projektů v odvětví vína (pokud bude toto 
opatření nastaveno) dle nařízení Komise (EU) č. 834/2014 v České republice. 

Sledování opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice 
(4203) 

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 

Další řešitelé: Ing. Ivanka Součková, Ing. Josefina Menzlová, Ing. Hana Baudisová, 
Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Klára Čámská, Ing. Marta Mrnuštík Konečná, 
Ing. Marie Trantinová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Hodnocení nákladů a přínosů národního programu podpor do vinohradnictví a vinařství na 
roky 2014–2018 – dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 168/2014. 



21 

Struktura výstupů dle nařízení Komise (EU) č. 168/2014 

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR (4204) 

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 

Další řešitelé: Václava Peřinová, Ing. Veronika Kohoutová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Rozdělení české akvakulturní produkce (včetně zpracovaných ryb) v t a Kč do jednotlivých 
měsíců v roce včetně rozdělení dle druhu ryb pro rok 2015. Jedná se o produkci uvedenou na 
český trh. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Jana Peterková, Ing. Pavla Wollmuthová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Pokračování ve sběru a zpracování statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci 
s kontrolními organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT, BUREAU VERITAS) ve stejném 
rozsahu jako v letech 2007 až 2014. 

Pokračování ve sběru a zpracování dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami 
včetně vývozu a dovozu biopotravin. 

Oceňování a využití zemědělského půdního fondu (4214) 

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera, RNDr. Pavel Froněk, CSc. 

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 a omezení dávek 
dusíkatých hnojiv. 

 Vyhodnocení možností aplikace výstupů systému hodnocení půdy do provozních 
podmínek zemědělských podniků. 

Agrární trh práce (4215) 

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1213, 1231 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Postižení dlouhodobých trendů a hodnocení aktuální zaměstnanosti v zemědělství (analýza 
a hodnocení trendů agrární zaměstnanosti celkem a strukturovaně podle regionů, právních 
forem podnikání a vybraných socioekonomických a demografických kritérií). 

Hodnocení zaměstnanosti v zemědělství ve vazbě na vybrané produkční faktory. 

Analýza a hodnocení zaměstnanosti v zemědělství ve vazbě na uplatňovanou dotační politiku 
v sektoru. 
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Komparace s agrární zaměstnaností v zemích EU. 

Analýza a hodnocení agrární nezaměstnanosti, vč. situace na venkovském trhu práce. 

Analýza a hodnocení vývoje mzdové situace zemědělců (vč. regionálních aj. aspektů) 
a disparity zemědělských mezd v rámci odvětví národního hospodářství. 

Analýza a hodnocení vývoje příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích 
fyzických osob (mimo mzdové příjmy, s využitím datové základny FADN ČR). 

Zajištění činnosti vědeckých výborů Ministerstva zemědělství (4216) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zajistit činnost vědeckých výborů (Vědecký výbor veterinární při Výzkumném ústavu 
veterinárního lékařství, v. v. i., Vědecký výbor výživy zvířat při Výzkumném ústavu živočišné 
výroby, v. v. i., Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, Vědecký výbor 
fytosanitární a životního prostředí při Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i.) v roce 2015 
podle schválených rámcových plánů práce. 

Situace v odborném zemědělském školství (4217) 

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků 1213 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Analýza a hodnocení věkové, vzdělanostní a profesní struktury pracovníků v zemědělství. 

Analýza a hodnocení situace absolventů zemědělských škol na trhu práce: vývoj a struktura 
počtu absolventů zemědělských odborných škol, míra nezaměstnanosti absolventů 
zemědělských odborných škol, regionální hlediska. 

Empirický výzkum potřeb odborného vzdělávání: dotazníkové šetření zaměřené na zjištění 
předpokládaných kvantitativních i kvalitativních potřeb zemědělských zaměstnavatelů 
(tj. šetření očekávané potřeby pracovních sil v zemědělských podnicích) – distribuci a sběr 
dotazníků prostřednictvím SZIF zajistí MZe, zpracování vlastními silami. 

Hloubkové rozhovory a dotazníkové šetření mezi řediteli středních odborných zemědělských 
škol o vazbách na zemědělskou praxi (uplatnění absolventů, spolupráce s podniky apod.); 
sběr dat i zpracování vlastními silami. 

Vyhodnocení potřeb odborného vzdělávání v resortu. 

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro 
PRV 2015–2020 (4220) 

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 

Další řešitelé: Ing. Iveta Bošková, PhD., Mgr. Jana Teichmanová, Ing. Klára Čámská, 
Ph.D., Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Veronika Kohoutová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Podpora řízení a hodnocení tohoto opatření PRV 2015–2020: 

 vytvořit datovou baseline pro hodnocení opatření Dobré životní podmínky zvířat, a to 
v oblasti běžné praxe podle typů chovů, technologií a dalších hledisek klíčových 
z hlediska hodnocení tohoto opatření; 
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 při zohlednění intervenční logiky navrhnout způsob hodnocení jednotlivých 
podopatření za využití dostupných dat. 

Rozsah TU bude zahrnovat ta podopatření, která budou v jednání s EK spolu s celým PRV 
odsouhlasena. 

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28 (4221) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1221 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zpracování krátkodobých (tří měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců vybraných 
komodit rostlinného a živočišného původu (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, řepka, 
brambory, cibule, zelí, jablka, cukr, mléko, skot průměr, býci, jalovice, krávy, prasata, kuřata, 
vejce). Zpracování predikcí cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen produktů 
hlavních zemědělských komodit na bázi údajů ČSÚ, MZe a TISČR SZIF. 

Komparace vývoje měsíčních cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských 
cen v ČR hlavních zemědělských komodit s vybranými zeměmi EU 28 za I. a II. pololetí 2015. 

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového 
masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2015 (4222) 

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková 

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

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. 

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2014 (4223) 

Odpovědný řešitel: 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 2014 v porovnání s průměrem 
předchozích pěti let. 

Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a bilance AZO ČR. 

Vývoj AZO ČR je hodnocen 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 2015 (4224) 

Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová 

Další řešitelé: Ing. Barbora Říhová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi 
a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2015. 
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Hodnocení z teritoriálního i komoditního pohledu. 

Zpracování v hodnotovém i množstevním vyjádření. 

Analýza jednotkových vývozních a dovozních cen. 

Tabulkové a grafické výstupy. 

Analýza kilogramových cen. 

Tabulkové a grafické výstupy. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Štiková 

Další řešitelé: Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Helena Sekavová, Ing. Veronika Kohoutová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj celkové spotřeby potravin 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 a 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. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková, do 30. 6. 2015 Ing. Barbora Říhová 

Další řešitelé: Ing. Karina Pohlová a kolektiv pracovníků 1200, popř. dalších úseků 
ÚZEI dle odborného zaměření předmětné problematiky 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vypracovat podklady ke každoročnímu monitoringu a hodnocení podpor pro OECD 
s rozšířením v oblasti podpor obecných služeb. 

Vypracovat pozice k materiálům pracovních orgánů OECD, na jejichž činnosti ÚZEI participuje, 
v případě osobní účasti též zprávy z jednání těchto pracovních orgánů (včetně úkolů s termíny, 
které vyplynou z jednání). 

Zpracovat dotazníky OECD podle aktuálních požadavků. 

Implementace cílů a doporučení akčního plánu pro biomasu na období 2012–2020 
(4227) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků odb. 1230 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Cílem tohoto tematického úkolu je podpora implementace cílů a doporučení vyplývajících ze 
schváleného Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012–2020 (dále jen „APB“). Studie 
bude zaměřena hlavně na analýzu systému monitoringu využívání zemědělské biomasy v ČR 
z pohledu výroby energie a určení silných a slabých stránek tohoto systému. Součástí výstupů 
budou návrhy praktických řešení na zlepšení systému monitoringu. Zpracovatel se bude 
rovněž podrobně zabývat vstupy jednotlivých druhů zemědělské biomasy do bioplynových 
stanic – biomasových výtopen, tvaroven pevných biopaliv (peletárny) a tepelných elektráren 
a svá zjištění vyhodnotí v kontextu aktuálního potenciálu rostlinné a živočišné výroby. Celá 
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problematika bude řešena v návaznosti na klimaticko-energetický rámec EU stanovující cíle 
pro snižování emisí skleníkových plynů v sektoru zemědělství a zejména výrobu energií z OZE. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeňka Náglová 

Další řešitelé: Ing. Martin Plášil, Ph.D., 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 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 2014 (4231) 

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Zdeňka Náglová, kolektiv pracovníků 1300 

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. Ke zjištění hodnoty předpokládáme zejména následující: 
Návrh vhodných zdrojů dat, dopočet (expertní odhad) pro základní soubor žadatelů. 

Konkrétní popis činností: 

Stanovení zdroje dat pro vyhodnocení údajů dle požadavků EK na základě dostupných dat 
z FADN, databáze Bisnode Albertina. 

Výpočet hodnoty HPH dle navržené metodiky pro opatření/podopatření: 

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

I.1.2.1 Lesnická technika 

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (v případě dostatečného množství dat) 

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura 

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

I.3.2 Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců (v případě dostatečného množství dat) 

Návrh metodického postupu pro dopočet získaných dat pro základní soubor. 

Zpracování dat do monitorovací tabulky s dopočtem pro základní soubor žadatelů. 

V případě potřeby vyplývající z bodů a) a b) úprava/aktualizace metodiky zpracované v roce 
2011. 
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Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (4232) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný 

Další řešitelé: Ing. Jana Poláčková, CSc., Bc. Jana Masaříková, Ing. Bohdana Janotová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků zemědělské prvovýroby za rok 
2014 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. 

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

Odpovědný řešitel: 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 započatý již v roce 2000. 

Hodnocení lokálních vlivů určujících místně i časově obvyklou cenu zemědělských pozemků. 

Prohloubení a zlepšení kvantifikace vlivů jednotlivých faktorů cen 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. 

Sledování a hodnocení nastavení I. pilíře SZP pro ČR v období 2015–2020 včetně 
dopadů ozelenění do produkce a podnikové ekonomiky (4234) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků 1232 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

TÚ bude sledovat a hodnotit nastavení jednotlivých režimů přímých plateb v ČR od roku 2015 
jednak pro administrativní účely (v souvislosti s mírou chybovosti ze strany žadatelů a dále 
s ohledem na administrativní a finanční zátěž), a z pohledu naplňování cílů SZP vymezených 
pro I. pilíř. Účelem TÚ bude posouzení nastavení přímých plateb, účinnosti vzhledem 
k dosahování cílů SZP stanovených legislativou a poskytnutí podkladových dokumentů 
nutných pro možné přezkoumání rozhodnutí ČR, i pro opatření, která nebyla ČR aplikována 
a notifikována EK k 1. 8. 2014. Součástí úkolu bude dále vymezení dobré praxe v jednotlivých 
režimech přímých plateb a návrh na případné úpravy nastavení, včetně monitoringu postupů 
v jednotlivých členských státech. TÚ bude zaměřen zejména na aktivního zemědělce, mladého 
zemědělce, ozelenění a opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. Podkladové 
dokumenty budou zároveň sloužit pro potřeby rozhodnutí MZe, případně jako podklad pro 
jednání s Evropskou komisí. 

V případě ozelenění bude rovněž sledovat synergické efekty s opatřeními mířenými na životní 
prostředí, včetně dopadů na podnikovou ekonomiku. TÚ by měl mimo pevně zadaných 
výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě 
provedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR. 
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Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (4301) 

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku 1300 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR. 

Organizování výběrového šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů 
v zemědělství za rok 2014 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: Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku 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. 

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System 
(FAS) (4404) 

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zvyšování odborné způsobilosti poradců – transfer vědy a výzkumu v rámci vzdělávacího 
programu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: semináře + ukázky v terénu), 
vytvoření/aktualizace e-learningových kurzů, aktualizace Kontrolních listů, příprava a vydání 
metodických pomůcek, příprava zkušebních testů, analýzy. 

Akreditace nových poradců v oblastech a podoblastech dle platné Směrnice a podle priorit 
MZe – administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců akreditovaných MZe 
(Registr) a vystavení certifikátů. 

Akreditace poradců vedených v Registru v rámci rozšíření oblasti/podoblasti akreditace dle 
platné Směrnice – administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů. 

Reakreditace poradců v rámci prodloužení akreditačního certifikátu. 

Aktualizace webových stránek ÚZEI – www.agroporadenstvi.cz, www.infovenkov.cz – tvořící 
informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova. 

Ostatní činnosti Správce Registru podle Směrnice. 

Propagace poradenského systému MZe (výstavy, propagační letáky atd.). 

Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice (kontrola prováděného poradenství na 
místě/kontrola v sídle poradce/ účast na registrovaných vzdělávacích akcích). 

Vzdělávání inovačních zprostředkovatelů v rámci opatření PRV Spolupráce. 

Inovace v zemědělství – popis, příklady. 

http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
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Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní implementací 
legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
(4405) 

Odpovědný řešitel: Kristýna Stránská 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vzhledem k povinnosti implementace legislativních předpisů EU je nutné zabezpečit 
informovanost a poradenství v souladu s povinnostmi vyplývajícími z legislativních předpisů 
směrem k odborné veřejnosti (hospodářským subjektům a obchodníkům). Dále je nutné 
proškolit odborný personál příslušných orgánů státní správy, který bude zabezpečovat výkon 
a provádění legislativních předpisů. 

Cílem úkolu je zabezpečit organizaci požadovaných seminářů pro různé cílové skupiny dle 
rozepsaného harmonogramu. 

Rozpis činností: 

 zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu, 

 zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům, 

 zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů, včetně technického vybavení, 
občerstvení a dalších služeb, 

 zajištění propagace akcí formou inzerce například v odborném tisku a na internetu, 

 zajištění komunikace s účastníky – zhotovení a distribuce pozvánek. 

Hlavním nástrojem pro splnění uvedeného úkolu, vyplývajícího z členství ČR v EU, bude seriál 
seminářů s různými typy školení. 

Semináře jsou strukturovány dle rozdílných cílových skupin: 

odborná veřejnost (dle nařízení hospodářské subjekty a obchodníci s důrazem na dovozce) 

 20 regionálně členěných jednodenních seminářů v menších městech po celé ČR 
(10 na jaře, 10 na podzim 2015), s možným využitím spolupráce poboček České 
lesnické společnosti v regionech, 

 studijní materiály; 

noví lektoři 

 2 jednodenní semináře, dle aktuálních požadavků (podzim 2015), 

 studijní materiály; 

příslušné orgány (Česká obchodní inspekce, Policejní prezidium, Celní správa, pověřená 
osoba) 

 3x jednodenní seminář – představení a určování jednotlivých druhů dřeva domácích 
a exotických dřevin (průběh roku 2015), 

 studijní materiály; 

příslušné orgány (MZe + pověřená osoba + krajské úřady + Česká obchodní inspekce a další) 

 dvoudenní workshop – hodnocení stávajícího stavu implementace legislativy (říjen až 
prosinec 2015). 
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Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému 
postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 
2014–2016 (4407) 

Odpovědný řešitel: Kristýna Stránská 

Další řešitelé: – 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu s výše 
uvedeným Akčním plánem a dále se Strategií pro mládež 2020, Strategickým plánem 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj – Akčním plánem VUR do r. 2015, Usnesením vlády ČR č. 342 
ze dne 12. května 2014.  

Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů. Semináře by měly pomoci 
lesním pedagogům připravit akce pro různé cílové skupiny, kterým srozumitelně představí 
témata související se zásadami principů udržitelného rozvoje a udržitelného obhospodařování 
lesů. Dalším úkolem seminářů je 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 tyto dvoudenní semináře: 

 Seminář s mezinárodní účastí – výměna zkušeností s realizací akcí lesní pedagogiky 
pro všechny cílové skupiny a příprava společného mezinárodního projektu. (termín 
konání: březen až duben 2015). 

 Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na spolupráci lesních pedagogů napříč 
lesnickými subjekty při přípravě akcí v rámci Evropského týdne lesů 2015 včetně 
propagace lesní pedagogiky a tvorby společných didaktických materiálů. (termín 
konání: červen 2015). 

 Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů, jehož cílem je připravit aktivity pro 
děti a mládež, které jim umožní aktivně procvičit teoretické vědomosti o lesním 
hospodářství a myslivosti zaměřené na udržitelné obhospodařování lesa a udržitelný 
rozvoj krajiny. (termín konání: říjen 2015). 

Přípravná a organizační činnost: 

 Zpracování obsahu podpůrných studijních, informačních a propagačních materiálů, ve 
spolupráci s lektory a pracovní skupinou zabývající se lesní pedagogikou v ČR. Tisk 
textových studijních a informačních materiálů a výroba CD nosičů. Příprava seminářů 
– zajištění vhodných prostor a lektorů včetně uzavírání smluv, příprava technického 
zabezpečení, nabídka seminářů cílové skupině a shromáždění podkladů k evidenci 
účastníků na seminářích. 

 Termín: v návaznosti na termíny konání seminářů 

Realizace: 

 Přímá koordinace a logistické zajištění realizace pracovně-vzdělávacích seminářů 
lesních pedagogů v místě realizace. Zajištění podmínek pro realizaci praktických 
metod výuky, přednášek a panelové diskuse. 

 Termín: v návaznosti na termíny konání seminářů 

Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014–2020: priority 
a opatření pro lesní hospodářství (4408) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

Další řešitelé: Kristýna Stránská 
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Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Obsahově a organizačně zajistit 4 jednodenní vzdělávací akce formou semináře pro vlastníky 
lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost. Cílem 
je účastníky seznámit s obsahem nového Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství. 

Rozpis činností: 

 zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu, 

 zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům, 

 zajištění odpovídajících prostor k realizaci seminářů, včetně technického vybavení, 
občerstvení a dalších služeb, 

 zajištění propagace akcí například formou inzerce v odborném tisku a na internetu, 

 zajištění komunikace s účastníky – zhotovení a distribuce pozvánek. 

Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (2x Čechy, 2x Morava), 
počet účastníků cca 40 osob na akci. 

Termín: květen, červen, září, říjen 

Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin 
(4411) 

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková 

Další řešitelé: 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. 

Přímé propojení on-line databáze s informačními systémy 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. 

Administrace Centra a jeho propagace. 

Propagace DB složení potravin. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Daniela Doudová 

Další řešitelé: Mgr. Dana Koubová, Bc. Markéta Houdková, 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. 
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Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly (4413) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1420 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Akvizice knih a časopisů v závislosti na výši subdodávek, mezinárodní výměna publikací 
(sledování efektivnosti výměny), 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. výpůjčních 
a expresních reprografických služeb ve studovně, doplňkový prodej publikací, evidence 
cirkulace nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI, kompletace časopisů. Rozvíjet 
služby 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 s důrazem na využití vyhledavače PRIMO. 

Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků knihovního zákona. Pravidelná údržba 
a očista knihovních fondů ve skladech v Praze a v depozitáři v Kojeticích. 

Pokračování prací na koncepci knihovních a informačních služeb 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 KAŠ. 

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 zasíláním 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 (vypracování efektivnosti využívání 
databází). 

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů (4414) 

Odpovědný řešitel: Lenka Nushartová 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1421, 4222 
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Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Výběr dokumentů pro digitalizaci. 

Zpracování a podání projektu na MK ČR. 

Skenování dokumentů a zpracování metadat. 

Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům. 

Správa a údržba systému Kramerius. 

Dlouhodobé uchování dat v ÚZEI (Long Term Preservation). 

Předávání dat do Národní digitální knihovny. 

Rozvoj možností vlastní digitalizace v KAŠ a budování digitalizační jednotky. 

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína Švehly 
(4415) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků referátu 1422 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zrestaurování a konzervace několika vzácných a historických tisků. 

Mechanická očista dalších vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů 
ve vhodných klimatických podmínkách. 

Zhotovení odborného restaurátorského postupu vč. odhadu ceny za zrestaurování podle 
potřeby ve vztahu k realizaci stávajícího restaurátorského postupu. 

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. 

Příprava a podání projektu pro získání dotace v rámci programu MŠMT VISK 7. 

Zajištění výroby ochranných obalů z nekyselé lepenky pro vytipované knihovní dokumenty 
ohrožené degradací kyselého papíru, včetně možnosti pořízení přístroje s příslušenstvím pro 
výrobu ochranných obalů. 

Nákup přístroje pro měření vlhkosti historického fondu, průběžné monitorování stavu. 

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin 
(4423) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář 

Další řešitelé: Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová, Ing. Iva Matějková 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Grafické úpravy publikací, letáků, tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro 
prezentace pro pracovníky MZe odboru 14310. 

Grafické zpracování a realizace prezentační bannerů ICBP. 

Grafické zpracovaní dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace 
bezepecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens. 

Tvorba kopií CD/DVD a dodání 1 500 ks včetně obalu (Hra s myší, Písničky z pořadu pro děti 
„Přijede k nám návštěva“, CD testy, CD z dodaných materiálů Interaktivní program Jime zdravě 
a s chutí – program do interaktivních tabulí ZŠ aj.). 
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Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí MZe odboru 
17410 (cca do 10 akcí/rok). 

Technické zabezpečení realizovaných video vstupů MZe odboru 17410 (cca do 10 akcí/rok). 

Tvorba videobloků do e-kurzu a videodokumentů (cca do 10 akcí/rok). 

Administrativní práce při realizaci jednotlivých aktivit. 

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (4428) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků odd. 1522 

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. 

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. 

Vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola. 

Technologie pro kombinované formy vzdělávání (4429) 

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek 

Další řešitelé: Ing. Josef Kořínek 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem 
e-technologií do poradenství a vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) 
jako efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech jakými jsou 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 (lektorů) a vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin. 

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (4430) 

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek 

Další řešitelé: – 

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. 
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Aktualizace a tvorba nových aplikací dle požadavku MZe. 

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (4431) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

Další řešitelé: Otakar Krištoufek 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vstupní vzdělávání zaměstnanců (včetně kapitoly EU, etického kodexu a protikorupční 
tématiky). Environmentální vzdělávání. Počítačové vzdělávání. 

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, 
e-learningový kurz (4432) 

Odpovědný řešitel: Otakar Krištoufek 

Další řešitelé: Ing. Daniela Doudová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám. 

Aktualizace pracovních sešitů ke vzdělávacímu programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, 
včetně redakčních prací a grafických materiálů dle připomínek resortu MŠMT (pozn. 
schvalovací doložka) (1. 3.–15. 12. 2015). 

Aktualizace výukového programu a e-kurzu ve spolupráci se stávajícím realizačním týmem 
složeným ze zástupců 3. LF UK, MŠMT, ÚZEI, MZe (15. 8.–15. 11. 2015). 

Realizace sedmi výukových přednášek ve školních zařízeních, vedených dvěma lektory na 
téma Informační centrum bezpečnosti potravin a Zdravá výživa, bezpečnost potravin 
a výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ a jeho implementace do resortu MŠMT 
(do 15. 11. 2015). 

Zajištění schvalovací doložky MŠMT pro tištěné pracovní sešity výukového programu „Výživa 
ve výchově ke zdraví“ pro žáky 6.–7. a 8.–9. ročníků základních škol (do 15. 11. 2015). 

Dokončení nového e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu dle 
připomínek realizačního týmu (do 15. 5. 2015). 

3měsíční testování e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu dle 
připomínek realizačního týmu (do 15. 8. 2015). 

Příprava realizace školení spotřebitelů na rok 2015–2016 pro zvýšení bezpečnosti potravin 
formou nového e-learningového kurzu v rozsahu do 15 modulů z dodaného materiálu 
(cca 100 stránek) a závěrečné testování e-kurzu (do 15. 11. 2015). 

Podpora resortního odborného vzdělávání (4433) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků referátu 1410 

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 a VŠ). Ve spolupráci ČZU 
připravit a realizovat dva kurzy k problematice ukončených teoretických výstupů. Rovněž 
spolupracovat s dalšími univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením. 

Vzdělávání pedagogů středních odborných škol k odborné resortní problematice. 

Tvorba e-learningových kurzů pro učitele škol Trvalé vzdělávací základny, témata budou 
specifikována podle priorit MZe. 
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Zajištění odborného vzdělávání lektorů kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání 
v oblasti ochrany rostlin. 

Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývající 
vzdělávací a kontrolní činnosti ve spolupráci s MZe ve školách při realizaci kurzů, účasti na 
výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. 

Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe. 

Akreditace vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV. 

Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie celoživotního učení. 

Plnění úkolů při přípravě PRV (pracovní skupina inovace). 

Plnění úkolů vyplývajících z koncepce vzdělávání MZe na období 2015–2020 (propagace, 
predikce). 

Sestavení katalogu středních škol odborného vzdělávání s obory s rezortním zaměřením 
(forma výstupu bude upřesněna na kontrolních dnech). 

Vzdělávání garantů vzdělávacích institucí (Kurz komunikačních dovedností). 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek 

Další řešitelé: Otakar Krištoufek 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vyhodnocení průběhu studia 4. skupiny inspektorů (80 účastníků) e-kurzů (15 modulů), 
studium od 1. října 2014 do 30. dubna 2015, na základě dotazníků a opravné testy, uveřejnění 
na internetu (do poloviny června 2015). 

Certifikáty po absolvování všech 15 kurzů (modulů) (červenec 2015). 

Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu (legislativní změny) (červenec 
až září 2015). 

Vyhodnocení připomínek účastníků 4. kola e-kurzů po konzultaci s lektory (září 2015). 

Příprava k zahájení 5. kola e-kurzů bezpečnosti potravin pro 5. skupinu inspektorů (15 kurzů, 
80 účastníků) (do konce září 2015). 

Studium: 1. říjen 2015 až 30. duben 2016 – revize průběhu studia. 

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2015 (4520) 

Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Prchlík 

Další řešitelé: Ing. Jiří Minář 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Tisk situačních a výhledových zpráv v průběhu roku 2015 jak živočišných komodit, tak 
rostlinných komodit. Situační a výhledové zprávy slouží nejenom široké veřejnosti, ale také 
odborným institucím a výzkumným ústavům a školám. Obsahují aktuální situaci v dané 
komoditě jak z pohledu výrobního, tak i ekonomického. 
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2.4 FADN 

Kontaktní pracoviště FADN CZ je zodpovědné za fungování Zemědělské účetní datové 

sítě FADN v České republice. Šetření FADN se v EU provádí od roku 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. 

Hlavní výstupy Kontaktního pracoviště FADN: 

 Šetření hospodářských výsledků účetního roku 2014 bylo zorganizováno a ukončeno na 

souboru 1 406 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 2014 pro EU v rozsahu 1 363 farem byl 

vytvořen a předán do DG AGRI koncem listopadu 2015, tj. v termínu stanoveném EK. 



37 

Tematické úkoly MZe 

 Tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící 

v ekologickém zemědělství“ Prostřednictvím systému vážení byl učiněn odhad hodnoty 

produkce ekologického zemědělství za účetní rok 2014. Došlo ke stabilizaci rozšířeného 

výběrového souboru ekologických zemědělců z roku 2014. 

 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 „Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota 

podniku pro výroční zprávu o pokroku PRV za rok 2014“ Byl proveden odhad indikátoru 

HPH za rok 2014 na základě dat FADN. 

 Tematický úkol „Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014“ Data FADN byla využita 

pro analýzu vývoje zemědělství a hodnocení zemědělské politiky. Jedná se o porovnání 

standardních výstupů FADN v různých členěních. 

 Tematický úkol „Příprava hodnocení a podpora opatření pro životní prostředí pro PRV 

2015–2020“ Z databáze FADN byly poskytnuty údaje ke zpracování části TÚ navazující 

na MÚ „Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v podmínkách 

ČR“ a pro přípravu změn PRV 2018+. 

 Tematický úkol „Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014–2020 

a jeho řízení“ Na základě dat FADN byly aktualizovány hraniční limity pro vstup 

do opatření „Zahájení činnosti mladých zemědělců“ v souvislosti se změnou minimální 

mzdy od roku 2016. Vlastní metodika využívá údaje za roky 2009–2011 a bylo potřeba 

tyto údaje doplnit ještě o roky 2012 a 2013. 

 Interní výzkumný projekt ÚZEI „Odhad hospodářských výsledků zemědělských podniků 

na základě podnikových dat FADN“ Cílem projektu, jehož řešitelem je Kontaktní 

pracoviště FADN, je předložit finanční a ekonomickou analýzu odhadů hospodaření 

v průběhu produkčního roku zpřístupněnou pro jednotlivé zemědělské podniky 

s možností porovnání jejich výsledků s průměrnými výsledky variabilně nadefinované 

skupiny podniků. 

 Interní výzkumný projekt ÚZEI „Analýza ekonomických výsledků vybraných výrobních 

zaměření podniků ekologického zemědělství ve srovnání s podniky konvenčního 

zemědělství“. Pro řešení tohoto projektu byla využita data ze šetření FADN za účetní 

roky 2011 až 2014. Analýza byla provedena s využitím navržené množiny indikátorů 

na základě zvolené metodiky, která by se měla stát základem standardu používaného 

pro dlouhodobé srovnávání a to včetně posouzení vlivu výše podpor na zvolené skupiny 

výrobního zaměření s přihlédnutím k LFA. 

Mimořádné úkoly MZe 

 Mimořádný úkol: „Porovnání ekonomických ukazatelů podle velikostního třídění 

zemědělských podniků v LFA“ Předmětem úkolu bylo z databáze FADN zpracovat 

analýzu ekonomických ukazatelů za farmy tříděné do zadaných velikostních skupin 

podniků dle výměry zemědělské půdy daného podniku (podmínka 95 % z. p. v LFA). 

Výpočet byl proveden za roky 2010 – 2012, jednotlivě i v průměru tří let, v členění 
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dle výrobního zaměření pro podniky v LFA celkem, v LFA – H, se započtením průměrné 

platby LFA a bez započtení platby LFA. 

 Mimořádný úkol: „Zpracování analýzy ke stanovení nové výše pachtovného“ Základem 

pro další analýzu bylo zjištění stávajícího procenta pachtovného k tzv. úřední ceně 

pozemků v zemědělských podnicích. Za tímto účelem bylo využito propojení databáze 

BPEJ (Bonitačně půdně ekologických jednotek) ve veřejném registru půdy LPIS (Land 

parcel identification system – evidence pozemků). Ke každému podniku v databázi 

FADN byl tímto způsobem stanoven vážený průměr ocenění pozemků podniku podle 

stávající cenové vyhlášky. Výpočet byl proveden v členění dle výrobních oblastí. 

 Mimořádný úkol: „Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA 

v podmínkách ČR“ Bylo provedeno modelování rozdělení farem podle hustoty dobytčích 

jednotek (DJ) celkem a přežvýkavců na ha z. p. a dále podle procenta zatravnění. Na 

základě dat FADN 2011–2013 byly porovnány hodnoty ČPH/AWU, ČPH/ha, odpisy/ha 

a AWU/100 ha pro jednotlivé skupiny farem rozdělené podle hustoty přežvýkavců na 

ha z. p. a procenta zatravnění. 

Výstupy pro ČSÚ 

 Pro Český statistický úřad bylo provedeno souhrnné zpracování z výběrového souboru 

FADN pro potřeby SZÚ a další úseky statistiky. 

 Pro Český statistický úřad (úsek cen) byly dále zpracovány údaje za pachtovné na hektar 

připachtované zemědělské půdy v členění podle kultur. 

Ostatní výstupy 

 Ve spolupráci s odborem ÚZEI 1230 jsou data FADN každoročně využívána  

 pro hodnocení zemědělských podniků v souvislosti s akcí Zemědělec roku. 

 Kontaktní pracoviště FADN systematicky rozvíjí nástroje, které umožňují přístup k datům 

FADN co nejširší odborné veřejnosti. 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. 

 Data FADN jsou nadále využívána pro bakalářské, magisterské a doktorandské práce 

absolventů zemědělských univerzit. 

 Zasedání Národní komise FADN ČR se uskutečnilo dne 21. 10. 2015. Byly projednány 

zprávy o výsledcích šetření 2014, aktuální otázky fungování sítě FADN v ČR a byl 

schválen plán výběru podniků FADN pro rok 2016, který byl zaslán EK. 

Aktivity DG Agri ve vztahu k FADN ČR: 

 V uplynulém období svolala EK tři zasedání Komunitního výboru pro FADN. 

Na zasedáních Komunitního výboru FADN (CC) byla jedním z hlavních témat příprava 

pro sběr dat podle nového dotazníku a nové metodiky platné od účetního roku 2014. 

Zástupci EK informovali o stavu implementace změn v dotazníku. Byla znovu vysvětlena 

definice formátu XML a další změny v definicích používaných proměnných. Rovněž byla 

zmíněna dosavadní činnost kontaktních pracovišť v novém testovacím prostředí. Česká 

republika byla označena za jednu z nejvíce aktivních členských zemí. Na základě 

http://www.fadn.cz/
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analýzy limitů výnosů plodin byla konstatována nutnost změny nastavení limitů u většiny 

členských států, proto pracovníci DG Agri E3 připravují jejich nový koncept. Dále bylo 

odhlasováno přijetí prováděcího nařízení Komise o Zemědělské účetní datové síti Unie 

(2015/220). Toto nařízení zajistí fungování právního rámce plynoucího z přizpůsobení 

nařízení (EC) 1217/2009 článkům 290 a 291 Lisabonské smlouvy, pro jehož uplatnění 

ustanovuje prováděcí nařízení nová pravidla. 

 V červnu 2015 se spolu se zasedáním CC konala konference k 50letému výročí založení 

FADN s názvem „EU-FADN – 50 let poskytování základních informací pro CAP“. 

 V souvislosti s novým dotazníkem EU muselo Kontaktní pracoviště FADN CZ upravit 

software pro sběr dat, systém kontrol i další související aplikace. Dále byl připraven nový 

konverzní program pro převod dat do podoby nového dotazníku EU a zároveň 

do formátu XML požadovaným systémem RICA1. Značnou komplikací bylo opožděné 

předání a stále probíhající změny v testovacích procedurách ze strany pracoviště DG 

AGRI. Vzhledem k nedostupnosti definic výpočtu ukazatelů standardního výstupu z EK 

museli na základě nového dotazníku a metodiky provést nadefinování algoritmů 

pracovníci Kontaktního pracoviště FADN. 

 Kontaktní pracoviště FADN dále sestavilo plán výběru podniků pro účetní rok 2016, 

aktualizovalo limity systému RICA1 a také zpracovalo dodatečné požadavky EK, které 

se týkaly dat předchozího účetního období. 

 Kontaktní pracoviště FADN rovněž plnilo všechny další úkoly vyplývající ze zasedání 

Řídícího výboru FADN i úkoly, které vyplynuly z komunikace s pracovištěm DG Agri E3 

(např. korektura textů nařízení, online šetření pro studii „Náklady a správné postupy 

při sběru dat FADN“). Dále byl ve spolupráci s pracovníky DG AGRI E3 testován systém 

kontrol RICA1. 

2.5 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

V roce 2015 probíhala spolupráce ÚZEI na mezinárodních projektech PEGASUS, 
HKČSP, Metoda Leader – přenos zkušeností V4 do Gruzie, ECVET – STEP, TOL a dále 
aktivity v souvislosti s Rámcovou dohodou o slovensko-česko-maďarské výzkumné spolupráci 
mezi VÚEPP, ÚZEI a AKI. Následují charakteristiky jednotlivých projektů: 

Název projektu: PEGASUS: Public Ecosystem Goods And Services from land 
management – Unlocking the Synergies (PEGASUS: Veřejné ekosystémové statky 
a služby pocházející z hospodaření na půdě – Uvolnění synergií) 

ID projektu: 633814 – PEGASUS – H2020-ISIB-2014-2015/H2020-ISIB-2014-2 

Zadavatel: Rámcový program pro výzkum a inovace EU – Horizont 2020 

Doba řešení: 3 roky, březen 2015 až únor 2018 

Koordinátor projektu: Institute for European Environmental Policy (IEEP), Velká Británie 

Mezinárodní partneři: University of Gloucestershire (Velká Británie), DLO (Nizozemsko), IfLS 
(Německo), CRA-INEA (Itálie), ÚZEI (Česká republika), JRC (Belgie), 
INRA (Francie), BABF (Rakousko), Universidade de Evora 
(Portugalsko), Univerza v Ljubljani (Slovinsko), CEET (Estonsko), 
Euromontana (Francie), Birdlife Europe (Nizozemsko) 



40 

Odpovědný řešitel: Ing. Klára Čámská, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Hana Šejnohová Ph.D. 

 

Cílem projektu PEGASUS je změna přístupů k hospodaření s půdou na venkově umožněním 
synergického působení mezi přínosy zemědělství a lesnictví pro ekonomiku a životní prostředí. 
Půda na venkově poskytuje řadu důležitých funkcí a služeb nezbytných pro společnost, přesto 
jsou při rozhodování o hospodaření s půdou sociální a ekologické přínosy stále nedoceňovány. 
Projekt PEGASUS využívá koncepty tzv. veřejných statků a ekosystémových služeb 
k výzkumu nových způsobů uvažování o hospodaření v zemědělství a lesnictví a k jejich využití 
v politice a v praxi. V rámci projektu bude povzbuzováno široké spektrum zainteresovaných 
lidí – vlastníků a uživatelů půdy, lidí aktivních v rozvoji venkova, i těch, kteří tvoří nebo zavádějí 
politiku na místní, regionální, národní i evropské úrovni, aby se zapojili do diskuze. 
V 30 případových studiích v různých zemědělských a lesnických systémech a v celém 
dodavatelském řetězci v 10 zemích EU budou zkoumány znalosti a praktické nástroje 
integrace ekologických, sociálních a ekonomických úvah při rozhodování o udržitelném 
hospodaření s půdou a následně budou formulována politická doporučení. 

Aktivity v roce 2015: 

 WP1: Hlavní cíle a konceptuální rámec výzkumu; 

 WP3: Socio-ekonomické, socio-politické a institucionální podněty. 

Název projektu: HKČSP – Hodnotící kritéria a modelování produkčního potenciálu 
českého a slovenského zemědělství a potravinářství (The evaluation criteria and 
modeling of the production potential of Czech and Slovak agriculture and the food 
industry) 

ID projektu: 7AMB14SK017 

Zadavatel: MŠMT – Aktivita: 7AMB – mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na 
podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY; Výzva: 
2. vlna – Slovensko 

Doba řešení: 1 rok, leden – prosinec 2015 

Partneři projektu: ÚZEI, VÚEPP (Slovensko) 

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Tomáš Medonos, PhD., Ing. Václav Vilhelm, CSc., 
doc. Ing. Jindřich Špička, PhD., Ing. Iveta Bošková, PhD., RNDr. Ivan 
Foltýn, CSc., Ing. Petr Novotný, Ing. Jan Drlík, Ing. Josefína Menzelová, 
Ing. Martin Hruška, Mgr. Ilona Svobodová, Mgr. Ondřej Chaloupka 

Česká a Slovenská republika mají řadu společných charakteristických rysů daných obdobnou 
charakteristikou podmínek zemědělství. Tyto rysy se projevily například již v zařazení obou 
zemí do společné skupiny se specifickou charakteristikou v rámci EU. Projekt se blíže zabýval 
tímto postavením a záměrem bylo sblížení výzkumných záměrů obou zemí při prosazování 
společných cílů. 

Hlavním nástrojem tohoto projektu byl výzkum na úrovni základních faktorů vymezujících 
produkční potenciál zemědělství a potravinářství a jejich uplatnění v modelovém nástroji. Na 
stanovených úkolech se ve vyšší míře podíleli mladí vědečtí pracovníci obou ústavů. Projekt 
tak vytvořil potřebou základnu primárních jevů a indikátorů v zemědělství ve vytčených 
oblastech, které je možno dále používat jak pro publikování zjištěných souvislostí, tak pro 
návrh navazujících mezinárodních projektů. Základní myšlenkou společného projektu bylo 
vyhodnocení kritérií a indikátorů produkčního potenciálu českého a slovenského 
zemědělského sektoru a možností jejich uplatnění v modelech zemědělské ekonomiky. 
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Aktivity v roce 2015: 

 červen: účast slovenské delegace v ÚZEI na jednodenním workshopu k návrhu plnění 
cílů projektu; 

 září: individuální konzultace slovenských výzkumných pracovníků v ÚZEI; 

 listopad: závěrečný seminář ve VÚEPP, Bratislava, SR. 

Název projektu: The Leader method – transfering V4 experiences to Georgia (Metoda 
Leader – přenos zkušeností V4 do Gruzie) 

ID projektu: 21370057 

Zadavatel: Mezinárodní Visegrádský fond – Rozšířené standardní grantové projekty 

Doba řešení:1 rok a 1 měsíc, březen 2014 až březen 2015 

Koordinátor projektu: Instytut rozwoju Miast, Kraków, Polsko 

Mezinárodní partneři: VÚEPP (Slovensko), Magyar Tudományos Akadémia GI RCAES 
(Maďarsko), ÚZEI (Česká republika), Georgian Foundation for Strategic 
and International Studies (Gruzie), Faculty of Social and Political 
Sciences at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzie), Slovak 
Development Institute, n. o. (Slovensko) 

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

Projekt cílil na metodu Leader a její účinný mechanismus absorpce fondů EU stimulovat rozvoj 
venkovských oblastí v Polsku a dalších zemích střední Evropy. Hlavní myšlenkou projektu bylo 
připravit model Leader pro Gruzii na základě předchozích zkušeností zemí V4. Tento model, 
s přihlédnutím ke gruzínským sociálním, ekonomickým a právním podmínkám, je užitečný pro 
zvýšení účinnosti mezinárodní absorpce fondů v Gruzii a pro rozvoj venkovských oblastí. 

Aktivity v roce 2015: 

 Pracovní seminář v Gruzii, během kterého byly prezentovány výsledky projektu 
a zkušenosti získané během studia a seminářů; 

 Shrnutí a vyhodnocení projektu v reportu pro Visegradský fond. 

Název projektu: ECVET – STEP for Strengthening Training to Employment Pathways 
(ECVET – STEP: ECVET pro posílení vzdělanosti na cestě k zaměstnanosti) 

ID projektu: 539816-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP 

Zadavatel: Program celoživotního vzdělávání – Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty – 
Rozvoj inovací 

Doba řešení: 2 roky, leden 2014 až prosinec 2015 

Koordinátor projektu: Technological Educational Institute of Athens (TEIA), Řecko 

Mezinárodní partneři: UDE (Německo), UAH (Španělsko), EUM (Belgie), AOC Raad 
(Holandsko), ÚZEI (Česká republika), CAFS (Slovinsko), INEA 
(Španělsko) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Andrea Pekárková, Mgr. Patrik Rymeš 

Projekt byl zaměřen na rozvoj Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET) prostřednictvím modelu CMF, který by umožnil v rámci oblasti zemědělství, nejenom 
organizacím zabývajícím se odborným vzděláváním, ale i ostatním článkům řetězce 
odborného vzdělávání v prostoru EU, porozumět a získat výhody ze systému ECVET 
a zároveň lépe začlenit tento systém do svých procesů. S ohledem na usnadnění přijetí 
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systému ECVET bylo jedním z cílů projektu vytvořit přístupové modely a rozvinout sdílené 
a opakovaně využitelné jednotky studijních výstupů, které budou zahrnovat popis součástí 
kvalifikace, obsahující ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, které by mohly být 
shromažďovány, posuzovány a hodnoceny v souladu se specifickými pravidly, kritérii a kredity. 

Aktivity v roce 2015: 

 WP4: Tvorba on-line služeb ECVET-STEP; 

 WP5: Pilotní testování a evaluace; 

 WP6: Šíření informací o projektu; 

 WP7: Využití výsledků projektu. 

Název projektu: TOL: Taste Of Life, regional healthy food in schools (TOL – Chuť 
života, zdravé regionální potraviny ve školách) 

ID projektu: 2014-1-NL01-KA202-001225 

Zadavatel: Program Erasmus+, aktivita KA2 – spolupráce na inovacích a výměna 
osvědčených postupů 

Doba řešení: 2 roky, listopad 2014 až říjen 2016 

Koordinátor projektu: Stichting Nordwin College, Nizozemsko 

Mezinárodní partneři: RGB Consultancy (Nizozemsko), University of Oradea (Rumunsko), 
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul (Rumunsko), Europea (Belgie), 
Agrarmarketing MV (Německo), AH Akademie (Německo), Ústav 
zemědělské ekonomiky a informací (Česká republika) 

Odpovědný pracovník: Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Andrea Pekárková 

Projekt je zaměřen na kombinaci zdravých a regionálních potravin ve školách, ve vazbě 
na vzdělávací program. Dětství a dospívání představuje kritické období pro diety s vysokou 
nutriční hodnotou, protože psychologická potřeba živin je vysoká vzhledem k energetické 
potřebě. Kromě toho mnoho základních stravovacích návyků a vzorců chování je vyvinuto tak, 
že přetrvávají do dospělosti. 

Součástí projektu je zmapování situace v jednotlivých partnerských zemích, vyhledání příkladů 
dobré praxe a jejich sepsání do příručky, vytvoření Výukového manuálu, vytvoření místní 
pracovní skupiny a v závěru projektu uskutečnění semináře pro veřejnost s cílem šířit příklady 
dobré praxe. 

Mezinárodní spolupráce v rámci: General Agreement for a Slovak-Czech-Hungarian 
Joint Research Cooperation for the period 2014–2016 between VÚEPP, ÚZEI and AKI 
Rámcová dohoda o slovensko-česko-maďarské výzkumné spolupráci pro období 
2014–2016 mezi VÚEPP, ÚZEI a AKI 

ID projektu: ÚZEI 105/2013-1010 

Doba řešení: 3 roky, leden 2014 až prosinec 2016 

Spolunositelé: VÚEPP (Slovensko), ÚZEI (Česká republika), AKI (Maďarsko) 

Odpovědný pracovník ÚZEI: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 

Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 

Obecným cílem spolupráce je výzkum zemědělských oblastí a zemědělsko-potravinářského 
sektoru pomocí analýzy odvětví, porovnání zemí, určení pozitivních a negativních vlivů 
na zemědělskou ekonomiku, šíření výsledků výzkumu a návrhů pro budoucí zásady v odvětví. 
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Společný výzkumný plán byl zformulován v rámci trojstranného výzkumného projektu 
nazvaného „Dopad CAP na efektivitu využití faktorů zemědělské výroby a na ekonomickou 
efektivitu zemědělské výroby a produktových sektorů na Slovensku, v České republice 
a v Maďarsku“. 

Aktivity v roce 2015: 

 Doplnění o kapitoly ČR zaměřené na zaměstnanost v zemědělství a rozvoj venkova; 

 Příprava společné publikace 

2.6 OBOROVÁ INFORMAČNÍ BRÁNA – PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ 

A KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

2.6.1 Poradenství 

2.6.1.1. Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm 
Advisory System (FAS) 

V rámci zvyšování odborné způsobilosti poradců bylo Správcem Registru (ÚZEI) v roce 
2015 organizováno 7 vzdělávacích akcí k prioritním tématům: 

28. 4. 2015 – Ekologické zemědělství. Seminář se konal v prostorách Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Byl věnován aktuálním informacím v oblasti ekologického 
zemědělství. Odpoledne se uskutečnila exkurze na biofarmu Borová u Chvalšin. Účast 
17 poradců. 

26. 5. 2015 – Optimalizace hospodaření zemědělského podniku. Seminář se konal 
v Praze ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty. Byl zaměřen na finanční plánování, 
hodnocení projektů atd. Účast 34 poradců. 

17. 9. 2015 – Rostlinná výroba. Seminář se konal ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby 
v Praze – Ruzyni. Byl zaměřen na nové způsoby zpracování půdy, integrovanou regulaci 
plevelů, sucho a výpočet bilance vody, skladování obilí a opatření 1. kola PRV. Účast 
95 poradců. 

22. 9. 2015 – Lesnictví. Seminář se konal v Praze ve Velkém sále Domu zemědělské 
osvěty. Byl zaměřen na národní podpory lesního hospodářství, projektová a plošná opatření 
PRV a podpory z rezortu životního prostředí. Účast 37 poradců. 

29. 9. 2015 – Péče o půdu. Seminář se konal ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby 
v Chomutově. Byl zaměřen na vývoj krajiny, pěstování energetických plodin, pěstování plodin 
na antropogenních a kontaminovaných půdách a rekultivaci půd po těžbě hnědého uhlí. Akce 
byla doplněna exkurzí do hnědouhelného dolu Nástup Tušimice, rekultivované plochy, 
kompostárny a bioplynové stanice. Účast 16 poradců. 

15. 10. 2015 – Živočišná výroba. Seminář se konal ve Výzkumném ústavu živočišné 
výroby v Praze – Uhříněvsi. Byl zaměřen na produkci a kvalitu hovězího masa, výrobní 
a ekonomické ztráty mastitid krav, systém sledování nemocí ve stádě skotu, zásady výživy 
a krmení králíků a nemoci krav v průběhu tranzitního období. Akce byla doplněna exkurzí do 
pokusného chovu králíků výzkumného ústavu. Účast 45 poradců. 

12. 11. 2015 – Rostlinolékařství. Seminář se konal v budově Ministerstva zemědělství 
v Praze. Byl zaměřen na odbornou způsobilost, registraci přípravků, integrovanou ochranu 
rostlin, odpadové hospodářství a ochranu vod. Účast 26 poradců. 

Do části vyhrazené pro akreditované poradce na webu www.agroporadenstvi.cz byly 

průběžně vkládány prezentace lektorů z jednotlivých vzdělávacích akcí. 
Poradenská pomůcka Kontrolní listy – Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského 

podniku – byla v letošním roce třikrát aktualizována v souladu se změnami v legislativě. 
Obsahuje aktuální a úplné znění platné legislativy pro zemědělce i lesníky. Je vhodná pro 
samokontrolu podniku nebo kontrolu s pomocí poradce. 

http://www.agroporadenstvi.cz/
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V letošním roce byly vytvořeny tři metodické příručky pro poradce. Z Výzkumného 
ústavu meliorací a ochrany půd pochází příručky: „Využití informačních zdrojů pro posouzení 
erozního ohrožení zemědělské půdy“ a „Prevence úbytku půdní organické hmoty“ 
a z Výzkumného ústavu rostlinné výroby příručka: „Legislativní požadavky na ochranu vod při 
zemědělském hospodaření“. 

V rámci tohoto úkolu byl zpracován e-learningový modul s názvem „Nové poznatky 
v oblasti welfare, antimikrobiální politiky, zdraví chovných stád, snížení rizik negativního vlivu 
na životní prostředí“. Autoři předlohy pro e-modul: Zdeněk Havlíček, Petr Sláma, Šárka 
Dvořáková z Mendelovy univerzity v Brně. Dalším zpracovaným e-learningovým modulem 
jsou „Osevní plány pro živočišnou výrobu a navržení optimálních plodin potřebných pro 
maximální ekonomické nakrmení chovaných kategorií skotu“ od autorů Jiřího Skládanky, 
Šárky Dvořákové, Zdeňka Havlíčka a Petra Slámy. 

Akreditace poradců 
Dne 28. 4. 2015 Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

v souladu se Směrnicí o akreditaci vyhlásily akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví. 
Příjem přihlášek proběhl od 29. 4. do 13. 5. 2015. Přihlásili se celkem 4 žadatelé o akreditaci. 
Písemné ověření znalostí a pohovor před komisí se uskutečnil pro 3 poradce 19. 5. 2015. 
Jeden poradce využil náhradního termínu dne 28. 5. 2015. Všichni 4 poradci byli v příjímacím 
řízení úspěšní. Termín odevzdání akreditačního projektu byl stanoven na 29. 5. 2015. Všichni 
žadatelé odevzdali akreditační projekt v řádném termínu. Ve spolupráci s Ústavem pro 
hospodářskou úpravu lesů byly vypracovány posudky na projekty poradců. Obhajoby projektů 
proběhly 30. 6. 2015. Komise byla složena z pracovníků MZe a odborníka ÚHÚL. 

Celkem svůj projekt úspěšně obhájili 4 poradci. Po úspěšné obhajobě akreditačního 
projektu před komisí byli poradci zapsáni do Registru na www.agroporadenstvi.cz/registr/ 
a obdrželi certifikát s uvedením oblasti akreditace. 

V roce 2015 skončila platnost certifikátu 159 poradcům. K reakreditaci se 
přihlásilo133 poradců. Poradci absolvovali písemné ověření znalostí zkušebním testem 
a pohovor před akreditační komisí. 

U zkoušky bylo úspěšných 94 poradců. Celkem 44 poradci budou vyřazeni. Tito poradci 
se buď nepřihlásili k prodloužení, nebo se nedostavili ke zkoušce a již neměli zájem akreditaci 
prodlužovat. Jeden poradce neuspěl u pohovoru a byl vyřazen z Registru. Opravnou zkoušku 
v lednu 2016 využilo 21 poradců (z toho 11 nebylo úspěšných u testu a 10 se nezúčastnilo 
řádného termínu zkoušky). 

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. Je to souhrn zemědělské 
legislativy, která se vztahuje ke kontrolám podmíněnosti a bezpečnosti práce. Obsahuje 
aktuálně platnou legislativu v úplném znění. Registr poradců slouží ke komunikaci pomocí 
XML se SZIF. V roce 2015 byla průběžně zabezpečována aktualizace webových stránek, které 
zveřejňují články, akce a zprávy s problematikou rozvoje venkova, zemědělstvím, ekologií, 
vzděláváním, poradenstvím, výzkumem atd. 

Pracovníci oddělení se podílejí na rozpracování opatření: 

 „Vzdělávací a informační akce“ – příprava podmínek pro výběr garantů vzdělávacích 
akcí a výběr vzdělávacích subjektů. 

 „Poradenství“ – příprava a konzultace podmínek výběrového řízení na dodavatele 
poradenských služeb, příprava pravidel pro poskytovatele poradenských služeb. 

 „Spolupráce“ – v červnu 2015 proběhl výběr inovačních zprostředkovatelů. Výběrová 
komise podle výsledků v písemném testu a při ústním pohovoru vybrala 
15 nejúspěšnějších uchazečů na pozici broker. Všem přihlášeným byl sdělen výsledek 
a byli pozváni na seminář konající se 22. 7. 2015 ve Velkém sále Domu zemědělské 
osvěty v Praze. 

http://www.agroporadenstvi.cz/registr/
http://www.agroporadenstvi.cz/
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V rámci ostatních činností Správce Registru průběžně probíhá registrace nepovinných 
vzdělávacích akcí, o kterou žádají poradci podle svých potřeb. Od začátku roku bylo 
zaregistrováno 134 vzdělávacích akcí. 

 Poradcům jsou poskytovány individuální konzultace, nejčastěji na téma: 
o povinnosti poradců podle směrnice MZe o akreditaci, 
o postup a podmínky registrace seminářů, 
o pravidla PRV – Poradenství, 
o použití kontrolních listů při poskytování poradenské služby. 

 Prezentace poradenského systému MZe a ÚZEI na zemědělských výstavách: 
o 18. 3. – 22. 3. 2015 – Zemědělec – jaro 2015 – 42. národní výstava zeleně, 

mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků, Lysá nad 
Labem. 

o 19. 5. 2015 – 24. 5. 2015 – Natura Viva 2015 – myslivost, rybářství, včelařství 
a zahrádkářství, Lysá nad Labem. 

o 25. 6. – 28. 6. 2015 – Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské 
techniky, Brno – výstaviště. 

o 27. 8. – 1. 9. 2015 – Země živitelka České Budějovice. 

Kontroly poradců FAS 

Kontrola Deníku poradce byla zaměřena na: 

 odevzdání Deníku poradce v elektronické formě, 

 vedení Deníku podle přílohy č. 3 Směrnice, 

 splnění minimálně jedné poradenské služby za rok 2014, 

 zápis vzdělávacích akcí – prioritní a nepovinné registrované. 
 

Poradci Počet 

celkem v Registru k 8. 1. 2015 256 

odevzdali Deník 248 

neodevzdali Deník 8 
 

Celkem 8 poradců, kteří neodevzdali Deník, a tím neprokázali provedení min. jedné 
poradenské služby za rok 2014, bylo navrženo akreditační komisi k vyřazení pro neplnění 
povinností poradce dle Směrnice. Poradci, kteří Deník odevzdali, ho vedou v souladu se 
Směrnicí a plní podmínku min. jedné služby za rok 2014. 

Komise rozhodla o vyřazení 8 poradců z Registru. Jejich vedení v Registru skončilo dne 
20. 4. 2015. 

Kontrola poradců v místě podnikání a u klienta 

Kontroly poradců probíhají na základě Plánu kontrol v roce 2015; bylo zkontrolováno 
17 poradců. 

Výsledek kontroly 

Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že každý poradce splňuje minimální počet 
poradenských služeb, tj. jedna služba za rok 2014. Poradenské služby jsou doloženy 
písemnými smlouvami, fakturami a doklady o jejich úhradě. Poradenské služby u klienta jsou 
prováděny v souladu se Směrnicí. Všichni kontrolovaní poradci měli požadované 
administrativní a technické vybavení. 

Celkový počet služeb v Denících za rok 2014 byl 89, tj. průměrně 5,23 na jednoho 
poradce. Více jak 10 služeb mají v Deníku tři poradci, tj. 17,6 % z kontrolovaných poradců. 

Celkový počet služeb v Denících, které se týkaly dotovaného poradenství, činí 54, 
tj. průměrně 3,18 služeb na jednoho poradce. 
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Kontrolovaní poradci se celkem zúčastnili 76 vzdělávacích akcí, tj. průměrně 4,47 akce 
na jednoho poradce. Průměrný počet bodů za vzdělávání na jednoho poradce je 187 bodů. 
Zjištěné maximum na jednoho poradce činí 320 bodů. 
 

Tabulka: Počet poradců v Registru podle oblastí a podoblastí akreditace k 31. 12. 2015 

Oblast zemědělství Počet poradců 

Rostlinná výroba 91 

Živočišná výroba 68 

Optimalizace hospodaření zemědělského podniku 23 

Ekologické zemědělství 31 

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny 17 

Energetické využití agrárních produktů 7 

Péče o půdu 51 

Celkem za oblast zemědělství 189 

Oblast rostlinolékařství  

Rostlinolékařství v zemědělství 20 

Rostlinolékařství v lesnictví 1 

Celkem za oblast rostlinolékařství 21 

Oblast lesnictví  

Lesnictví 47 

CELKEM PORADCŮ V REGISTRU 246 

Poznámka: někteří poradci jsou akreditováni ve více oblastech či podoblastech, proto prostý součet nesouhlasí. 
 

2.6.2 Vzdělávání 

2.6.2.1 Podpora rezortního odborného vzdělávání 

V rámci spolupráce oddělení Poradenství a vzdělávání s Fakultou agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze byl dne 17. června 
2015 uspořádán „Kurz vzdělávání pedagogů k transferu poznatků z vědy a výzkumu do výuky 
středních škol se zemědělským zaměřením.“ Tématem kurzu byla problematika ekologického 
zemědělství a zúčastnilo se ho 29 pedagogů z rezortních středních škol a 7 poradců 
z Registru poradců akreditovaných MZe. V proběhlém dotazníkovém šetření ohodnotili 
účastníci kurz velmi dobře, nové poznatky využijí ve své profesi. 

V období od 1. května 2015 do 30. října 2015 probíhalo vzdělávání pedagogů Trvalé 
vzdělávací základny MZe prostřednictvím 38 e-learningových modulů. Jednotlivé moduly jsou 
zaměřeny na oblasti živočišné a rostlinné výroby, rozvoj venkova, ekologii a ekonomiku. 
V průběhu prvního pololetí byl mezi učiteli odborných předmětů rezortních středních škol 
proveden průzkum zaměřený na vytipování vhodných témat pro zpracování formou 
e-learningových kurzů. Na základě specifikace požadavků MZe byly zpracovány dvoje 
podklady pro e-learningové kurzy. Podklady s názvem „Zdravotní bezpečnost objemových 
krmiv“ zpracovali pracovníci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a podklady 
s názvem „Ochrana proti vodní erozi“ zpracovali pracovníci Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy. 

Ve spolupráci s MZe bylo dne 12. listopadu 2015 uspořádáno „Školení lektorů 
vzdělávacích subjektů pověřených MZe konáním kurzů pro získání odborné způsobilosti pro 
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nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské 
péči,“ které se uskutečnilo v prostorách MZe. Během školení vystoupilo se svými příspěvky 
celkem 7 odborníků, a to z MZe, ÚKZÚZ, MŽP a z firmy ERUDIO CZ, součástí programu bylo 
promítání filmu „Zásady pro používání zařízení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin“. 
Školení, kterého se zúčastnilo 76 osob, bylo v dotazníkovém šetření hodnoceno kladně 
a zaznělo na něm mnoho námětů vedoucích ke zlepšení při pořádání kurzů. 

Oddělení Poradenství a vzdělávání plní funkci organizačního garanta Kurzů pro výkon 
obecných zemědělských činností a provádí zjištění informací o vedení dokumentace na 
školách, které získaly pověření k pořádání kurzů od MZe. 
 

Přehled kurzů pro výkon obecných zemědělských činností ve školním roce 2014/2015 

Č. Název školy 
Zahájení 

kurzu 
Ukončení 

kurzu 
Počet 

absolventů 

1. 
Střední škola zemědělská 
a potravinářská, Klatovy 

11. 10. 2014 21. 2. 2015 20 

2. 
SOŠ veterinární, mechanizační 
a zahradnická a Jazyková škola, České 
Budějovice 

8. 11. 2014 18. 4. 2015 20 

3. 
Vyšší odborná škola a Střední 
zemědělská škola, Tábor 

16. 10. 2014 18. 2. 2015 15 

4. 
Střední škola zemědělská 
a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm 

17. 10. 2014 24. 4. 2015 9 

5. 
Střední škola zemědělská a veterinární, 
Lanškroun 

9. 1.  2015 27. 3. 2015 15 

6. 
Institut celoživotního vzdělávání, 
Mendelova univerzita v Brně 

20. 10. 2014 12. 12. 2014 15 

7. 
Střední průmyslová škola a Obchodní 
akademie, Bruntál, p. o. 

28. 11. 2014 11. 2. 2015 6 

8. 
VOŠ a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická, Bystřice nad 
Pernštejnem 

12. 12. 2014 27. 3. 2015 11 

9. 
Gymnázium, střední odborná škola, 
střední odborné učiliště a vyšší odborná 
škola, Hořice 

7. 11. 2014 28. 3. 2015 7 

10. 
Vyšší odborná škola a střední odborná 
škola, Roudnice nad Labem 

1. 9. 2014 20. 2. 2015 17 

11. Střední zemědělská škola, Dalovice 31. 10. 2014 15. 4. 2015 6 

12. Střední odborná škola, Frýdek – Místek 24. 10. 2014 2. 4. 2015 8 

13. Střední škola zemědělská, Přerov 4. 11. 2014 20. 5. 2015 11 

14. 
VOŠ veterinární, zemědělská 
a zdravotnická, Třebíč 

22. 1. 2015 21. 5. 2015 11 

Celkem 171 
 

Jak je z tabulky zřejmé, Kurz pro výkon obecných zemědělských činností uspořádalo ve 
školním roce 2014/2015 celkem 13 středních odborných škol a Institut celoživotního 
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. 
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Zjištění informací o vedení dokumentace Kurzů pro výkon obecných zemědělských 
činností na školách bylo provedeno dne 18. 11. 2015 na Institutu celoživotního vzdělávání 
Mendelovy univerzity v Brně a dne 14. 12. 2015 na Střední škole zemědělské a potravinářské 
v Klatovech. V obou případech byla prověřena dokumentace kurzů, zpracování 
absolventských projektů, vedení deníků praxe apod. 

Lze konstatovat, že kurzy proběhly na velmi dobré úrovni s respektováním 
požadovaných zásad dle vzorového projektu kurzu MZe č. j. 35271/2010-13090 ze dne 
14. 12. 2010. 

Pracovníci oddělení Poradenství a vzdělávání se zúčastnili Výkonných rad Asociace 
vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 8. 4. 2015 v Humpolci, 24. 6. 2015 ve 
Stříbře, 1. 10. 2015 na Agrární komoře v Praze a 18. 11. 2015 na ICV v Brně. Dále se zúčastnili 
Valné hromady Asociace, která se konala 19. 11. 2015 v Institutu celoživotního vzdělávání 
Mendelovy univerzity v Brně. 

Na základě požadavku MZe byl dne 30. 9. 2015 na Ministerstvu zemědělství uspořádán 
seminář „Dotační systémy v zemědělství ČR.“ Semináře se zúčastnilo 66 zástupců středních 
škol, školních statků a školních hospodářství. 

Oddělení Poradenství a vzdělávání zpracovalo katalog „Vzdělání v zemědělství, 
vzdělávání s budoucností“, který obsahuje dva seznamy škol s rezortním zaměřením – jeden 
pro zemědělské a ekologické obory, druhý pro obory lesnické. V seznamech jsou uvedeny 
názvy škol, jejich adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail, webová adresa), výpis 
zemědělských oborů s označením dosaženého stupně vzdělání. V seznamech je celkem 
uvedeno 191 středních odborných škol včetně VOŠ. K 16 vybraným oborům byla zpracována 
charakteristika oboru, uplatnění absolventů v praxi a zvolena vhodná fotografie. Katalog byl 
vytištěn v první polovině srpna a byl nabízen na různých výstavách a akcích, např. na Zemi 
živitelce v Českých Budějovicích nebo na Floře Olomouc. 

Na základě požadavku MZe byly uspořádány 4 kurzy ke vzdělávání garantů 
vzdělávacích institucí. Na těchto kurzech pracovníci oddělení Poradenství a vzdělávání 
spolupracovali s Institutem vzdělávání a poradenství ČZU. Kurzy s názvem „Posilování 
pedagogických kompetencí lektorů“ se uskutečnily ve dnech: 

- 11. 6. 2015 v Domě zemědělské osvěty v Praze, školicí místnost č. 114. 
Kurz absolvovalo 16 účastníků. 

- 26. 8. 2015 v Domě zemědělské osvěty v Praze, školicí místnost č. 114. 
Kurz absolvovalo 14 účastníků. 

- 2. 9. 2015 v Domě zemědělské osvěty v Praze, školicí místnost č. 114. 
Kurz absolvovalo 14 účastníků. 

- 24. 9. 2015 v Domě zemědělské osvěty v Praze, Modrý salonek. Kurz 
absolvovalo 17 účastníků. 

Celkem bylo vyškoleno 61 garantů a byl vytvořen jejich seznam včetně kontaktních údajů 
na jednotlivé garanty. 

2.6.2.2 Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek 

Prioritním úkolem je zajištění povinného vzdělávání pro nově přijaté zaměstnance MZe 
a jeho složek (ČPI, SPÚ, SVS, SZPI, ÚKZÚZ a ÚSKVBL). Kurzy jsou členěny na oblast 
vstupního, environmentálního a počítačového vzdělávání. 
 

Přehled účasti na vzdělávacích kurzech v roce 2015 

Název kurzu Počet osob 

Vstupní vzdělávání zaměstnanců 382 

Environmentální vzdělávání 451 

Kombinovaný kurz informační gramotnosti 156 

Celkem 989 
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2.6.2.3 Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu 
k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických 
subjektů v ČR na období 2014–2016 

Vzdělávací semináře pro lesní pedagogy zvyšují odbornou připravenost účastníků 
k praktickému provádění aktivit lesní pedagogiky v mateřských a základních školách, 
schopnost analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, 
jak tyto problémy řešit a metodicky i didakticky zvládnout. Během roku 2015 se uskutečnily 
oba plánované semináře – jarní i podzimní. 

• Jarní „Čtrnáctý seminář pro lesní pedagogy“ proběhl 10.–11. 6. 2015 v Hotelu Resort 
Malevil za účasti 72 zájemců z cílové skupiny lesních pedagogů. Účastníci absolvovali 
jednotlivé praktické dílny s tématy: 

• Zdravověda, 

• Dřevokazné houby, 

• Jak nadchnout pro aktivity v lese, 

• Voda v lese (vodohospodáři), 

• Velké šelmy – jak reagovat, 

• Týden lesů 2015. 

• Podzimní “Patnáctý seminář pro lesní pedagogy” se uskutečnil ve dnech 14.–15. 10. 
2015 v Rekreačním areálu Sázavský ostrov za účasti 83 zájemců z cílové skupiny. 
Účastníci absolvovali jednotlivé praktické dílny s tématy: 

• Drobné hry týmového charakteru, 

• Strategické naučné hry, 

• Simulační hry, 

• Seznamovací a rozehřívací hry, 

• Specifika práce v mateřské škole, 

• Na stopě chemickým a fyzikálním jevům v lese. 
 

Účastníkům byl předán studijní materiál ve formě prezentací jednotlivých lektorů. Pro 
větší operativnost byl materiál také umístěn na webové stránky www.lesnipedagogika.cz do 
vyhrazené části podléhající přístupovému heslu. 

Dále se ve dnech 22.–24. 9. 2015 konal ve Wellness Hotelu Frymburk seminář pro lesní 
pedagogy s mezinárodní účastí (Německo, Rakousko, Polsko), jehož cílem byla zejména 
výměna zkušeností s realizací akcí lesní pedagogiky pro všechny cílové skupiny a příprava 
společného mezinárodního projektu. 

V předvánočním období roku (29. 11.–13. 12. 2015) proběhla v Praze propagačně-
informační akce zaměřená na předškoláky a děti 1. st. ZŠ. V této souvislosti byl vytištěn 
informační leták (5 500 ks), reflexní vesty s logem ÚZEI a odkazem na web lesní pedagogiky, 
drobné propagační předměty (5 500 ks) a scénář edukativního rozhovoru. Akce se odehrávala 
v pěti vybraných obchodních centrech, resp. v blízkosti jejich prodejních míst vánočních 
stromků, a spočívala ve vedení edukativního rozhovoru s dětmi a rodiči. Rozhovor byl 
směrován na znalosti o pěstování a získávání vánočních stromků; zúčastněné děti byly 
odměňovány propagačními předměty. Akce se setkala s kladným ohlasem. 

Ke zveřejňování informací o lesní pedagogice jsou průběžně využívány webové stránky 
www.lesnipedagogika.cz. 

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

V rámci proškolování odborné veřejnosti (hospodářské subjekty a obchodníci) byly 
zpracovány a vydány podpůrné studijní materiály (CD) s informacemi k přednášené 
problematice, např. Krycí list – předpisy, Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – Stav 
implementace v ČR, Nařízení č. 995/2010, Nařízení č. 363/2012, Nařízení č. 607/2012, Zákon 

http://www.lesnipedagogika.cz/
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č. 226/2013 – o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Leták PEFC, Vodítka EUTR, 
Vyhláška 285/2013 k zákonu o dřevu, Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální 
evidence, Manuál SNP, Metodika Systému náležité péče návrh pro vlastníka lesa s LHO, 
Metodika Systému náležité péče návrh pro vlastníky lesa nad 50 ha, Pokyny pro vyplnění 
formuláře LHE. 

Propagace akcí v prvním pololetí 2015 byla zajištěna formou inzerce v regionálních 
denících vydávaných firmou VLTAVA-LABE PRESS v sedmi krajích a na webových stránkách 
s informací o pořádání seminářů. 

Seminář s názvem „Zabezpečení systému proškolování v souvislosti s efektivní 
implementací legislativních předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh“ se uskutečnil 24. června 2015 na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole 
zemědělsko-technické, Dr. Veselého 343, 593 01 v Bystřici nad Pernštejnem. Zúčastnilo se 
ho 11 zájemců. Další připravené semináře v prvním pololetí 2015 byly zrušeny z důvodů 
nízkého počtu přihlášených účastníků. 

Ve druhém pololetí byl prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu vyhledáván 
partner, který by pomohl svou aktivní činností v terénu zajistit účast cílové skupiny na 
podzimních seminářích. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla firma Dring Consulting, s. r. o., 
která podepsanou smlouvu před termínem konání první podzimní akce vypověděla s tím, že 
není v její moci požadovanou účast na seminářích zajistit. Propagace podzimních akcí byla 
zajištěna také inzeráty v odborných lesnických časopisech Dřevařský magazín, Lesnická 
práce a Terrapolis a jejich webových stránkách. 

Po konzultacích s garantem úkolu bylo přistoupeno k přímému jednání o zajištění účasti 
na seminářích v regionech s Českou lesnickou společností, z. s. Ve spolupráci s touto, 
garantem úkolu doporučenou organizací, se na přelomu listopadu a prosince 2015 podařilo 
úspěšně uspořádat dva semináře s více než požadovanou účastí. První seminář se uskutečnil 
v Brně dne 27. 11. 2015 a zúčastnilo se ho 52 osob. Druhý seminář se uskutečnil v Olšině 
u Horní Plané dne 7. 12. 2015 a zúčastnilo se ho 52 osob. 

Ve 2. pololetí 2015 proběhla školení příslušných orgánů na téma: 

• Nelegální těžby a jejich řešení dle zákona o dřevu a lesního zákona, 

• Praktické ukázky k odborné a detailní identifikaci tropických dřev podléhajících 

• úmluvě CITES, 

• Praktické ukázky o poznávání dřeva z tuzemska a východní Evropy. 
 

Přehled uskutečněných seminářů pro příslušné orgány 

Termín Organizace 
Počet 

účastníků 

2. 12. 2015 Policejní prezidium ČR 37 

7. 12. 2015 Celní správa ČR 35 

11. 12. 2015 Česká obchodní inspekce 25 
 

Účastníci všech seminářů byli velice spokojeni s výběrem místa konání i dodanými 
informačními materiály. 
 

Proškolení příslušných orgánů (MZe, pověřená osoba, krajské úřady, Česká obchodní 
inspekce) se uskutečnilo 24. – 25. 11. 2015 ve VHS HC Benešov na dvoudenním workshopu 
k hodnocení stávajícího stavu implementace právních předpisů týkajících se uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh. Zúčastnilo se 55 odborníků z příslušných orgánů ČR. 

Témata jednání: 

• Aktualizace implementace nařízení o dřevu v EU, v mimo unijních evropských 
zemích a příslušné legislativy ve světě, 

• Aktualizace kontrol u hospodářských subjektů a kontrolních organizací, 

• Aktualizace kontrol u obchodníků, 

• Výstupy z pracovní skupiny k zákonu o dřevu, 
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• Round table – podněty na KÚ, 

• Nařízení o licencích FLEGT a jeho propojení s nařízením o dřevu, 

• Zařazování do kapitol kombinované celní nomenklatury, 

• Podněty od ČIŽP, 

• Kontrolní organizace a jejich systém náležité péče, 

• Certifikační systémy (PEFC a FSC) a jejich role v nařízení o dřevu. 

2.6.2.5 Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014–
2020: priority a opatření pro lesní hospodářství“ 

Realizace těchto seminářů byla negativně ovlivněna časovým posunem postupu 
legislativních prací. Dne 29. 6. 2015 obdrželo ÚZEI od garanta úkolu dopis Čj. 34791/2015-
MZE-17013 se změnou termínu řešení tematického úkolu. Vzhledem k aktuálnímu stavu 
realizace PRV 2014–2020, kdy ještě nebyla k dispozici prováděcí pravidla a nařízení vlády 
k jednotlivým opatřením, se všechny plánované semináře měly přesunout na 2. pololetí 2015. 
Termíny konání pak byly zvoleny v návaznosti na schválení příslušných dokumentů. 

Propagace seminářů byla zajištěna zveřejněním na webových stránkách MZe (eagri.cz), 
na webech spravovaných ÚZEI (uzei.cz, agrovzdelavani.cz a agroporadenstvi.cz). Informace 
o pořádání seminářů obdržely organizace působící v oblasti lesního hospodářství Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Sdružení 
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Česká komora odborných lesních hospodářů. 
Všem poradcům vedeným v Registru poradců MZe – oblast lesnictví by zaslán e-mail 
s informacemi o pořádání seminářů. 
 

Přehled uskutečněných seminářů  

Termín Organizace 
Počet 

účastníků 

6. 10. 2015 
Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588, 
753 01 Hranice 

20 

13. 10. 2015 
VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, Lesnická 55, 
397 01 Písek 

19 

 

Další dva semináře připravené na listopad 2015 byly zrušeny z důvodů nízkého počtu 
přihlášených účastníků. 
 

Na seminářích byla prezentována témata: 

• Obecné informace, 

• Investiční opatření PRV, 

• Environmentální opatření PRV, 

• Národní podpory LH (NV 30/2014 Sb., podpory PGRLF, a.s., aj.). 
 

Cílem seminářů bylo seznámit účastníky s obsahem nového Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020 se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu 
hospodářství. 

2.6.2.6 Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, 
viscojis.cz/teens, viscojis.cz 

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. 

K 1. 5. 2015 přešla správa všech uvedených aplikací pod Ministerstvo zemědělství. 
Statistika webu bezpecnostpotravin.cz je proto uvedena pouze za období 1–4/2015 (pro 
úplnost v závorce uvedeny i údaje za celý rok 2015 dle zdrojů MZe): 
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• počet vložených příspěvků: 177 článků (512), 

• počet návštěv portálu: 257 190 (718 606), 

• počet zhlédnutých stránek webu: 3 354 470 (8 936 727), 

• počet registrovaných uživatelů k mailing listu a zasílání rizika z potravin: 2 947 
(k 15. 7. 2015), 3 104 (k 18. 1. 2016), 

• počet hlášení rizika z potravin: 7 (15), 

• počet tiskových zpráv dozorových orgánů: 71 (171). 

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

Projekt podpory zdraví (PPZ10505) realizovaný v rámci dotačního programu 
Ministerstva zdravotnictví ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“: 

- v roce 2015 byl aktualizován obsah webových stránek www.viscojis.cz/teens, které 

jsou určeny žákům 2. stupně ZŠ, studentům SŠ a jejich pedagogům a dále obsah 
interaktivních pracovních sešitů k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, 
který je součástí uvedeného webu; 

- pro cílovou skupinu dětí MŠ (3–7 let) bylo zrealizováno celkem 20 výukových 
tematických představení s názvem „Přijede k nám návštěva“; 

- bylo vydáno 1 500 ks CD s písničkami představení „Přijede k nám návštěva“; v rámci 
propagace poskytována pedagogům MŠ; 

- proveden dotisk 3 000 ks pracovních sešitů pro žáky 1.–3. ročníků ZŠ na téma 
bezpečného a zdravého stravování „Jíme zdravě a s chutí“; v rámci propagace 
poskytovány pedagogům ZŠ; 

- pro cílovou skupinu dětí nižších ročníků 1. st. ZŠ (6–9 let) bylo zrealizováno celkem 
20 nově vytvořených výukových tematických programů „Jíme zdravě a s chutí“; 

- proběhlo testování, připomínkování a upgrade nového e-learningového kurzu „Výživa 
ve výchově ke zdraví“ určeného zejména studentům odborných středních škol se 
zaměřením na stravování, potravinářské technologie a zdravotnictví; 

- pro cílovou skupinu žáků 2. st. ZŠ a studentů SŠ i jejich pedagogů bylo uskutečněno 
7 výukových přednášek na téma „Bezpečnost potravin v ČR a prevence onemocnění 
z potravin“ a „Výživa ve výchově ke zdraví“. 

2.6.2.8 Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma 
bezpečnost potravin, e-learningový kurz 

Ve spolupráci s lékaři 3. LF UK proběhla každoroční aktualizace výukového programu 
„Výživa ve výchově ke zdraví“ a souvisejícího souborného vydání pracovních sešitů (PS) pro 
žáky 2. st. ZŠ. Program i PS jsou zveřejněny na webových stránkách MZe: 
www.viscojis.cz/teens; PS jsou také průběžně rozesílány zájemcům, zejména z řad pedagogů 
základních škol. V roce 2015 byla k uvedeným PS a výukovému programu nově vytvořena 
elektronická učebnice „Výživa ve výchově ke zdraví“. 

Ve spolupráci s MZe a 3. LF UK se během 1. pol. 2015 uskutečnilo 7 plánovaných 
přednášek k tématům „Bezpečnost potravin v ČR a prevence onemocnění z potravin“ 
a „Výživa ve výchově ke zdraví“. Přednášky se konaly na mimopražských základních 
a středních školách různých typů. Žákům a pedagogům byly na místě poskytnuty propagační 
materiály, včetně kontaktů na Informační centrum bezpečnosti potravin MZe a webové 
stránky. Přednášky vyslechlo zhruba 400 žáků a pedagogů. 

Na základě testování a připomínkování proběhla aktualizace dokončeného 
e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Kurz je určen zejména studentům 
středních odborných škol specializované na stravování, potravinářské technologie 

http://www.viscojis.cz/teens


53 

a zdravotnictví. Kurz obsahuje 13 modulů se zaměřením na potraviny, výživová doporučení, 
živiny, bezpečné stravování, hygienu při manipulaci s potravinami a prevenci před 
onemocněními z potravy. 

2.6.3 Knihovna Antonína Švehly 

Oddělení Knihovna Antonína Švehly přímo zajišťuje metodické (autorská práva, interní 
předpisy, pracovní postupy), systémové (správa knihovních softwarů, webových služeb) 
a koordinační služby (statistiky, reporty, vedení projektů, plánování, meziknihovní spolupráce). 
V rámci oddělení zajišťují další knihovnické činnosti referáty: 

 Oddělení Služby KAŠ – výpůjční a reprografické služby, meziknihovní služby, 
digitalizace, revise knihovního fondu, správa skladů a depozitáře; 

 Oddělení Fondy – katalogizace, bibliografie, akvizice, mezinárodní výměna, elektronické 
informační zdroje, referenční a rešeršní služby, systémové (správa knihovních softwarů, 
webových služeb) a koordinační služby (statistiky, reporty, vedení projektů, plánování, 
meziknihovní spolupráce). 

2.6.3.1 Akvizice publikací a časopisů 

Akviziční činnosti KAŠ slouží doplňování knihovního fondu. Jedná se zejména o nákupy, 
výměnu publikací a kolektivní akvizici (sdružení, konsorcia). Součástí akvizičního procesu je 
Akviziční komise ÚZEI, v níž působí odborníci z ÚZEI a MZe. Bylo pořízeno 432 titulů 
periodických publikací, z toho 272 zahraničních časopisů a 160 titulů českých časopisů, dále 
1.681 neperiodických publikací. V rámci mezinárodní výměny publikací jsme partnerům 
odesílali 36 titulů periodik a získali 124 titulů periodik a 353 zahraničních neperiodických 
publikací. 

2.6.3.2 Knihovnické a informační služby 

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. 
 

Databáze KAŠ – registrace v roce 2014 

Uživatelé 

Výpůjčky knihovních jednotek 

absenční + prezenční 
výpůjčky ze 

skladů/depozitáře 

z volného 
výběru ve 
studovně 

cirkulační 
služba 

CELKEM 

1 794 36 106 7 435 16 524 60 065 
 

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. Celkový objem činil 467 požadavků, z toho jsme jiným 
knihovnám vyhověli ve 432 případech a bylo uspokojeno 31 našich požadavků. Mezinárodní 
meziknihovní službu v rámci systému VPK jsme poskytli ve 4 případech. 
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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; 

 zhotovení kopií na vyžádání; 

 meziknihovní reprografickou službu a služby typu Current Contents. 

Kopie článků nebo částí monografií v souladu s autorským zákonem se liší podle 
způsobu dodání. Služba dodávky dokumentů elektronickou cestou je realizována 
prostřednictvím DDS (Documents Delivery Service) v rámci kooperačního systému VPK 
(Virtuální polytechnická knihovna) prostřednictvím chráněného serveru a pouze pro 
registrované uživatele. Objednání i dodání kopií probíhá elektronicky. Výhodou systému je 
rychlost a absence dodatečných nákladů jak na straně knihovny, tak na straně uživatele 
(poštovné a balné). Kopie jsou dodány uživateli do 72 hodin od objednání. V roce 2015 jsme 
vyřídili 4 543 požadavků na DDS. Z důvodu vysokých poplatků (autorské odměny) služby DDS 
většina uživatelů (včetně knihoven) volí tradiční službu dodávání xerokopií; dodání poštou 
nebo osobní převzetí ve studovně. Celkový počet vyřízených požadavků na tištěné kopie byl 
21 513 (z toho 13 405 CC+ MRS, 3 383 časopisy, 4 725 kopií na počkání ve studovně). 

2.6.3.3 Referenční a rešeršní služby 

Referenční a poradenské služby jsou poskytovány ve studovně nebo prostřednictvím 
kooperačního systému „Ptejte se knihovny“ a systému Infopult. Zodpovídání dotazů veřejnosti 
obratem nebo nejpozději do tří pracovních dní. Část dotazů tvoří referenční dotazy na KAŠ, 
v posledním období se zvětšil podíl dotazů se zaměřením na bezpečnost potravin. 
 

Referenční a rešeršní služby Počet 
dotazů 

INFOPULT – virtuální služba, včetně Ptejte se knihovny 111 

Dotazy – potraviny (Databáze složení potravin) 4 

Služba ve studovně, dotazy (e-mail, telefon) 2 687 

Celkem zodpovězených dotazů za rok 2015 2 806 
 

2.6.3.4 Zpřístupňování licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) 

Knihovna zpřístupňuje registrovaným uživatelům licencované elektronické informační 
zdroje. Na začátku roku 2015 jsme instalovali novou verzi EZ Proxy pro zajištění dálkového 
přístupu. Dalším krokem pro rozvoj služby EIZ je nasazení nového linkovacího serveru. 
Vzhledem ke kurzovým změnám ve vztahu k euru a dolaru se ceny zahraničních EIZ 
a potřebného softwaru (linkovací nástroj) výrazně zvýšily. Plánovaná obnova EIZ ve druhé 
polovině roku neproběhla v závislosti na limitu subdodávek, který se meziročně nezvýšil. Pro 
zajištění přístupu k obsahu plnotextových databází je nutný linkovací nástroj, pro jehož 
zakoupení jsme připravili veřejnou zakázku, která proběhne na počátku roku 2016. 
Plnohodnotný přístup KAŠ v průběhu roku zajišťovala nadále pomocí zkušebního provozu 
linkovacího nástroje SFX, který umožňuje přístup do konsorciálních zdrojů – Science Direct 
a SpringerLink. Kromě specializované databáze FSTA je možné bibliografické záznamy 
vyhledávat pomocí discovery PRIMO. Po zavedení linkovacího nástroje bude možné 
z prostředí PRIMA přímo přistupovat k plným textům zapojených EIZ. 
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Licencované elektronické informační zdroje KAŠ 

bibliografické plnotextové e-Books 

CAB Abstracts Science Direct WILEY eBooks 

FSTA SpringerLink eBooks CABI Archive 

AGRIS OECD-Agriculture & Food iLibrary Knovel 

Web of Knowledge EZB EBSCO eBooks 
 

Elektronická knihovna časopisů (EZB) 

KAŠ je členem kooperačního projektu University Regensburg Elektronische Zeitung 
Bibliothek (EZB). Základem knihovny jsou elektronické verze časopisů z konsorciálních 
projektů a sdílených akademických zdrojů, převážně německých. Trendem posledních 
několika let je stále vyšší zastoupení titulů v angličtině. Uživatelé tak mají snadný přístup 
k předplaceným elektronickým časopisům z jednotného vyhledávacího rozhraní. Přístup pro 
registrované čtenáře z webových stránek knihovny. 

Discovery systém PRIMO 

Druhý rok využívání moderního discovery systému, tj. vyhledávače PRIMO v KAŠ 
přinesl rozšíření vyhledávacích služeb pro čtenáře. Spojení klasických (tištěných) a moderních 
(elektronických) zdrojů rozšířené o celosvětové zdroje indexované v globální databázi PRIMO 
Central Index znamená kvalitativní skok. KAŠ se tak zařadila po bok nejmodernějších českých 
knihoven v celosvětovém kontextu. PRIMO není jedinou možností vyhledávání literatury 
v KAŠ, čtenářům je k dispozici také online katalog OPAC, který obsahuje pouze tištěný fond 
knihovny, a stále je z webových stránek přístupný naskenovaný lístkový katalog. Tyto tři 
generace nástrojů pro vyhledávání jsou k dispozici komukoli odkudkoli a kdykoli on-line 
zdarma. Úspěšné nasazení PRIMA dokládá vyšší počet uživatelů oproti katalogu OPAC 
v druhé polovině roku. 

2.6.3.5 Údržba uživatelského online katalogu (OPAC). Údržba webových 
stránek KAŠ, zajištění funkce komplexního elektronického knihovního 
systému včetně údržby 

Webové stránky KAŠ jsou aktualizovány průběžně. Ve druhém pololetí jsme provedli 
několik úprav v závislosti na možnostech redakčního systému. Zároveň jsme připravili 
podklady pro novou verzi webu knihovny. FCB byl v průběhu prázdnin obnoven a je průběžně 
doplňován o aktuální informace. Pro zajištění služeb Infopultu žádáme o zajištění spolupráce 
s odbornými útvary MZe v rámci možností, případně po projednání využít tiskové oddělení 
MZe jako kontaktního místa pro žádosti o odborné informace pro tazatele. Technologicky je 
Infopult součástí administrativní databáze webu KAŠ a je spravován v rámci správy webových 
služeb KAŠ. Katalog KAŠ do konce roku 2015 obsahoval 459 202 záznamů, v bibliografické 
databázi ČZPB jsme evidovali 158 848 záznamů článků. Pokračovaly úpravy systému Aleph 
500 ve verzi 21. Přechod na novou verzi 22 knihovnického systému ALEPH je reálný nejdříve 
ve druhé polovině roku 2016. 

2.6.3.6 Veřejné informační služby knihoven – VISK 

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. V roce 2015 jsme předložili 3 projekty v podprogramech 
VISK 5, VISK 7 a VISK 9. Všechny projekty byly odbornými komisemi schváleny a získaly 
podporu. 

V roce 2015 jsme pokračovali ve zpracování tzv. neinventovaného historického fondu, 
jehož největší část tvoří dokumenty ze souboru knihovny Zemědělské rady pro Království 
české. Veškeré pořízené záznamy jsme zpřístupnili v našem on-line katalogu a zároveň jsme 
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je dodali do CASLINu. Díky tomu mohou čtenáři i neregistrovaní zájemci plnohodnotně 
vyhledávat nově zpracované tituly, které jsou k dispozici také pro knihovny v rámci MVS. 
Knihovnám jsou záznamy zpřístupňovány pomocí protokolu Z39.50. Zásadním přínosem je 
obohacení souborného katalogu o 903 nových záznamů. 

V roce 2015 jsme realizovali v plném rozsahu projekt reformátování časopisu Milotický 
hospodář. Dále jsme připravili 400 dokumentů pro uložení do ochranných obalů, které jsme 
nechali v rámci projektu vyrobit. Restaurátorské práce jsme realizovali v plánovaném rozsahu. 
Po konzultacích s NK ČR jsme upustili od realizace systematického průzkumu novodobých 
tisků na kyselém papíře. Podprogram VISK 7 přináší čtenářům naší knihovny i celé veřejnosti 
zpřístupnění ojedinělých a poškozených starých českých časopisů, které byly přístupné 
veřejnosti jen v omezeném režimu. Díky restaurování můžeme poškozené časopisy 
reformátovat a trvale uchovávat. Reformátované časopisy pak prostřednictvím digitální 
knihovny Kramerius zveřejňujeme, a to i pomocí mobilní aplikace Kramerius. 

Pro harmonizaci autoritních záhlaví jsme získali dotaci z podprogramu VISK 9/II. 
Autoritní záznamy v lokální bázi autorit KAŠ uzp50, které mají připojené autoritní záhlaví, jsou 
harmonizované s autoritní bází AUT NK ČR. V roce 2015 kontrolovali 2 brigádníci pod 
dohledem zkušené bibliografky rejstřík autorů v bázi ČZBP (vyhledávání) a porovnávali jejich 
jména se záznamy v autoritní bázi Národních autorit (vyhledávání). V případě prvotní shody 
ověřovali podle děl autora, jde-li opravdu o stejného autora. V případě kladného ověření 
vytvořili ze všech záznamů v ČZPB, kde byl daný autor uveden, vazbu na autoritní záznam 
v lokální kopii Národních autorit a odstranili duplicitní záznam. Návrhy autoritních záznamů 
vytvářela odborná bibliografka (supervizor projektu), která také prováděla průběžnou revizi 
rejstříků, kontrolovala a organizačně zajišťovala práci brigádníků. V rámci VISK 9/II bylo 
zharmonizováno 12 201 lokálních záhlaví, zkontrolováno 12 146 bibliografických záznamů, 
propojeno 538 autorů s bází AUT a vytvořeny 4 nové návrhy personálních autorit. 
 

2.6.3.7 Odborné aktivity – akce pořádané v Knihovně Antonína Švehly 

V roce 2015 uspořádala knihovna 27 akcí pro veřejnost nebo odbornou veřejnost 
a zapojila se do dvou celostátních kampaní. V průběhu roku probíhaly v prostorách studovny 
výstavy. Základní koncept vycházel z propojení výtvarných děl externích vystavovatelů 
a tematicky odpovídající nebo komplementární výstavy publikací z fondu knihovny. 
Pokračovala spolupráce s Domem sociálních služeb Vlašská a nově jsme navázali spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Prahy 2. 
 

Akce pořádané v Knihovně Antonína Švehly 

Akce Počet 

Zapojení do celostátních akcí 2 

Semináře/přednášky pro klienty 7 

Výstavy pro klienty 9 

Další akce knihovny 9 
 

2.6.3.8 Databáze složení potravin 

Garantem a autoritou české Databáze složení potravin (dále jen „DSP“) 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 DSP pověřilo MZe ÚZEI. Projekt je realizován Knihovnou Antonína Švehly 
v úzké spolupráci s mezinárodní sítí pro databáze složení potravin European Food Information 
Resource (EuroFIR – http://www.eurofir.org) v režimu plného členství ÚZEI v této organizaci. 

http://www.eurofir.org/
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V roce 2015 byla činnost Centra zaměřena především na sběr dat pro suroviny pro 
potravinářský průmysl. Data byla dokumentována podle standardu EuroFIR, který zahrnuje 
popis potravin systémem LanguaLTM a zajištění dohledatelnosti zdrojů dat pro každou hodnotu 
vloženou do databáze. Ke konci r. 2015 byl celkový počet potravin v systému 790. Data jsou 
průběžně vkládána do on-line verze databáze. 

V roce 2015 byla rozšířena spolupráce s EuroFIR. ÚZEI zajišťuje pro EuroFIR agendu 
editora tezaurů EuroFIR. 

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským v Bratislavě, který zajišťuje 
agendu slovenské databáze, byla vypracována Příručka pro výpočet nutriční hodnoty pro 
provozovatele potravinářských podniků. Dne 16. 12. 2015 byla Příručka zveřejněna na webu 
EuroFIR (http://www.eurofir.org/?p=5946) jako oficiální doporučení EuroFIR pro provozovatele 
potravinářských podniků. 

Začátkem roku 2014 byla u webu databáze spuštěna možnost bezplatné registrace, což 
umožňuje uživatelům vkládání dat o nutričním složení potravin do schránky v rozsahu 
povinných údajů pro nutriční značení podle Nařízení (EU) 1169/2011. K 31. 12. 2015 se do 
systému zaregistrovalo 223 uživatelů. 

V období 1. 1. až 31. 12. 2015 web databáze navštívilo přes 45 260 unikátních 
návštěvníků. 

2.7 VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

2.7.1 Periodika 

Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola: 10 čísel na web (vydáno elektronicky) čísla 
leden až červen: roč. 77/2015, září až prosinec: roč. 78/2015. ISSN 1803-8271 (Online) 

2.7.2 Studie a ostatní publikace vydané ÚZEI 

– Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských 
výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2014. Praha: ÚZEI, 2016. 
52 s. + grafická část + tabulková část + přílohy. ISBN 978-80-7271-217-5. 
Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2014. Účelem 
publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje 
a výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů 
v zemědělství za rok 2014, 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. 

http://www.eurofir.org/?p=5946
http://www.zemedelskaskola.cz/casopis/
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– Výživa ve výchově ke zdraví – Pracovní sešity pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ 
(HRNČÍŘOVÁ, D.) Praha: ÚZEI, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7271-213-7 
Tisk souborného vydání pracovních sešitů pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ „Výživa ve 
výchově ke zdraví“ na téma zdravého a bezpečného stravování je finančně 
podpořen v rámci plnění dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR 
„Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ – projekt „Informační kampaň 
na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci 
s potravinami a zdravá výživa“. 
Tento soubor pracovních sešitů vznikl jako praktická pomůcka k výukovému 
programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, který je určen pedagogům a žákům 
2. stupně základních škol. Pracovní sešity slouží k procvičení a osvojení 
základních znalostí z oblasti výživy a bezpečného stravování. Sešity jsou 
prakticky rozděleny do pěti tematicky odlišných částí, které jsou zaměřeny na 
složení potravin, principy správné výživy, onemocnění a otravy z jídla a bezpečné 
stravování. 

– Výživa ve výchově ke zdraví – Pracovní sešity pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ 
(DLOUHÝ, P.) Praha: ÚZEI, 2014. 52 s. ISBN 978-80-7271-214-4 
Tisk souborného vydání pracovních sešitů pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ „Výživa ve 
výchově ke zdraví“ na téma zdravého a bezpečného stravování je finančně 
podpořen v rámci plnění dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR 
„Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ – projekt „Informační kampaň 
na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci 
s potravinami a zdravá výživa“. 
Tento soubor pracovních sešitů vznikl jako praktická pomůcka k výukovému 
programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, který je určen pedagogům a žákům 
2. stupně základních škol. Pracovní sešity slouží k procvičení a osvojení 
základních znalostí z oblasti výživy a bezpečného stravování. Sešity jsou 
prakticky rozděleny do šesti tematicky odlišných částí, které jsou zaměřeny na 
složení potravin, principy správné výživy, onemocnění, nákazy a otravy z jídla 
a bezpečné stravování. 

č. 112 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2014. Informační 
studie. (POHLOVÁ, K., ŘÍHOVÁ B.) Praha: ÚZEI, 2015. 87 s. + tab. přílohy. ISBN 
978-80-7271-215-1 
Ročenka AZO ČR za rok 2014 je analýzou vývoje českého AZO s třetími zeměmi 
i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak 
z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR 
v členění na nezpracované a zpracované výrobky. Dále je AZO ČR zhodnocen 
v kontextu vývoje AZO celé EU. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno 
na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Časové řady pokrývají 
ve většině případů období let 2009–2014. 

2.7.3 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. 

Kromě aktualizací a rozšiřování jednotlivých položek a složek na internetových stránkách 
ÚZEI, provozuje ÚZEI samostatné webové prezentace 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.nutridatabaze.cz), Agronavigátor (www.agronavigator.cz), Bezpečnost potravin 
(www.bezpecnostpotravin.cz), Víš co jíš (www.viscojis.cz), Agroporadenství a Agrovzdělávání 

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.nutridatabaze.cz/
http://www.agronavigator.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.viscojis.cz/
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(www.agroporadenstvi.cz), Rozvoj venkova (www.infovenkov.cz) a Asociace vzdělávacích 
zařízení pro rozvoj venkovského prostoru (www.asven.cz). 

2.8 MULTIMEDIÁLNÍ A KONFERENČNÍ SLUŽBY 

Tyto činnosti spočívají nejen v technickém zajištění konferencí, seminářů a dalších akcí 
pořádaných rezortem Ministerstva zemědělství zařízením pro tlumočení, ozvučení a projekci, 
ale zahrnují také tvorbu grafiky pro vydavatelské a prezentační činnosti, natáčení videopořadů, 
správu Informační banky odborných filmů a videopořadů MZe a odbytové služby nejen 
tištěných knižních titulů, ale i videoprogramů a dalších odborných materiálů produkovaných na 
CD/DVD nosičích. 

Pro prezentaci ÚZEI v roce 2015, která proběhla na několika zemědělských veletrzích 
a výstavách v rámci expozice MZe i při vernisážích konaných v Knihovně Antonína Švehly 
a v rámci dalších seminářů, byly vytvořeny grafické návrhy plakátů včetně jejich tisku a grafika 
dalších tiskovin s odbornými a propagačními informacemi. 

V oblasti vlastní tvorby videopořadů byl v průběhu roku 2015 pro odbornou veřejnost 
dokončen videopořad Zásady pro používání zařízení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin 
a pro Informační centrum bezpečnosti potravin byly natočeny krátké videosekvence pro 
výchovu dětí k hygieně a správnému stravování a pro e-kurzy do interaktivních tabulí bylo 
jednotlivě zpracováno do ozvučených videobloků několik powerpointových videoprezentací 
V rámci vydavatelských činností probíhalo také zpracovávání a elektronické vydávání 
časopisu Zemědělská škola. Jedná se o periodikum určené především pro zemědělské 
vzdělávání, které jako měsíčník vychází v průběhu školního roku prostřednictvím webových 
stránek www.zemedelskaskola.cz. 

V rámci transferu poznatků VaV do praxe byl v roce 2015 na základě objednávek 
a především zásilkovým způsobem realizován prodej jak tištěných knižních titulů s odbornou 
tematikou, tak také odborných videoprogramů na nosičích DVD. 

2.9 OSTATNÍ ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI 

2.9.1 Konference, semináře, prezentace 

Semináře pořádané v rámci výzkumné činnosti ÚZEI 

 Prezentace postupu evaluace MAS “Evaluační plán „vzpomínky na budoucnost II. 
(Trantinová, M.) příprava na jednání 26. 3. a 30. 4. 2015 

 Účast a prezentace na mezinárodní workshop projektu EHP-CZ02-OV-1-039-2015, 
AdaptaN, VUT Brno, „Complex planning, monitoring, information and educational tools 
for adaptation of territory to the climate change impacts with the main emphasis on 
agriculture and forestry management in the landscape”. (Trantinová, M.) 

 Účast a prezentace na mezinárodní konferenci ERDN v Zakopaném Polsko, 
20. 10. 2015, “Identification of successes and failures of implementation of selected 
principles Leader” (Trantinová, M.) 

 Mezinárodní workshop projektu EHP-CZ02-OV-1-039-2015, AdaptaN, VUT Brno, 
19. 11. 2015. “Ekonomické souvislosti dopadů klimatické změny“(Trantinová, M.) 

 Člen Vědecké komise 147. semináře EAAE „Dopady SZP na ekonomický růst a trvalou 
udržitelnost v zemědělství a venkovských oblastech. Bulharsko, Sofia, 7.–8. 10. 2015. 
(Doucha, T.) 

 Seminář pro vedoucí pracovníky MZe, v budově MZe, (Ing. Josef Hanibal), „Zemědělská 
účetní datová síť FADN v roce 2015“, 14. 4. 2015 

http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.infovenkov.cz/
http://www.asven.cz/
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 Ekonomicko-technologický seminář, Chmelařský institute Žatec, 19. 2. 2015 
(Humpál, J.) 

 Semináře pro zemědělské podnikatele, pořadatel Agrární komora, Pardubice, 
24. 2. 2015, Bernartice 25. 2. 2015, Kolčín u Chrudimi, 10. 3. 2015, Říčany u Brna, 
18. 3. 2015. (Humpál, J.) 

 Konference Budoucnost českého zemědělství, MZe, Větrný Jeníkov, 27. 2. 2015 
(Humpál, J.) 

 Seminář Konopí a len, Lnářský svaz, Šumperk, 25. 11. 2015 (Humpál, J.) 

 Seminář APZL, Brno, 9. 12. 2015 (Humpál, J.) 

 143th joint EAAE/AAEA seminar Consumer Behaviour in a Changing World: Food, 
Culture and Society (Bošková, I.) 

Ostatní odborné a vzdělávací semináře a konference 

 Konference Výměna know-how mezi mladými, (Mrnuštík Konečná, M.) Účast na 
semináři SMA ČR. 23.–24. 10. 2015 Brno 

 AGROLESNICTVÍ v ČR, (Mrnuštík Konečná, M.) Účast na semináři ČZU v Praze 
a Českého spolku pro agrolesnictví (ČSAL). 20. 10. 2015 Praha 

 Školení LPIS pro kolektiv ÚZEI Brno, (Mrnuštík Konečná, M.) Účast na semináři. 9. 12. 
2015 Brno 

 Public Ecosystem Goods And Services: Unlocking the Synergies., (Mrnuštík Konečná, 
M.) Účast na semináři projektu PEGASUS. 29.–30. 6. 2015 Dijon 

 The profitability and technical efficiency of young farmers supported from Rural 
Development Programme. Conference Mathematical Methods in Economics. Cheb, 
9.–11. 9. 2015 (Pechrová, M.) 

 The technical efficiency of young farmers in the Czech Republic. Conference The 9th 
International Days of Statistics and Economics. Praha, 10.–12. 9. 2015. (Pechrová, M.) 

 Importance of family labour force at farms in the European Union. Conference 
Reproduction of Human Capital – mutual links and connections. Praha, 12.–13. 11. 2015. 
(Pechrová, M.) 

 Vývoj trhu se zemědělskou půdou, Workshop projektu Mobility, ÚZEI Praha 22. 6. 2015 
(Vilhelm, V.) 

 Hodnocení a oceňování zemědělského půdního fondu a vývoj trhu se zemědělskou 
půdou, seminář ASZ „Hodnota mé půdy“ k Mezinárodnímu roku půdy, Vlčnov u Pardubic 
4. 7. 2015 (Vilhelm, V.) 

 Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství, Workshop „Vlastnictví a užití 
zemědělské půdy v podmínkách ČR“, ÚZEI Praha 1. 10. 2015 (Vilhelm, V.) 

 Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství a vlastnictví zemědělské půdy, 
projekt Mobility, VÚEPP Bratislava 3.–5. 11. 2015 (Vilhelm, V.) 

 Mezinárodní workshop Pacioli, Bělehrad, Srbsko, (Ing. Zuzana Hloušková), 28. září 2015 

 Sjednocování legislativy s cílem přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, účast v diskuzi, 
(Nesňal, Z.), OECD, Paříž, 16.–17. 2. 2015 

 Výstavba a provoz bioplynových stanic, účast na konferenci, (Nesňal, Z.), lázně Aurora, 
Třeboň, 8. – 9. 10. 2015 

 Využití tepla z bioplynových stanic), účast na konferenci, (Nesňal, Z.), Praha, 3. 3. 2015 

 Rychle rostoucí dřeviny), účast na konferenci, (Nesňal, Z.), Zlín, 26. 3. 2015 
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 Bioenergie (Biomasa, Bioplyn), účast na konferenci, (Nesňal, Z.), Hotel Jurys Inn, Praha, 
31. 3. 2015 

 BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2015), účast na konferenci, (Nesňal, Z.), Sněžné, 
24.–25. 11. 2015 

Akce pořádané KAŠ 

 Březen měsíc čtenářů v knihovnách 2015 – celostátní akce 

 25. 3. 2015 v 16:30 hod. – přednáška p. Mgr. Škvrňáka „Byl Přemysl Otakar II. úspěšný 
král? 

 30. 3. 2015 v 16 hod. – přednáška pí Ing. Olbrichové „Potravní kodex československý“ 

 Výstava „JARO“ Výstava obrazů volného sdružení amatérských výtvarníků Bez rámu 
s názvem „JARO“ – březen až duben, vernisáž výstavy proběhla 5. 3. 2015 

 výstavka publikací s tématikou jara z fondu KAŠ 

 „Happy days“ – zvýhodněné akce pro čtenáře v rámci BMČ 

 Propagační letáček o ZCK – skládačka 

 24. 4. 2015 exkurze v Knihovně Antonína Švehly – ERASMUS 

 Výstava „Z ptačí perspektivy“ Výstava výrobků z keramiky a papíru kroužků Výtvarné 
dílny Vinohrady DDM Prahy 2, vernisáž výstavy proběhla 11. 5. 2015 

 26. 5. 2015 – přednáška prezentace knihovny pro Místní akční skupiny v Modrém 
salónku ve Slezské 

 10. 6. 2015 v 17 hod. – přednáška pí Ing. Olbrichové „Velryba s knedlíkem“ 

 24. 6. 2015 v 15 hod. – kulturní akce – p. Jiří Ošlejšek „Zelená posedlost“ 

 Návrh propagačního letáčku pro MZe 

 2. 9. 2015 v 15. hodin odborná přednáška „Cesta za úspěchem“ Ing. Jaroslava Munzara, 
zaměstnance firmy DIANA SEVEN, prezentace mléčných výrobků 

 Týden knihoven čtenářů v knihovnách 2015 – celostátní akce 5. 10.–9. 10. 2015, Motto: 
„Zažijte knihovnu jinak“ 

 Výstava „Otisk člověka v krajině“ – 1. 9. 2015 – 12. 10. 2015, Výstava fotografií Martina 
Pavlíka 

 Výstavka uměleckých kovářských výrobků firmy Hefaistos 

 Výstavka publikací z fondu knihovny na téma: „Kovářství“ 

 7. 10. 2015 Veřejné čtení pro MŠ – tříleté děti 

 8. 10. 2015 Veřejné čtení pro MŠ – předškolní děti 

 Šťastné dny: 

o Přihlašování nových čtenářů zdarma v průběhu celého „Týdne knihoven“ 5.–9. 
10. 2015 

o Amnestie čtenářů v průběhu celého „Týdne knihoven“ 5.–9. 10. 2015 

 Výstava „Stejné barvy jiné básně“– 19. 10.–30. 11. 2015 

 Výstava obrazů a výrobků z keramiky dospělých frekventantů kurzů DDM Prahy 2 na 
Vinohradech, vernisáž výstavy proběhla 19. 10. 2015 

 Výstavka publikací s tématikou výroby keramiky z fondu KAŠ 

 9. 11. 2015 v 16 hod. – odborná přednáška Ing. Dalibora Titěry, CSc., „Včelí produkty“ 
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 18. 11. 2015 v 16 hod. – odborná přednáška Ing. Alice Olbrichové 

 „Jak I. světová válka před sto lety ovlivnila stravu českých obyvatel“ 

 Výstava „Když rok se s rokem střídá“, Výstava tvorby klientů Domova sociálních služeb 
Vlašská a studentů Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady, 
1. 12. 2015 – 15. 1. 2016, vernisáž výstavy proběhla 3. 12. 2015 

 Výstavka publikací s tématikou květinových vazeb z fondu 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) 

 European association of Agricultural Economists EAAE 

 European Food Information Resource (EuroFIR AISBL) 

 Institucionální členství ÚZEI v EuroFIR 

 Institucionální členství KAŠ ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a ve 
Sdružení knihoven ČR (SDRUK) 

 Konsorcia knihoven v rámci projektu LR1301 – Efektivní zpřístupnění multioborových 
licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (MŠMT) 

 Konsorcia WoK – Databáze Web of Knowledge (AV ČR) 

 Partner agri benchmark Cash crop. Braunschweig, Německo (Janotová, B.) 

 Partner agri benchmark Beef and Sheef, Braunschweig, Německo (Bošková, I.) 

 Partner InterPIG (Abrahamová, M., Boudný, J.) 

 Partner International Comparison Network (IFCN) Dairy, Research Center, Kiel, 
Německo (Bošková, I.) 

 KAŠ členskou knihovnou mezinárodní sítě zemědělských knihoven „Agricultural 
Libraries Network“ (AGLINET) a „International Association of Agricultural Information 
Specialists“ (IAALD) 

Členství a funkce pracovníků ÚZEI v různých institucích a společnostech 

 Akviziční komise Knihovny Antonína Švehly (Novotný, P., Špička, J.) 

 Česká akademie zemědělských věd. Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky 
OESŘI (Doucha, T. – předseda odboru; Mezera, J., Špička, J., Foltýn, I., Medonos, T. – 
členové) 

 Česká peleta – člen (Nesňal, Z.) 

 Česká potravinářská společnost při ČS VTS člen komise pro úpravu dokumentů svazu 
(Mezera, J.) 

 Česká technologická platforma pro potraviny PK ČR (Mezera, J., Plášil, M.) 

 Česká bioplynová asociace, místopředseda revizní komise (Nesňal, Z.) 

 Česká statistická společnost (Hlavsa, T.) 
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 Česká společnost ekonomická (Medonos, T.) 

 Česká společnost ornitologická (Šejnohová, H.) 

 Česká botanická společnost (Čámská, K.) 

 Český svaz včelařů (Čámská, K.) 

 CZ Biom – člen (Nesňal, Z.) 

 Dozorčí rada Agrární komory Praha (Bajnar, Z.) 

 Ekonomická komise Agrární komory (Abrahamová, M.) 

 Evropská asociace zemědělských ekonomů (EAAE), Nizozemsko (Bošková, I., Doucha, 
T., Medonos, T.) 

 European Society for Rural Sociology (Mrnuštík Konečná, M., Delín, M., Pospěch, P.) 

 Komise informatiky ČAZV (Hanibal, J.) 

 Komise NAZV (Doucha, T.) 

 Komise pro obhajoby disertačních prací a docentských habilitací při ČZU a JU České 
Budějovice (Doucha, T., Mezera, J., Vilhelm, V.) 

 Komise pro státní bakalářské zkoušky na PEF ČZU Praha (Abrahamová, 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.) 

 Komise MZe pro ekologické zemědělství (Šejnohová, H.) 

 Komise pro státní závěrečné zkoušky FARMS MENDELU (Poláčková, J.) 

 Komise pro státní závěrečné zkoušky ze studijního oboru „Provoz a ekonomika“ 
a „Economics and Management“ na PEF ČZU (Hlavsa, T.) 

 Komise Interní grantové agentury PEF ČZU (Hlavsa, T.) 

 Komoditní rada pro len a konopí (Humpál, J.) 

 Koordinační pracovní skupina pro přípravu Národního akčního plánu k zajištění 
udržitelného používání pesticidů (Humpál, J.) 

 Koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov ČR (Trantinová, M.) 

 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., Šolcová, M., Doucha, T.) 

 Národní rada pro poradenství (Abrahamová, M., Bajnar, Z., Kořínek, J., Sívek, J.) 

 Oborová rada oboru Regionální a sociální rozvoj pro studium v doktorských studijních 
programech PEF ČZU v Praze (Štolbová, M.) 

 Pracovní skupina LFA 2018 (Hlavsa, T., Kučera, J., Štolbová, M., Čámská, K.) 

 Programová rada výzkumu ÚZEI (Abrahamová, M., Bajnar, Z., Bošková, I., Boudný, J., 
Doucha, T., Hlavsa, T., Medonos, T., Pekárková, A., Pízová, Z., Slížka, E., Špička, J., 
Vilhelm, V.) 

 Rada LIFE Concortica (Čámská, K.) 

 Redakční rada časopisu Výživa a potraviny (Štiková, O.) 
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 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.) 

 Společná pracovní skupina pro zemědělství a životní prostředí (Joint Working Party on 
Agriculture and the Environment (JWPAE) OECD (Čámská, K.) 

 Společnost pro výživu ČR (SV ČR), člen revizní komise (Štiková, O.) 

 Světová asociace zemědělských ekonomů (IAAE) (Doucha, T.) 

 Vědecká rada ČZU ITS (Doucha, T.) 

 Vědecká rada VÚCHS Rapotín (Abrahamová, M.) 

 Výkonná rada časopisu European Countryside (Štolbová, M.) 

 Czech Rural – Research and Study Group (Delín, M.) 

 Odborná rada CzechRural.cz (Spěšná, D.) 

2.9.3 Přednášky a prezentace 

Abrahamová, M.: 

 Vývoj a perspektivy produkce masa ve světě, EU a ČR, Seminář SSHR: 
Ekonomizace státních hmotných rezerv – maso a masné výrobky, Praha, 
3. 12. 2015. 

Boudný, J.: 

 Ekonomika výroby vepřového masa v ČR – Srovnání ČR s hlavní evropskou 
konkurencí. VUŽV Kostelec nad Orlicí 24. 3. 2015. 

Božík, M., Foltýn, I.: 

 Modelovanie ekonomickej rovnováhy českého a slovenského agrárneho trhu. 
Přednáška na společném jednání mezinárodního projektu ČR a SR „Mobility“, 
Bratislava, 4.–6. 11. 2015. 

Čámská, K.: 

 Předpokládané environmentální dopady SZP po roce 2014. Konference Udržitelný 
rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů. 
16. – 17. června 2015, Hotel Bezděz – Staré Splavy. Pořadatelé: Fakulta životního 
prostředí UJEP Ústí nad Labem, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., 
Asociace pro vodu v krajině ČR, Českomoravská komora pozemkových úprav, 
Severočeská pobočka. 

 Wetlands in agricultural land – a study of barriers of more efficient protection. 
Konference „Wetlands in Agricultural Landscapes“, České Budějovice, 11.–16. říjen 
2015. Pořadatel: MŽP ČR. 

 Ochrana modrásků na zemědělské půdě. Seminář pro ekologické zemědělce, 
16. 1. 2015, Česká Skalice, pořadatel: Bioinstitut, o. p. s. 

 Agroenvironmentálně-klimatické opatření PRV 2014–2020. Seminář Zemědělské 
aspekty faremních plánů, 12. 5. 2015, ÚZEI Praha, pořadatel: Juniperia, o. s. 

 Agroenvironmentálně-klimatické opatření PRV 2014–2020. Terénní seminář 
pracovníků AOPK ČR – Krajinotvorné programy, 8.–9. října 2015, CHKO Kokořínsko 
– Máchův kraj. Pořadatel: AOPK ČR. 



65 

 Vyhodnocení dotazníku pro pracovníky regionálních pracovišť AOPK – specialisty, 
kteří mají na starosti oblast zemědělství. Setkání pracovníků AOPK ČR 
k zemědělským dotacím, 19. 11. 2015 Praha. Pořadatel: AOPK ČR. 

 Hodnocení příčin účasti zemědělců v kontraktu Agroenvironmentální politiky na 
příkladu titulů zatravňování orné půdy a biopásy. Setkání zemědělců, uživatelů 
a vlastníků pozemků, 9. 12. 2015 Vápenky. Pořadatel: Regionální pracoviště Správa 
CHKO Bílé Karpaty ve spolupráci se ZO ČSOP Bílé Karpaty. 

Doucha, T.: 

 Ekonomika produkce potravin v ČR. Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství, 
TREXIMA, Praha, 3. 2. 2015. 

 Tvorba cen v potravinovém řetězci. Interní seminář ÚZEI. Praha 18. 2. 2015. 

 Možné dopady SZP 2014+ do úrovně podpor a ekonomiky vybraných kategorií 
zemědělských podniků. Interní seminář ÚZEI. Praha 4. 3. 2015. 

 Předpokládané dopady SZP 2014+ do ekonomické situace hlavních kategorií 
zemědělských podniků. Setkání vystavovatelů. BVV, Zubří, 19. 4. 2015. 

 Možné dopady SZP 2014+ do úrovně podpor a ekonomiky vybraných kategorií 
zemědělských podniků. Ekonomická komise Agrární komory ČR, Jihlava, 7. 5. 2015. 

 Zemědělská politika a péče o půdu. Seminář „Půda v mém vlastnictví“. ASZ, Proseč 
pod Křemešníkem, 16. 6. 2015. 

 Současná situace potravinářství ČR a tvorba cen v potravinové vertikále. Přednáška 
5. ročníku ČZU – Agronomické fakulty. Praha 1. 12. 2015. 

 Zemědělská politika ČR. Přednáška pro čínskou delegaci z provincie Hunan. ČAZV, 
Slezská, 20. 4. 2015. 

 Předpokládané dopady SZP po roce 2014 do ekonomické situace zemědělských 
podniků. Konference „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových 
úprav a agroekologických systémů“. FŽP ÚJEP Ústí nad Labem, VÚMOP, Asociace 
pro vodu v krajině ČR, Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská 
pobočka. Staré Splavy, 16.–17. 6. 2015. 

Foltýn, I.: 

 Matematické modelování zemědělské politiky v ČR. Cyklus přednášek pro 
Zemědělský svaz, leden – duben 2015. 

 Model AGRO-2014 and problem discrimination of Czech food producers. Přednáška 
na mezinárodní konference Agrární perspektivy XXIV, ČZÚ, Praha, 16.–17. 9. 2015. 

 Modeling of the Economic Equilibrium on the Czech Agrarian Markets. Přednáška 
na mezinárodní konferenci „XIII European Rural Development Network Conference: 
The central-eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural 
development“ supported by International Visegrad Fund Standard Grant No. 
21510044, Zakopané, Polsko, 18.–21. 10. 2015. 

 Modelling of the impacts of agricultural production on the national economy of the 
Czech Republic. Přednáška na mezinárodní konferenci „XIII European Rural 
Development Network Conference: The central-eastern EU model for competitive 
and sustainable agriculture and rural development“ supported by International 
Visegrad Fund Standard Grant No. 21510044, Zakopané, Polsko, 18.–21. 10. 2015. 

 Modelování ekonomických procesů v zemědělství a predikce dopadů budoucích 
variant SZP EU do agrárního sektoru. Přednáška na odborném semináři „Začínáme 
podnikat v zemědělství“, Čáslav, 2. 12. 2015. 
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Hanibal, J.: 

 Zpráva o fungování sítě FADN ČR za období říjen 2014 až říjen 2015. 

 Schválení plánu výběru zemědělských podniků sítě FADN pro rok 2016. 
12. zasedání Národní komise FADN CZ, MZe, Praha, 21. 10. 2015. 

 Zemědělská účetní datová síť FADN v roce 2015. Seminář pro vedoucí pracovníky 
MZe, Praha, 14. 4. 2015. 

Hlavsa, T.: 

 Economic performance of agricultural holdings in the Czech Less Favoured Areas 
with the special view on small farms, Zakopane, Polsko, 18.–21. 10. 2015. 

Hloušková, Z.: 

 Estimation of economic results based on Czech FADN – follow up, Prezentace na 
mezinárodním workshopu Pacioli, 28. září 2015 v Bělehradě (Srbsko). 

Humpál, J.: 

 Přednášky pro Zemědělský svaz v rámci přípravy na novou Společnou zemědělskou 
politiku. Opakované přednášky. Ostrožní Lhota, 28. 1. 2015, Modřice, 17. 2. 2015; 
ZS Prostějov, 24. 3. 2015, Bílý Kostel, 9. 4. 2015, Dolní Němčí, 15. 4. 2015. 

 Zpětná vazba se zemědělci, Beseda se zemědělci, SOME Jindřichův Hradec, 
18. 2. 2015. 

 Přímé platby a chmel, Ekonomicko-technologický seminář, Chmelařský institute 
Žatec, 19. 2. 2015. 

 Přímé platby, Semináře pro zemědělské podnikatele, přednášky, pořadatel Agrární 
komora, Pardubice, 24. 2. 2015, Bernartice 25. 2. 2015, Kolčín u Chrudimi, 
10. 3. 2015, Říčany u Brna, 18. 3. 2015. 

 Analýza úspěchu bavorského zemědělství a potravinářství, Konference Budoucnost 
českého zemědělství, MZe, Větrný Jeníkov, 27. 2. 2015. 

 Aplikace přímých plateb v EU, Seminář Konopí a len, Lnářský svaz, Šumperk, 
25. 11. 2015. 

 Aplikace přímých plateb v EU, Seminář APZL, Brno, 9. 12. 2015. 

Kořínek, J. 

 Informace, vzdělávání, poradenství a inovace, pořádaný VÚŽV pro zemědělskou 
veřejnost, Velká Chýška, 25. 11. 2015. 

Kučera, J., Štolbová, M.: 

 Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v podmínkách 
ČR. Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“, Skalský 
Dvůr, 2. 11. 2015. 

Macháčková, M.: 

 Novinky v www.nutridatabaze.cz. XLV. Symposium o nových směrech výroby 
a hodnocení potravin. Skalský Dvůr. 25.–27. 5. 2015. 

 Databáze složení potravin. Výpočet výživové hodnoty potravin. Seminář Bezpečná 
výživa, Praha, VŠCHT, 5. 12. 2015. 
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Macháčková, M., Giertlová, A., Porubská, J., Ramos, C., Finglas, P.: 

 How to calculate the nutrient content of foods – A EuroFIR Guideline for Food 
Business Operators. 11th International Food Data Conference, Hyderabad, Indie, 
3.–5. 11. 2015. 

Macháčková, M., Unwin, I.: 

 Maintenance of EuroFIR thesauri. EuroFIR working groups meeting, Brusel, Belgie. 
25. 3. 2015. 

Medonos, T.: 

 Roztříštěnost půdní držby a její implikace v českém zemědělství – meta analýza; 
přednáška na workshopu ÚZEI na téma „Vlastnictví a užití zemědělské půdy 
v podmínkách ČR“. Praha, 1. 10. 2015. 

 The robustness of the estimated effects of the investment support to agriculture: the 
experience from the analysis of the Czech RDP 2007–2013. 147. seminář EAAE. 

 „CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agriculture and Rural 
Areas“, Sofie, Bulharsko, 7.–8. 10. 2015. 

Poláčková, J.: 

 Sledování a analýza nákladů a rentability chmele. Ekonomicko-technologický 
seminář pořádaný Chmelařským institutem, s.r.o. dne 19. 2. 2015. v Žatci. 

 Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI. Seminář 
pořádaný MZe, dne 14. 4. 2015 v Praze. 

Pospěch, P.: 

 "A good village": an analysis of the images from the Czech Competition Village of 
the year. Přednáška na mezinárodní konferenci European Society for Rural 
Socilogy. Aberdeen, Skotsko, 18.–21. 8. 2015. 

 Venkov jako text: diskurz o venkovu a jeho analýza. Přednáška na workshopu 
odborné skupiny CZECH RURAL, Praha, 19. 11. 2015. 

Ratinger, T., Bošková, I., Tomka, A. 

 Sustainable consumption of bakery products; a challenge for Czech consumers and 
producers. 143th joint EAAE/AAEA seminar Consumer Behaviour in 
a ChanginWorld: Food, Culture and Society. 

Sládek, P.: 

 Deterministic Decision Making in Agricultural Production In: Mezinárodní konference 
Agrární perspektivy XXIV, ČZU Praha, 16.–18. září 2015. 

 ECVET STEP Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (poster). 
In: TRENDY A PROBLÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ (odborný 
metodicko-didaktický seminář), Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské 
univerzity, v Praze 22. a 23. září 2015. 

 ECVET – STEP In: Rozmanitost ve vzdělávání, AEDUCA, 8.–9. říjen 2015, FF UP 
Olomouc. 

Štiková, O.: 

 Stanovení prahu potravinové bezpečnosti v ČR (výsledky projektu MV). 
Potravinářský úterek, ČPS a ÚZEI, Praha, 30. 6. 2015. 
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Trantinová, M.: 

 Evaluační plán „vzpomínky na budoucnost. Prezentace pro MAS v MSK, na téma, 
jak dělat evaluace pro období 2007–2013 a obecně, jak hodnotit strategické plány. 
Název přednášky: Frýdek Místek Sviadnov, 26. 3. 2015. 

 Ekonomické souvislosti dopadů klimatické změny adaptačních opatření JMK“. 
Mezinárodní konference k projektu ADAPTAN financovaný z Norských fondů. Brno, 
19. 11. 2015. 

 Účast a prezentace na mezinárodní workshop projektu EHP-CZ02-OV-1-039-2015, 
AdaptaN, VUT Brno, „Complex planning, monitoring, information and educational 
tools for adaptation of territory to the climate change impacts with the main emphasis 
on agriculture and forestry management in the landscape”. 

 Mezinárodní workshop projektu EHP-CZ02-OV-1-039-2015, AdaptaN, VUT Brno, 
19. 11. 2015. “Ekonomické souvislosti dopadů klimatické změny“. 

Trantinová, M., Hrabák J.: 

 Identification of successes and failures of implementation of selected principles 
Leader. XIII ERDN Conference: The central-eastern EU model for competitive and 
sustainable agriculture and rural development, Zakopané, Polsko, 18.–21. 10. 2015. 

Vilhelm, V.: 

 Pojišťovnictví – 10 přednášek v letním semestru 2014/2015 na Provozně 
ekonomické fakultě ČZU. 

Voltr, V., Hruška, M., Froněk, P. 

 Validation of Soil Fertility and Productivity in the Czech Republic. Poster 
Wageningen Wageningen University, Holandsko, 24. 8. 2015. 
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ČLÁNKY VE VĚDECKÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH 

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P., TEICHMANOVÁ, J. Aktuální vývoj cen krmných obilovin 
a sóji. Krmivářství, 2015, roč. 19, č. 1, s. 40–42, ISSN 1212-9992. 

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P., Aktuální vývoj cen obilovin, sóji a krmných směsí. 
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POSPĚCH, P. SPĚŠNÁ, D., STAVENÍK, A. Images Of A Good Village: A Visual Analysis Of 
The Rural Idyll In The “Village Of The Year” Competition In The Czech Republic. European 
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ŠTIKOVÁ, O., SEKAVOVÁ, H.: Vývoj spotřeby potravin a finančního hospodaření 
v jednotlivých typech domácností ČR, Výživa a potraviny, 1/2015, ročník 70, s.16–19, 
ISSN 1211-846X. 

ŠPIČKA, J., JANOTOVÁ, B. Efektivnost pěstitelů a rentabilita produkce cukrové řepy v ČR. 
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ŠPIČKA, J., NÁHLOVÁ, Z. Učňovské školství v oboru Řezník – uzenář očima středních 
odborných škol a učilišť. Maso, 2015, roč. 26, č. 5, s. 32–38. ISSN 1210-4086. 

VOLTR, V., HRUŠKA, M., JELÍNEK, L. Komplexní pozemkové úpravy z pohledu odborné 
veřejnosti. Comprehensive land adjustment from the perspective of the professional 
public. Studia OECOLOGICA, 12, 2015, s. 22–29, ISSN 1802-212X. 

ČLÁNKY V ODBORNÝCH A POPULARIZAČNÍCH ČASOPISECH 

DOUCHA, T., Current Situation in the Czech Agrarian Sector. Czech Business and Trade, 
1/2015, s. 20–25. 
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SUMMARY 

The Institute of Agricultural Economics and Information (IAEI, Institute) operates for 
a long time in the field of basic and applied economic research in the agrarian sector and in 
the informational, library and other services. This brochure reports on activities and achieved 
results of the Institute in 2015. 

The Institute deals not only with science and research issues, but also with tasks 
concerning support of the state consultancy and education in agriculture and with ensuring 
operation and services of the public library specialized in agriculture, food production and 
related areas, Library of Antonin Svehla. 

Apart from research issues, another pillar of activities of the Institute is a plan of thematic 
tasks for the Ministry of Agriculture (MoA), which is approved and implemented annually. This 
relates to development of background documents for the policymakers. 

To be permanently prepared for solving current and anticipated problems, the Institute 
organizes, besides other things, competition for internal research projects. This increases the 
Institute’s knowledge capacity even though the number of employees practically stagnates. 

Inseparable part of the Institute is the Liaison Agency of the Farm Accountancy Data 
Network (FADN). Decision making on agricultural policy, both on the state and European level, 
is progressively being analytically more specified and therefore intensity of the use of the FADN 
as a primary data source for evaluating economic impacts of CAP in the Czech environment 
is increasing. 

The Institute also continues to perform activities in the field of consultancy and education. 
It supports a sector expert education in a function as methodological guide and controller of 
the state consultancy. 

Library of Antonin Svehla is the only specialized library for agriculture and food 
production in the Czech Republic and the third largest agricultural library in the world. Thanks 
to the technological development it joins the most modern libraries not only in the CR but on 
a worldwide scale. It continues to ensure complex library services for the MoA. 

The IAEI would not be able to meet all the tasks without the support of cooperating 
research institutes. Thanks to their experts it was possible to solve the tasks and research 
projects in the required complexity. 

ABOUT IAEI 

The Institute of Agricultural Economics and Information has roots more than 100 years 
old. To its present form it was transformed on the 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 do 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 of 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 in the field of 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 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 

Internal Research Projects 

 Technological and technical conditions for cattle farming in the Czech Republic 
(Bošková) 

 Evaluation of the effects of structural support under the axis I of the Rural Development 
Programme 2007-2013 (Medonos) 

 Mathematical modelling of the development of agricultural economics and the agrarian 
sector (Foltýn) 

 Estimation of the economic results of agricultural firms based on the FADN data on these 
firms (Hloušková) 

 Rural marketing as an instrument for rural development (Delín) 

 Methodology for prediction of prices in agriculture (Froněk) 

 Technologically economical aspects of rapeseed production in the Czech Republic and 
the EU (Novotný) 

 The role of agricultural land in the conditions of the Czech Republic and its institutional 
aspects (Voltr) 

 Evaluation activities for the Local Action Groups (LAG), as an instrument for 
management (Trantinová) 

 MEAT – Strategic analysis of the meat processing sector and the production of meat 
products in the Czech Republic (Špička) 

 Analysis of the economic results of selected production specializations of firms with 
ecological production compared to firms with conventional production (Kostlivý) 

 Materials for the evaluation of innovations in the Rural Development Programme 
2014–2020 (Mrnuštík Konečná) 

 Development of methods in the area of evaluation of the impacts of the LFA payments 
(Hlavsa) 

 Establishment of a new program procedure for the creation of three month predictions of 
prices of the main commodities of the Czech Republic (Pokorný) 

National Projects (Grants) 

 AdaptaN: Complex planning, monitoring, informational, and educational tools for 
adaptation of land to impacts of climate changes, with a main focus on agricultural and 
forestry landscape management (Trantinová) 

 VISK 5: Recataloging of the old agricultural and food-science literature in the Library of 
Antonin Svehla – 2015 (Doboš) 

 VISK 7: KRAMERIUS 2015 – Protection and reformatting of the Fund of the Library of 
Antonin Svehla (Doboš) 

 VISK 9: Cooperative creation and utilization of national authority files in the Library of 
Antonin Svehla – 2015 (Doboš) 

 WHO campaign – 5 clues to safe alimentation, hygiene in food handling, and healthy 
nutrition (Doudová) 
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Main Thematic Tasks for MoA (services for the Ministry of Agriculture) 

 Report on the Czech Agriculture 2014 (Abrahamová) 

 Operational services and tasks (Šolcová) 

 Promoting international cooperation in research and development (Pekárková) 

 Building of a system for evaluating the impact of the Rural Development Programme for 
the period 2014–2020 (Čámská) 

 Preparation of an evaluation and support for the environmental measures for the Rural 
Development Programme for the period 2015–2020 (Čámská) 

 Provision of supporting materials for the evaluation of the projects of the Cost Benefit 
analysis for the projects of the Rural Development Programme for the period 2014–2020 
(Chaloupka) 

 Provision of supporting instruments for the evaluation of the projects of the Cost Benefit 
analysis for the projects of the Rural Development Programme for the period 2014–2020 
non marketable goods (Pechrová) 

 Evaluation of the standards for Good Agricultural and Environmental Conditions (further 
GAEC) for the period 2010–2014 and suggestions for possible adjustments (Trantinová) 

 Setting of flat rates for the Support Programme for Viticulture for years 2014–2018 for 
the Czech Republic (Součková) 

 Monitoring the measures of the Support Programme for Viticulture in the Czech Republic 
(Menzlová) 

 Evaluation of the Support Programme for Viticulture in the Czech Republic 
(Abrahamová) 

 Monitoring of the stability of placing the Czech aquaculture production on the Czech 
market (Abrahamová) 

 Surveys on organic farming (organic farms – bio-products, processing, sale and market) 
(Šejnohová) 

 Evaluation and usage of agricultural soil (Voltr) 

 Agrarian labor market (Spěšná) 

 Arrangement of scientific committees of the MoA (Bajnar) 

 Situation in the education system for experts on agriculture (Spěšná) 

 Support of the evaluation and management of the measurement „Good Animal Welfare“ 
2015–2020 (Abrahamová) 

 Monitoring and prediction of price developments for main agricultural commodities in the 
Czech Republic and in selected EU countries (Pokorný) 

 Influences of world and European markets for milk, beef, pigs and poultry on the Czech 
markets in 2015 (Bošková) 

 Yearbook of Czech agrarian foreign trade 2014 (Pohlová) 

 Analysis of agrarian foreign trade in 2015 (Pohlová) 

 Analysis of factors influencing the food demand, development and predictions of 
consumption (Štiková) 
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 Monitoring and evaluation of the Czech agrarian sector and the Czech agricultural policy 
for the OECD (Říhová, Bříšková) 

 Goals and recommendations for the Biomass Action Plan 2012–2020 (Nesňal) 

 Performance and effectiveness of the production of foods (CZ-NACE 10) and drinks 
(CZ-NACE 11) (Náglová) 

 An assessment of the value of the monitoring indicator Gross Value Added for the annual 
progress report of the Rural Development Programme 2014 (Špička) 

 Monitoring and analyses of costs and profitability of agricultural commodities (Boudný) 

 The Development of Agricultural Land Market and Identification of Factors affected the 
Land Price Development in Conditions of the Czech Republic (Vilhelm) 

 Monitoring and evaluation of the setting of the I. pillar of the CAP for the Czech Republic 
in the period 2015–2020, including the impacts of greening into the production and 
corporate economics (Humpál) 

 The development and operation of the FADN CZ according to EU standards (Hanibal) 

 Extending the FADN survey sample by organic farms (Hanibal) 

 Agricultural extension services in the Czech Republic as a component of the European 
Farm Advisory System (Kořínek) 

 Management of education implementing effective legislation about entry of timber and 
wood products on the market (Stránská) 

 Working educational seminars for teachers of 2014–2016 (Stránská) 

 Realization of seminars on the topic: „Rural Development Programme for the period 2014 
2020: priorities and measures for forestry" (Bajnar) 

 National food composition database – Centre for food composition database 
(Macháčková) 

 Internet applications bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz 
(Doudová) 

 Comprehensive provision of functions of the Library of Antonin Svehla (Doboš) 

 Digitalization of historical agricultural periodicals (Nushartová) 

 Restoration and preservation of historical and rare holdings of the Library of Antonin 
Svehla (Doboš) 

 Graphics and editing work of press materials of the department 17410 food safety (Minář) 

 Publishing, multimedia, technical, and marketing services (Minář) 

 Technology for combined forms of education (Krištoufek) 

 Web technology for access to information resources (Kořínek) 

 Employee Education sector and its components (Bajnar) 

 Implementation of an education program for consumers on food safety (Krištoufek) 

 Support for departmental training (Bajnar) 

 Uniform training of inspectors in the state government to increase food security in 

e-learning courses, the annual data update (Kořínek) 

 Printing the situation and forecast reports in 2015 (Prchlík) 
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International Projects 

 PEGASUS: Public Ecosystem Goods and Services from land management – 

Unlocking the Synergies (Čámská) 

o ID number of the project: 633814 – PEGASUS – H2020-ISIB-2014-

2015/H2020-ISIB-2014-2 

o Sponsor: Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020 

o Duration: from March 2015 to February 2018 

o Coordinator: Institute for European Environmental Policy (IEEP), UK 

o Participants: University of Gloucestershire (UK), DLO (the Netherlands), IfLS 

(Germany), CRA-INEA (Italy), ÚZEI (Czechia), JRC (Belgium), INRA (France), 

BABF (Austria), Universidade de Evora (Portugal), Univerza v Ljubljani 

(Slovenia), CEET (Estonia), Euromontana (France), Birdlife Europe (the 

Netherlands) 

 The evaluation criteria and modeling of the production potential of Czech and 

Slovak agriculture and the food industry (Voltr) 

o ID number of the project: 7AMB14SK017 

o Sponsor: Ministry of Education, Youth, and Sports (Activity 7AMB) 

o Duration: from January to December 2015 

o Participants: ÚZEI, VÚEPP (Slovakia) 

 The Leader method – transfering V4 experiences to Georgia (Trantinová) 

o ID number of the project: 21370057 

o Sponsor: International Visegrad Fund – Extended standard grant projects 

o Duration: from March 2014 to March 2015 

o Coordinator: Instytut rozwoju Miast, Kraków, Poland 

o Participants: VÚEPP (Slovakia), Magyar Tudományos Akadémia GI RCAES 

(Hungary), ÚZEI (Czechia), Georgian Foundation for Strategic and International 

Studies (Georgia), Faculty of Social and Political Sciences at Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia), Slovak Development Institute, 

n. o. (Slovakia) 

 ECVET – STEP: ECVET for Strengthening Training to Employment Pathways 

(Sládek) 

o ID number of the project: 539816-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP 

Sponsor: Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci – Multilateral 

projects – Development of innovations 

o Duration: from January 2014 to December 2015 

o Coordinator: Technological Educational Institute of Athens (TEIA), Greece 

o Participants: UDE (Germany), UAH (Spain), EUM (Belgium), AOC Raad (the 

Netherlands), ÚZEI (Czechia), CAFS (Slovenia), INEA (Spain) 

 TOL: Taste Of Life, regional healthy food in schools (Sládek) 

o ID number of the project: 2014-1-NL01-KA202-001225 

o Sponsor: Erasmus+ Programme, activity KA2 

o Duration: from November 2014 to October 2016 

o Coordinator: Stichting Nordwin College, the Netherlands 
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o Participants: RGB Consultancy (the Netherlands), University of Oradea 

(Romania), Colegiul Tehnic Mihai Viteazul (Romania), Europea (Belgium), 

Agrarmarketing MV (Germany), AH Akademie (Germany), Ústav zemědělské 

ekonomiky a informací (Czechia) 

 General Agreement for a Slovak-Czech-Hungarian Joint Research Cooperation 

for the period 2014 – 2016 between VÚEPP, ÚZEI and AKI (Doucha) 

o ID number of the project: ÚZEI 105/2013-1010 

o Duration: from January 2014 to December 2016 

o Participants: VÚEPP (Slovakia), ÚZEI (Czechia), AKI (Hungary) 
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Institutional structure IAEI (since December 31, 2015) 
 

1000 Director Ing. Šolcová Michaela 

1110 Office of Director JUDr. Čuhelová Pavla 

1200 Research Ing. Abrahamová Miluše 

1210 Rural Development Ing. Čámská Klára, Ph.D. 

1211 Territorial Development of Agriculture and Rural Areas Ing. Kučera Jakub 

1212 Agri-environmental Policy Ing. Šejnohová Hana, Ph.D. 

1213 Human Resources in Agriculture and Rural Areas PhDr. Spěšná Daniela 

1220 Agricultural Market Ing. Bošková Iveta, Ph.D. 

1221 Markets of Agricultural Commodities   

1222 Markets of Food Products Ing. Pohlová Karina 

1230 Economics of Agrarian Sector Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 

1231 Economics of Agriculture and Food Industry Ing. Boudný Jan 

1232 Modelling of Agricultural Policy Ing. Vilhelm Václav, CSc. 

1300 Liaison Agency FADN CZ Ing. Hanibal Josef 

1311 FADN Organization for Legal Entities Ing. Macháčková Jana 

1312 FADN Organization for Individual Farms Ing. Harvilíková Martina 

1313 FADN Database Administration Ing. Lekešová Michaela 

1314 FADN Analysis, Communication and Data Provision Ing. Slížka Eduard 

1400 Agricultural Advisory Service-Education Center 
and Library of Antonin Svehla 

Mgr. Rymeš Patrik 

1410 Advisory Service and Education Ing. Bajnar Zdeněk 

1421 Services for Library of Antonin Svehla Nushartová Lenka 

1422 Collections for Library of Antonin Svehla Mgr. Doboš Jan 

1500 Finance and Administration Ing. Pízová Zuzana 

1510 Finance Žáková Iveta 

1511 Budget   

1512 Accounting Hanibalová Petra 

1502 Human Resources Ing. Novosvětská Dana 

1520 Internal and Assets Administration Ing. Prchlík Vladimír 

1521 Economic Administration and Reprography Kozlovská Hana 

1522 Multimedia Services Ing. Minář Jiří 

1530 ICT Mika Patrik 
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