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ÚVOD 

Vážení čtenáři, 
 
jsem potěšen, že jste projevili zájem o činnost Ústavu zemědělské ekonomiky a 

informací (ÚZEI), státní příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
zemědělství, a která má více než stoletou tradici. 

 
V tuto chvíli jsme pro Vás připravili v pořadí již devatenáctou ročenku, v níž máte 

možnost se podrobněji seznámit s nejvýznamnějšími aktivitami a stavem řešení úkolů 
jednotlivých úseků ÚZEI za rok 2017. Hlavním předmětem jeho činnosti a působení je 
provádění základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oboru agrární politiky a ekonomiky 
rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova na úrovni makroekonomické, 
regionální a mikroekonomické. ÚZEI primárně zajištuje výzkumně-analytický a vzdělávací 
servis pro Ministerstvo zemědělství a také různé organizace. Řadu těchto činností vytváří 
formou tematických a mimořádných tematických úkolů. 

ÚZEI také vykonává funkci kontaktního pracoviště FADN CZ, které je jediným 
administrátorem primárních zdrojů dat pro hodnocení ekonomických dopadů Společné 
zemědělské politiky EU v prostředí ČR. S rostoucími požadavky na sledování souvislostí mezi 
jednotlivými disproporcemi v rámci Agro sektoru a tržními diferencemi jednotného trhu EU 
vzrůstají i požadavky na četnost a přesnost výstupů úseku FADN CZ. 

ÚZEI dále plní úlohu vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti 
zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova. Vytváří kvalifikační zázemí pro zemědělský 
poradenský systém, vzdělává a akredituje poradce, lektory a také poskytuje celkovou 
informační podporu zemědělskému poradenskému systému na území ČR. Realizuje další 
vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru.  

Součástí ÚZEI je také Knihovna Antonína Švehly, která je se svými více než 1,2 miliony 
svazků (po Národní zemědělské knihovně USA a Ústřední vědecké knihovně Akademie 
zemědělských věd v Moskvě) třetí největší zemědělskou knihovnou na světě. Pro oblast 
zemědělství, potravinářství a další příbuzné obory je pak největší specializovanou knihovnou 
v České republice. Poskytuje nejmodernější knihovnické služby doma i v zahraničí pro 
odborníky i širokou veřejnost a rovněž zajišťuje komplexní knihovnický a bibliografický servis 
pro pracovníky Ministerstva zemědělství. 

 
Snažíme se být moderní flexibilní organizací, která je otevřena novým výzvám, 

podnětům a spolupráci nejen s českými a zahraničními institucemi, ale také s jednotlivci z řad 
širší zemědělské veřejnosti. Těší nás, že o naši činnost projevuje zájem řada komerčních 
subjektů, neziskový i akademický sektor, a to, zejména v oblasti odborných konzultací nebo 
formou participování na grantových a jiných výzkumných projektech. 

 
Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování všem svým spolupracovníkům z Ústavu 

zemědělské ekonomiky a informací, kteří se podíleli na vzniku této publikace a zároveň vyslovit 
neskromné přání, aby Vás, milí čtenáři, její obsah zaujal. 

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

 

 



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; 



• 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. 



Vedoucí pracovníci ÚZEI (stav k 31. 12. 2017) 
 

1000 Ředitel 
Ing. Kala Štěpán, MBA, 
Ph.D.  

1001 Samostatné oddělení Kancelář ředitele JUDr. Čuhelová Pavla 
1002 samostatné oddělení Personální Hanousková Eva 

1003 
samostatné oddělení Operativní analýzy a mezinárodní 
spolupráce Ing. Novotná Klára 

1100 úsek Věda a výzkum Ing. Abrahamová Miluše 
1110 odbor Rozvoj venkova Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D. 
1111 oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova Ing. Kučera Jakub 
1112 oddělení Agroenvironmentální politika Ing. Šejnohová Hana, Ph.D. 
1113 oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova PhDr. Spěšná Daniela 
1120 odbor Agrární trh Ing. Bošková Iveta, Ph.D. 
1121 oddělení Trh zemědělských komodit   
1122 oddělení Trh potravinářských komodit Ing. Mrhálková Ilona 
1130 odbor Ekonomika agrárního sektoru Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 
1131 oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství  Ing. Boudný Jan 
1132 oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky Ing. Vilhelm Václav, CSc. 
1200 úsek Kontaktní pracoviště FADN a datové zdroje Ing. Zajíček Ota, MBA 
1210 odbor Kontaktní pracoviště FADN Ing. Hanibal Josef 
1211 oddělení Organizace šetření FADN právnických osob Ing. Macháčková Jana 
1212 oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob Ing. Harvilíková Martina 
1213 oddělení Správa databáze FADN Ing. Lekešová Michaela 
1214 oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN Ing. Slížka Eduard 
1201 samostatné oddělení Datové zdroje  
1010 odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum 

a Knihovna Antonína Švehly 
Ing. Karpíšek Vojtěch 

1011 oddělení Poradenství a vzdělávání Ing. Bajnar Zdeněk 
1012 oddělení Služby Knihovny Antonína Švehly Nushartová Lenka 
1013 oddělení Fondy Knihovny Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan 
1300 úsek Ekonomika a správa Ing. Regent Miroslav 

1301 samostatné oddělení Správa veřejných zakázek a smluv 
Bc. Vodička Jan, magistr 
práva, DiS. 

1310 odbor Ekonomika Žáková Iveta 
1311 oddělení Účtárna Hanibalová Petra 
1320 odbor Vnitřní a majetková správa Ing. Prchlík Vladimír 
1321 oddělení Hospodářská správa a reprografie Kozlovská Hana 
1322 oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 
1331 samostatné oddělení ICT Bc. Chorváth Petr 

  



2 VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI 

2.1 INTERNÍ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A PODPŮRNÉ PROJEKTY ÚZEI 

Modelové simulace a predikce fungování agrárního sektoru se zaměřením na 
monitoring chování obchodních formátů a poptávky spotřebitelů (1110)  
Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Foltýn, CSc.  
Cíl projektu: Permanentní zdokonalování modelu AGRO-2014 spolu s cenovými transmisemi 
všech sekcí modelu. Zvláštní pozornost bude věnována prověřování, dokončování a analýze 
potravinářského průmyslu. Modelování ekonomického vývoje agrárního sektoru pomocí 
modelu AGRO-2014 v návaznosti na pravidelné predikce rentability zemědělských komodit. 
Pravidelné sledování aktuálního vývoje trhu a spotřebitelské poptávky vybraných potravin na 
bázi údajů firmy GfK, příp. AC Nielsen v návaznosti na modelovaný vývoj agrárního sektoru. 
Pravidelné vyhodnocování ekonomické regulérnosti fungování trhu se zemědělskými 
a potravinářskými komoditami (domácí producenti versus zahraniční konkurence). Ohalování 
případných „nekalých praktik“ (un-fair practices) na českém trhu, pokud existují podle formátů 
prodeje pomocí originálních matematických metod, modelů a postupů.  

Zdokonalení metodiky třídění agrárního zboží na nezpracované komodity, méně 
zpracované výrobky a vysoce zpracované výrobky (1111) 
Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová 
Cíl projektu: Zdokonalení metodiky třídění agrárního zboží na nezpracované komodity, méně 
zpracované výrobky a vysoce zpracované výrobky. Mezi aktivity bude v tomto roce řešení 
zařazeno porovnání českého AZO podle stupně zpracování komodity podle současně 
používané metodiky (Regmi et al., 2005) a podle nové metodiky. S tím souvisí i zhodnocení 
silných a slabých stránek existujících třídění a nově navrženého třídění a diskuse, zda má být 
nové třídění sestaveno univerzálněji, nebo více „na míru“ českému AZO. 

Zpracování postupu získávání prostorových dat z Registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí (RÚIAN) (1112) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera 
Cíl projektu: Získat dovednosti pro vytěžení prostorové datové báze RÚIAN pro účely aktivit 
ÚZEI. Projekt se zaměří na vypracování postupu, jak data získávat, jak z této široké datové 
základny vytvořit konkrétní mapovou vrstvu, bude vyzkoušeno na příkladu vrstvy 
zemědělského půdního fondu. Budou porovnány souhrnné výměry ZPF získané z dat RÚIAN 
se v současnosti používanou databází ÚHDP (Úhrnné hodnoty druhů pozemků) poskytovanou 
ČÚZK. Primárně budou data otestována na menším území s výhledem na zpracování celé 
ČR. 
V rámci projektu bude využito nástrojů GIS (a to jak stávajících, tak zejména svobodného SW), 
databázových nástrojů a specializovaných skriptů. 

Mladí zemědělci v České republice (1113) 
Odpovědný řešitel: Ing. Marie Pechrová, Ph.D. 
Cíl projektu: Analyzovat faktory, které ovlivňují počet mladých zemědělců (manažerů) 
v sektoru. Nejprve bude popsán vývoj věkové (a vzdělanostní) struktury pracovníků 
v zemědělství se zaměřením na vedoucí zemědělských podniků. Poté bude modelována 
předpokládaná budoucí věková struktura vedoucích pracovníků v zemědělství 
v nejpravděpodobnějším scénáři. Dále budou analyzovány podpory, které jsou mladým 
zemědělským podnikatelům poskytovány v rámci Společné zemědělské politiky Evropské 
unie, v rámci prvního pilíře a především z Programu rozvoje venkova. Bude provedeno 



dotazníkové šetření na výzkum motivace mladých zemědělců vstoupit do odvětví a zjišťovány 
bariéry, proč je pro mladé zemědělské podnikatele obtížné začít hospodařit, tj. zjišťovány 
bariéry začátku zemědělské činnosti. Předpokládá se sekundární i primární výzkum – 
konkrétně dotazníkové šetření na vybraném vzorku mladých zemědělských podnikatelů 
a manažerů v České republice. V letošním roce se předpokládá sestavení dotazníku 
a případně i jeho pilotáž a výběr vzorku (příjemci dotací pro mladé zemědělce z Programu 
rozvoje venkova). 

Analýza faktorů ovlivňujících cenovou transmisi v zemědělsko-potravinářské vertikále 
(1114) 
Odpovědný řešitel: Tamara Rudinskaya, Ph.D. 
Cíl projektu: Projekt je zaměřen na identifikaci a analýzu faktorů ovlivňujících cenovou 
transmisi v zemědělsko-potravinářské vertikále. Identifikace faktorů ovlivňujících cenovou 
transmisi může pomoci při modelování tržních opatření či nástrojů řízení rizik, kterými lze 
dosáhnout příznivějšího přenosu cen pro farmáře. 

Řízení rizik v zemědělství - srovnání situace USA, EU a ČR (1115) 
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, Ph.D. 
Cíl projektu: Informativní deskripce, komparativní analýza zkoumání současného stavu 
systémů řízení rizik zemědělského sektoru EU a USA. Dílčím cílem projektu je doporučení 
formy podpory zemědělského risk managementu pro podmínky ČR a ve výhledu návrhů 
společné zemědělské politiky po roce 2020. 

Samozásobitelství potravinami na venkově - komparace (1116) 
Odpovědný řešitel: Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D. 
Cíl projektu: Analyzovat současné přístupy venkovských obyvatel k samozásobitelství 
potravinami ve dvou typově odlišných mikroregionech – komparace příměstského 
a periferního regionu. Pilotně ověřit výzkumné otázky pro případný navazující výzkum 
umožňující komparace ve více typech venkovských regionů. 

Analýza hospodaření velkých zemědělských podniků (1117) 
Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav jelínek, Ph.D. 
Cíl projektu: Definovat a kvantifikovat majetkové vazby korporátních typů zemědělských 
podniků – kvantifikace takových struktur v českém agrokomplexu za účelem poznání 
majetkových propojení a jejich ekonomický potenciál včetně jejich postojů vůči nastavení 
zemědělské politiky (2017). Vyhodnotit ekonomickou výkonnost a investiční aktivitu uvedených 
podniků; Analyzovat hybné síly a rizika spojená s růstem velkých zemědělských korporací, 
především ve vztahu k okolí a společnosti (2018) Konfrontovat výkonnost a investiční aktivitu 
podniků s vnitřními podmínkami organizace výrobních a obchodních procesů (vztahy uvnitř 
hierarchií, řešení morálního hazardu, informačních asymetrií), 2018. 

Přenos informací o výrobci a výrobku napříč zemědělsko-potravinovou vertikálou 
(1118) 
Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D. 
Cíl projektu: Analýza metod přenosu informací o výrobci a výrobku a jejich účinnosti napříč 
zemědělsko-potravinovou výrobně spotřební vertikálou. Projekt je koncipován na období 
přesahující jeden rok. V roce 2017 bude zpracován přehled metod, které používají zemědělští 
výrobci a zpracovatelé v ČR k přenosu informací ke spotřebiteli a poté bude u spotřebitelů 
ověřeno, jak metody využívají a jaká mají jiná komunikační očekávání. 



Vývoj trhu s bramborami a předpokladů ke zvýšení soběstačnosti do roku 2030 (1119) 
Odpovědný řešitel: Ing. Hana Baudisová 
Cíl projektu: Monitoring současného stavu pěstování brambor v ČR a vazby na pěstitele v EU 
a zjištění předpokladů a podmínek ke zvýšení soběstačnosti brambor do roku 2030 v kontextu 
Strategie rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. 

Analýza systému chráněných značek EU v ČR II. (1254) 
Odpovědný řešitel: Ing. Martin Plášil, Ph.D. 
Cíl projektu: Analyzovat, jak si ČR stojí v získávání registrací názvů v rámci Systému 
chráněných značek EU v porovnání se všemi členskými zeměmi EU. 

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (1273)  
Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D. 
Cíl projektu: V roce 2017 budou práce zaměřeny na dokončení zahájených analytických prací 
v předchozím roce a to zejména se zaměřením na vyhodnocení účinků dle jednotlivých typů 
podniků - příslušnost k LFA, stupeň zatravnění, intenzita chovu přežvýkavců a kombinaci 
těchto kritérií - či typů projektů pro soubor podniků v databázi Albertina. A dále zohlednění 
časových aspektů, kdy byla podpora přijata s možnými časovými posuny výchozích roků pro 
podpořené podniky v různých etapách – max. do 3 let, s tím že databáze bude rozšířena 
o další roky (2014 příp. i rok 2015) a umožní tak sledování výsledných efektů v delším 
časovém období.  

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (1281) 
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Hloušková 
Cíl projektu: Zpracovat vícekriteriální zhodnocení zemědělských podniků zastoupených 
v šetření FADN CZ vlastní vyvíjenou metodou, která bere v úvahu širší pojetí funkce 
zemědělství (ekonomická, produkční, životní prostředí, sociální). Výsledkem bude finální 
zhodnocení hospodaření zemědělských podniků a publikace jak celkových výsledků podniku, 
tak i zhodnocení jednotlivých dimenzí a ukazatelů. Výstupy budou také zprostředkovány 
zemědělským podnikům pomocí uživatelské aplikace FADN Public, která poskytuje možnost 
benchmarkingu. 

Institucionální vztahy na trhu s půdou se zaměřením na podmínky v EU (1292) 
Odpovědný řešitel: Ing. Voltr, CSc. 
Cíl projektu: Zpracovat aktualizovanou verzi právních norem v Evropě a vypracovat SWOT 
analýzu pro posouzení dopadů případných změn legislativy ČR vzhledem ke stávajícímu 
stavu. Projekt se zaměřuje na vyhodnocení institucionálních a ekonomických vazeb na trhu 
s prodejem a pachtem půdy. 

Sociální návratnost investic v projektu MAS (1293) 
Odpovědný řešitel: Ing. Marie Trantinová, Ph.D. 
Cíl projektu: Ověřit Sociální návratnost investic metodu SROI na příkladu projektu MAS. 
Součástí projektu bude také rozšíření analýzy zdrojů financování projektů MAS z minulého 
roku, které přispěje k celkovému přehledu o aktivitách MAS v rámci Evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESIF). 

MASO III - strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků 
v ČR (1294) 
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 



Cíl projektu: Identifikovat zdroje a limity potenciální konkurenční výhody zpracovatelů masa v 
ČR vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům. V roce 2017 bude hlavním cílem projektu 
identifikovat vztahy ve vertikále masa a masných výrobků z pohledu zpracovatelů a zdroje 
a limity růstu masného průmyslu v ČR ve střednědobém horizontu. 

Vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství - analýza technické 
efektivnosti (1295) 
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. 
Cíl projektu: Posouzení schopnosti zvyšování produktivity, potenciálu růstu a trendů 
v efektivnosti a produktivitě podniků ekologického zemědělství podle výrobních zaměření na 
základě dat šetření FADN 2011-2016. 

Modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR 
(1297) 
Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. 
Cíl projektu: Motivací k projektu je zdokonalení vyhodnocování dopadů změn politiky LFA do 
ekonomiky zemědělských podniků. Hlavním cílem je zhodnocení životaschopnosti 
zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR. 

Predikce a jejich holistická konstrukce a interpretace (1298)  
Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný 
Cíl projektu: Použití rozhodovacích funkcí a řešení, které by vedlo ke konkrétním "výpočetním" 
korekcím predikcí. Výsledkem řešení by mělo být zlepšení struktury predikčního aparátu a s 
tím spojená buď kvalitnější využitelnost predikčních výsledků anebo ověření jejich validity. 
Výsledky matematicko-statistických metod, které tvoří důležitou část predikčních konstrukcí, a 
jejich konfrontace s věcnými expertními pohledy v predikční praxi by se měly alespoň poněkud 
posunout v syntetickém pojetí do transparentnější úrovně. 

2.2 GRANTY (NÁRODNÍ PROJEKTY) 

Projekt podpory zdraví "Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému 
stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“ (2419) 
Číslo projektu:  10723/2017  
Vypisující organizace:  Ministerstvo zdravotnictví ČR  
Doba řešení:  Rok 2017  
Řešitel: Ing. Daniela Doudová 
Hlavní cíl projektu – informovat vybrané věkové kategorie spotřebitelů (děti MŠ, žáci ZŠ, 
středoškolská mládež, učitelé i rodiče těchto cílových skupin) o základech správné 
životosprávy a zdravé výživy, o základních hygienických pravidlech při manipulaci 
s potravinami a o prevenci před onemocněními a otravami z potravin dle doporučení WHO 
„5 klíčů k bezpečnému stravování“ – se podařilo naplnit. 
Bylo úspěšně zrealizováno všech 40 plánovaných výukových hudebních představení 
a tematických programů pro děti ve věku 3–9 let; tyto tematické akce probíhaly v různých 
regionech ČR a celkově je zhlédlo zhruba 2 tisíce dětí a jejich pedagogů. 
Bylo vydáno celkem 1 100 ks pracovních sešitů „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1.-3. ročníků 
ZŠ, 1000 ks aktualizovaného Souboru znalostních testů pro žáky 2. st. ZŠ a zhotoveno 
1 500 ks informačních CD/DVD s naučnými písničkami z představení a demoverzí programu 
do interaktivních tabulí pro žáky 1. stupně ZŠ. Dále byl realizován odborný seminář pro 
pedagogy ZŠ „Výživa ve výchově ke zdraví-interaktivně“, byl proveden upgrade 



e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“ a jeho zapojení do výuky studentů 
středních odborných škol potravinářského, zdravotnického a hotelového zaměření, probíhala 
distribuce naučných tematických materiálů, propagace na výstavách a další aktivity. 

VISK 5: Retrokatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2017 
Číslo projektu:  17960/2017 OULK-OLK, VISK 5 - RETROKON 
Vypisující organizace:  Ministerstvo kultury ČR  
Doba řešení: březen 2017 – prosinec 2017  
Odpovědný řešitel:  Mgr. Jan Doboš  
Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Ing. Libuše Zárubová, Ing. Radmila Karešová, CSc.  
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2017:  
Vytváření minimálních katalogizačních záznamů starého fondu KAŠ v elektronickém 
knihovním systému ALEPH. Záznamy zpracovávali zaškolení brigádníci od června do 
listopadu 2017. Supervizi a dopracování záznamů zajišťují průběžně odborné katalogizátorky 
KAŠ. Zpracované záznamy jsou předávány do Souborného katalogu Národní knihovny ČR. 

VISK 7: KRAMERIUS 2017 – Ochrana a reformátování fondu 
Číslo projektu:  18330/2017 OULK – OLK, VISK 7 - KRAMERIUS 
Vypisující organizace:  Ministerstvo kultury ČR  
Doba řešení:  březen 2017 – prosinec 2017  
Odpovědní řešitel  Mgr. Jan Doboš  
Řešitelský kolektiv:  Mgr. Jan Doboš  
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2017:  
V roce 2017 jsme v rámci ochrany knihovního fondu ohroženého degradací dřevitého papíru 
zdigitalizovali 39 svazků 4 časopiseckých titulů ve formátu pro Národní digitální knihovnu. 
Zpracovatelem byla firma Microna, Věra Fialová. Pro zpomalení degradačních procesů jsou 
tyto ohrožené svazky ukládány do krabic ze speciální alkalické lepenky. Výrobu 440 kusů 
těchto speciálních obalů jsme realizovali prostřednictvím frmy EMBA, s.r.o.  

VISK 9: Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2017  
Číslo projektu: 18420/2017/OULK-OLK, VISK 9 – Rozvoj Souborného 

katalogu  
Vypisující organizace:  Ministerstvo kultury ČR  
Doba řešení: březen 2017 – prosinec 2017  
Odpovědný řešitel:  Mgr. Jan Doboš  
Řešitelský kolektiv:  MVDr. Alexandra Jarešová  
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2017:  
Brigádníci za supervize odborné bibliografky zkontrolovali 7 390 bibliografických záznamů 
a 8 444 autoritních záhlaví v bibliografické bázi autorit KAŠ v systému ALEPH. Cílem bylo 
propojení autoritních záhlaví jednotlivých záznamů s lokální kopií databáze národních autorit. 
Výstupem těchto prací je jednoznačné přiřazení článků k jejich autorům, přičemž se odstraní 
multiplicita autoritních záznamů. Propojeno bylo 878 nových autoritních záznamů. Dále vzniklo 
15 návrhů jmenných autorit osob a 2 již existující autoritní záznamy byly v národní databázi 
opraveny. Lokální báze autorit se denně synchronizuje s národní bází autorit AUT 



Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální 
úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak 
biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy 
Číslo projektu:                        QK1710307 
Zadavatel:                             MZe, NAZV 
Doba řešení:                        únor 2017 – prosinec 2020  
Koordinátor projektu:             Česká zemědělská univerzita v Praze 
Partneři projektu:        Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě 

a chemickém průmyslu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, ECO trend s.r.o., Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v. v. i. 

Odpovědný řešitel:                Ing. Václav Voltr, CSc. 
Další řešitelé:  Ing. Martin Hruška, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Bohdana 

Janotová, DIS., 
Projekt řeší ekonomickou stránku optimalizace energetického využití zemědělské biomasy, se 
zaměřením na využitelnost napříč cílovými skupinami. V projektu bude z ekonomického 
pohledu analyzována jak produkce zemědělské biomasy (plodiny, technologie, podmínky), tak 
i její následné energetické využití (různé způsoby energetického využití, včetně dnes už 
komerčně dostupných biopaliv 2. gen. (B2G). Jejich přínosem jsou především výrazně lepší 
parametry LCA než u B1G a skutečnost, že vstupní surovina primárně nemá konflikt 
s potravinovým řetězcem. Problematika je řešena jak z hlediska přímých nákladů a výnosů, 
tak také z pohledu nepřímých efektů a externalit (ekosystémových služeb). 
Originalita a jedinečnost řešení spočívá zejména v tom, že projekt naváže na již existující IS 
RESTEP a doplní jej o nový – ekonomický pohled na energetické využití biomasy včetně 
zohlednění nepřímých ekonomických a environmetálních dopadů, čímž vznikne nová přidaná 
hodnota a reálny základ pro systémový rozvoj technologické nadstavby OZE. 
Cílem projektu je vývoj nástroje a vhodných metod pro zohlednění ekonomických aspektů 
v rámci strategických a rozhodovacích procesů především veřejné správy na národní 
i regionální úrovni vedoucí k udržitelnému energetickému využití zemědělské biomasy, při 
respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy. 
V rámci projektu bude navržena a testována metodika zohlednění vybraných ekonomických 
aspektů (nákladů, výnosů, externalit, ekosystémových služeb, apod.) v rozhodovacích 
procesech veřejné správy na různých úrovních ve vztahu k energetickému využití biomasy. 
Aktivity v roce 2017: 

• V prvním roce byla provedena analýza dostupných českých i zahraničních modelů 
popisujících metody kalkulace ekonomických nákladů včetně externalit na jednotku 
vyprodukované biomasy. Paralelně probíhala analýza datových podkladů stávajícího 
programu ISRESTEP s důrazem na datové a funkční propojení vznikajících modulů 
BIOMASA a EKONOMIKA. Na základě výstupů analýzy rešerše byla identifikována 
chybějící data a připraven návrh datového modelu a aplikační úrovně nového modulu 
EKONOMIKA a navržena struktura těchto rozšiřujících datových sad.  

• Byla vyhodnocena dostupnost a relevance údajů pro jejich vyhodnocení a analyzovány 
dopady využití jednotlivých technologii OZE na půdu a shromažďovány relevantní 
podklady. Vytvoření přehledu komerčně dostupných technologii B2G a jejich nároků 
na druh a kvalitu biomasy umožnilo analyzovat dostupná relevantní data na lokalizaci 
využitelné biomasy (především slámy).  

 



2.3 TEMATICKÉ ÚKOLY (ODBORNÝ SERVIS PRO MZE) 

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 (4101) 
Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 
Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Analýza vývoje zemědělství ČR v roce 2016. 
Hodnocení zemědělské politiky v roce 2016. 
Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2017. 

Odborná operativní činnost pro MZe (4102) 
Odpovědný řešitel: Ing. Kala Štěpán, MBA, Ph.D. 
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Mimořádné úkoly řešené operativně v průběhu roku na základě požadavků pana ministra 
a odborných útvarů ministerstva. 

Činnost Certifikačního orgánu a jeho akreditace ČIA (4103) 
Odpovědný řešitel: Ing. Kala Štěpán, MBA, Ph.D. 
Další řešitelé: JUDr. Pavla Čuhelová, Ing. Klára Novotná, Ing. Vladimíra Matalová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Příprava procesu akreditace pověřeného Certifikačního orgánu, zpracování podkladů 
a žádosti o udělení akreditace. 
Akreditační řízení na ČIA. 
Činnost Certifikačního orgánu dle Směrnice Ministerstva zemědělství o certifikaci resortně 
zaměřených organizací jako poradenských subjektů. 

Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 (4104) 
Odpovědný řešitel: Ing. Marta Mrnuštík Konečná 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
 Podpora naplňování plánu hodnocení a aktualizace souboru „Struktura Evaluačního plánu“ 
s ohledem na plánované aktivity monitoringu a hodnocení v roce 2017. 
Zpracování připomínek a komentářů k výstupům hodnotitele pro průběžné hodnocení PRV za 
rok 2017. 
Vedení databáze kontextových ukazatelů pro PRV. Na základě vývoje kontextových ukazatelů 
příprava časových řad a analýz pro posouzení rozvojových potřeb. 
Spolupráce na zpracování zadání pro dílčí věcné monitoringy a metodiky zejména pro plošná 
opatření PRV (včetně lesnických opatření) v rámci zpracování ročního plánu hodnotících 
aktivit na rok 2018. 
Ukazatele za opatření LFA. 



Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020 (4105) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jana Peterková 
Další řešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Edita 

Turková, Ing. Jaroslav Pražan Ph.D. 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Úkol bude zaměřen na přípravu dat a získávání dalších znalostí (podkladů) pro podporu řízení 
následujících environmentálně cílených opatření PRV 2014-2020 (včetně získání dat 
potřebných pro budoucí přípravu nastavení opatření po roce 2020): 
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO). 
Ekologické zemědělství (EZ). 
Podpory v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000). 
Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekonomickou situaci podniků, které byly 
ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních a titulech. Posouzení správnosti 
nastavení podmínek a doporučení možných metod pro výpočet plateb v následujícím 
programovém období na vybraných okruzích titulů. 
Analýza současných možností zavedení faremních environmentálních plánů či jiných forem 
cíleného poradenství pro AEKO, Natura 2000 a EZ. 
Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data 
přímo dostupná. 
Podpora případných aktualizací odpovídajících NV. 
Rozpracování nastavení podmínek provádění IP konzumních brambor, včetně stanovení 
kalkulace újmy. 

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy 
pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - tržní statky (4106) 
Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum¨ 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Aktualizace a případné rozšíření databáze tržních cen zemědělských statků (příp. dalších 
statků vztahujících se k zemědělství) a variabilních vstupů (vstupy a výstupy projektů) ve 
struktuře použité v Pravidlech operací 4.1.1 a 4.2.1, ve spolupráci se SZIF. Podklady mají 
sloužit pro kontrolu plánovaného rozpočtu - hospodárnosti a pro verifikaci předpokladů cen ve 
finančním plánu projektů. 
Aktualizace predikce tržních cen statků a variabilních vstupů na úrovni ročních cen, přičemž 
predikce bude provedena/aktualizována ve formě desetiletého výhledu, nebo na kratší či delší 
dobu dle disponibilních dat, pro případné použití v CBA analýze. 
Příprava a posouzení alternativních metod pro hodnocení efektivity projektů PRV (včetně 
nezemědělských) ve spolupráci se SZIF, tj. dopracování kalkulátoru pro výpočet finanční 
analýzy projektů a pilotní průzkum ohledně funkčnosti kalkulátoru na vzorku vybraných 
projektů. 
Návrh použití v praxi v rámci Pravidel pro poskytování dotací. 

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 úseku Věda a výzkum 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Případné další rozšíření databáze cen zemědělských netržních statků (tj. externalit), které 
bude možné ocenit ve vazbě na jednotlivé typy investičních projektů PRV 2014-2020. 
Uvést metodiku oceňování těchto statků. 
Výsledky oceňování netržních statků/externalit připravit k používání v CBA (např. definovat 
pravidla pro použití). 
Provedení pilotního šetření na vzorku vybraných projektů (resp. žadatelů) ve spolupráci se 
SZIF. 

Posouzení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
(dále jen DZES) za období 2010-2015 a návrhy pro možné úpravy (4108) 
Odpovědný řešitel: Ing. Marie Trantinová, Ph.D. 
Další řešitelé: Ing. Ing. Jakub Kučera, Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Ivana 

Darmovzalová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Tento tematický úkol navazuje na úkol č. 14 z roku 2015 a je pokračujícím úkolem č. 26/2016 
a postupně doplňuje analýzu o rozbor dalších standardů DZES. V roce 2015 byly předmětem 
zadání standardy DZES 4, jehož cílem je pokryvnost půdy a DZES 6, který má zajistit 
zachování organické hmoty v půdě. V roce 2017 je úkol zaměřen na standardy DZES 5, jehož 
úkolem je protierozní ochrana půdy a DZES 7, který řeší zachování krajinných prvků (KP) 
současně v kontextu EFA a invazní druhy rostlin. Výsledek by měl mít u každého jednotlivého 
standardu následující strukturu: 
Zhodnocení současného stavu (stručný popis stavu eroze (max. 1-2 str.), stavu invazivních 
rostlin (max. 1 str.), počet evidovaných KP, využití vnějších a vnitřních KP, plocha KP 
evidovaná v LPIS, oblíbenost, porušování). 
Stanovení cílů s ohledem na legislativní předpisy EU a další schválené rezortní strategie 
(definování ideálního nastavení, které vychází ze strategických dokumentů doporučených 
MZe). 
Zohlednění výsledků známých studií a výzkumu v. v. i., Univerzit platí pro celý dokument jako 
způsob práce, účelem je získat přehled již provedených šetření a studií). 
Zapracování zkušeností z ostatních členských států EU (Německo, Slovensko, Rakousko 
a Polsko). 
Případová studie u krajinných prvků kvalifikovaný odhad zmapovaných KP v LPIS pro 
zvolenou oblast, (kolik KP na zemědělské půdě ještě zakreslených není, probrat i již provedené 
práce, stanovit „hranici“ mezi tím, co se má chránit jako KP a co je neřízená sukcese vhodná 
k odstranění. U řešení KP křoviska využít databázi Natura 2000 vrstvu K3 (z katalogu biotopů). 
Dotazníkové šetření k orientaci o náhledu zem. subjektů k problematice eroze tj. bude 
provedena jako šetření druhů půdo-ochranných technologií, které v reálu používají 
zemědělské farmy. Předmětem šetření bude, jaké půdoochranné technologie jsou prováděné, 
v jaké míře. Jak vidí praxe tyto opatření účinná a efektivní a proč jiná nedělají. Do dotazníku 
v případě možnosti přidat i cca 2 otázky k EFA např. ke zjištění, proč nejsou využívané KP pro 
plnění greeningu. 
Návrh opatření na zlepšení účinnosti současného nastavení k dosažení cílů. 

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů (4109) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D. 



Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Problematika ochrany přírodních zdrojů a tvorby krajiny, poskytování veřejných statků 
a podpora pracovních sil v rámci vztahů zemědělství k venkovu. Rozpracování analýzy 
příčinných a ekonomických vazeb s ohledem na institucionální uspořádání, náklady a další 
faktory v rámci poskytování veřejných statků a snižování záporných externalit (především 
vazeb v rámci jednotlivých částí strategie). Vytvoření databáze indikátorů pro naplňování cílů 
Strategie a návrh institucionálního uspořádání plnění databáze podle zdrojů. Návrh potřebných 
šetření s harmonogramem a s odhadem finanční náročnosti. Provedení vybraných šetření tam, 
kde nejsou jinak dostupná data. Kontinuálně probíhá komunikace s ÚZEI na konečné precizaci 
zadání.  

Analýza SZP z hlediska podpory živočišné výroby (4110) 
Odpovědný řešitel: Ing. Sumudu Namali Gouri Boyinová 
Další řešitelé:  Ing. Kateřina Jochymková, Ing. Jaroslav Humpál 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Analýza a souhrn podpor vybraných komodit živočišné výroby v rámci SZP ve vybraných 
členských státech (cca 7 členských států) a srovnání se situací v ČR. Pro analýzu budou 
využita data z databáze Eurostatu (DG Competition a DG Agriculture), dokumenty o aplikaci 
podpor živočišné výroby v rámci Programu rozvoje venkova zjištěné zastupitelskými úřady 
a další zdroje. 

Aktualizace sazeb dotačního programu - Zlepšení životních podmínek v chovu 
hospodářských zvířat (4111) 
Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 
Další řešitelé: Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Jan Boudný, Ing. Kateřina Jochymková  
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Aktualizace výstupů ÚZEI, které již byly MZe poskytnuty v roce 2015 v rámci MTÚ pod názvem: 
„Zavedení nového dotačního titulu mléčného skotu, sektoru chovu prasat a drůbeže“, pod 
označením TÚ 4102. V rámci tohoto nového národního dotačního programu „Zlepšení 
životních podmínek v chovu hospodářských zvířat“, bude v roce 2017 nutná průběžná 
spolupráce na případných úpravách a doplnění již provedených kalkulací sazeb 
u podprogramů týkajících se DŽPZ dojnic, masného skotu, drůbeže a prasat. Konkrétně se 
jedná o 5 podprogramů u podopatření DŽPZ chovu dojnic a 6 podprogramů DŽPZ drůbeže 
(dotační tituly u dalších druhů hospodářských zvířat jsou ve fázi příprav: 
Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou 
Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic 
Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí 
Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic 
Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období 
Podpora snížení projevů stresové zátěže drůbeže 
Podpora zlepšení stájového prostředí mikroklimatu drůbeže 
Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže  
Podpora šetrného ošetření zobáků jednodenních mláďat drůbeže 
Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách 



Podpora šetrného zacházení s drůbeží 

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody 
Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve 
vybraných oblastech (4112) 
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 
Další řešitelé:  Kolektiv pracovníků ÚZEI 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Vyhodnocení postupu plnění strategie rezortu v oblasti zemědělství a potravinářství za období 
2015-2016. 
Opatření v rámci implementace strategie pro dosahování cílových stavů indikátorů vztažených 
k zemědělství a potravinářství k horizontu 2020. 
Podklady pro zaměření Společné zemědělské politiky EU z hlediska strategických cílů rezortu. 
Vyhodnocení postupu plnění strategie rezortu v oblasti zemědělství a potravinářství za období 
2015–2016 ve vztahu k horizontu 2020 v pojetí a struktuře dohodnuté v rámci TÚ v roce 2016. 
Termín: v souladu s termíny zpracování Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2016; konečný 
termín červen 2017 
Možná další (doplňující) opatření v rámci implementace strategie pro dosahování cílových 
stavů indikátorů vztažených k zemědělství a potravinářství k horizontu 2020. Termín: září 2017 
Podklady pro zaměření Společné zemědělské politiky EU z hlediska strategických cílů rezortu. 
Termín: listopad 2017 

Sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v ČR v roce 2015-2020 včetně 
jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku (4113) 
Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Účelem navrženého TÚ bude posouzení nastavení podmínek a účinnosti greeningu v ČR 
z pohledu dosažení cílů pro I. pilíř Společné zemědělské politiky (přímé platby) stanovených 
EU legislativou. Součástí úkolu bude vymezení dobré praxe při plnění podmínek greeningu 
a návrh na případné úpravy nastavení. TÚ se zaměří na nastavení podmínek diverzifikace 
plodin (DP), trvalých travních porostů (TTP) a ploch využívaných v ekologickém zájmu, 
a zhodnotí (i pro jednotlivé plochy EFA), zda současné nastavení je v souladu s cíli společné 
zemědělské politiky (SPZ), jimiž jsou zejména ochrana biodiverzity. TÚ by měl dále zajistit: 
zhodnocení současného stavu využití plochy EFA; návrh způsobu a harmonogramu 
hodnocení účinnosti na základě rešerše studií a výzkumů v. v. i. či univerzit (např. vliv 
pěstování dusík vázajících plodin, zejména sóji, na biodiverzitu); zhodnocení podkladů z 
vybraných členských států EU s podobnou agro-klimatickou strukturou, návrh možných 
opatření na zlepšení účinnosti současného nastavení. 
Cílem bude dále zjistit náklady příležitosti udržení TTP v rámci environmentálně citlivých ploch 
(ECP) ve srovnání s rozoráním/převedením ploch TTP mimo ECP na kulturu standardní orná 
půda, včetně započítání dotací. Současně bude v rámci TÚ zpracována analýza změny 
plodinové struktury v zemědělských podnicích v důsledku zavedení podmínek DP. 
Závěry TÚ budou sloužit jako podklad pro následné celkové vyhodnocení pro období 2015-
2020, dále jako podklad pro jednání s Evropskou komisí či jako argumentace při případném 
auditním šetření ze strany orgánů EK, EÚD či NKÚ. 



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. 

Návrh využití kompostů v rámci standardu dobrého zemědělského 
a  environmentálního stavu (dále jen DZES 6) za účelem zlepšení a zachování oganické 
složky v půdě (4114) 
Odpovědný řešitel: Ing. Marie Trantinová, Ph.D. 
Další řešitelé: Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Hana Šejnohová, Ing. Edita Turková, Ing. 

Jana Peterková 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Tento tematický úkol je zaměřen na standard DZES 6, který má zajistit zlepšení a zachování 
složky organické hmoty v půdě. Výsledek by měl mít následující strukturu: 
posouzení výsledků studie společnosti CZ Biom „Organická hmota obsažená v kompostu 
a jeho využití při zlepšení půdní úrodnosti“; rozbor navržených variant a zhodnocení vhodnosti 
pro zavedení; návrh znění standardu DZES 6 na základě nejvhodnější varianty. 

Stanovení výše podpory na litr mléka a kg mléčného výrobku dodávaných v rámci 
projektu „Mléko do škol“ (4120) 
Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D. 
Další řešitelé: Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Markéta Bříšková, RNDr. Pavel Froněk, 

CSc., Ing. Josefína Menzlová, Ing. Hana Baudisová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
ČR má z rozpočtu EU od školního roku 2017/2018 na projekt mléko do škol přidělenu obálku 
cca 43 219 089 Kč. Po vyčlenění obálek na doprovodná vzdělávací opatření a související 
náklady je k dispozici podpora EU přímo na dodávky a distribuci mléka a mléčných výrobků ve 
výši cca 36 693 016 Kč, k tomu je nezbytné zajistit finanční prostředky z národních zdrojů. 
Požadavek zadání: 
Vypočítat maximální výši podpory na litr mléka a kg nebo litr mléčného výrobku. 
Vypočítat maximální výši podpory na litr biomléka a kg nebo litr bio mléčného výrobku. 
Vypočítat nezbytnou potřebu finančních prostředků z národních zdrojů na projekt „Mléko do 
škol“ na školní rok 2017/2018 a to za předpokladu, že: 
Dodávky do mateřských škol, základních škol a středních škol konzumního mléka 
a neochucených sýrů, tvarohů a jogurtů a další fermentovaných nebo acidofilních výrobků 
budou zdarma (evropská podpora + národní podpora = krytí nákladů na výrobu/pořízení 
a distribuci výrobku). 
U skupiny ochucených výrobků (max. 7 % přidaného cukru včetně ovocné složky, ochucení 
pouze přírodním aromatem) je stanovena evropská podpora na 27 EUR/100 kg mléčné složky 
ke které se dále předpokládá finanční spoluúčast rodičů (evropská podpora + národní podpora 
+ cena žáka = krytí nákladů na výrobu/pořízení a distribuci výrobku). 
Četnost dodávek do škol je 1x týdně. 
Velikost porce bude omezena finančním limitem a nebude menší než 200 ml mléka nebo 
ekvivalentu mléka na žáka a den (v současné době byl limit na žáka a den 250 ml, ale 
nechceme omezovat výrobce větším balením, Evropská komise tento limit již nestanovila). 
Optimální výše podpory na litr mléka nebo kg mléčného výrobku by měla krýt náklady na 
výrobu/pořízení mléčného výrobku, distribuci a marži. Předpokládá se rozdělení mléka 
a mléčných výrobků obecně do skupin podle evropských předpisů. 



Ověření výše nákladů a porovnání v současnosti platných sazeb dotací - vybudování 
kapkové závlahy, restrukturalizace ovocných sadů (4121) 
Odpovědný řešitel: Tamara Rudinskaya, Ph.D. 
Další řešitelé: Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Josefína Menzlová, Ing. Bohdana 

Janotová, DiS., Ing. Marcela Remešová, DiS., Ing. Petr Novotný, Ing. 
Ivanka Součková 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Ověření výše nákladů a porovnání sazeb dotací při realizaci programů v rámci dotačního 
programu: 
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve 
školkách“ (pořízení základního vybavení u kapkové závlahy v ovocných sadech - projekt, cena 
pořízení vlastního zařízení, instalace apod.); 
Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ (kalkulace nákladů spojených s pořízením sadby 
ovocných stromů, výsadby a instalace ochranných prostředků v sadu). 

Zmapování problematiky plýtvání potravinami při respektování manuálu vytvořeném v 
rámci projektu FUSIONS (4123) 
Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová 
Další řešitelé: Ing. Marcela Tuzová, Ing. Petr Novotný, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Martin 

Plášil, Ph.D., Ing. Iveta Bošková, Ph.D. 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Potravinové ztráty a potravinový odpad při výrobě a zpracování potravin (za rok 2016). 
Potravinový odpad při prodeji potravin - velkoobchod maloobchod (za rok 2016). 
Potravinový odpad - restaurace, jídelny, kavárny. 
Potravinový odpad v domácnostech (za rok 2016) možnosti využití potravinového odpadu. 
Definování hlavních aktérů, produktů, klíčových procesů apod. v uvedených článcích řetězce. 
Zjištění možných zdrojů, dostupnosti a kvality dat, analýza dat, která jsou již k dispozici. 
Oslovení specializovaných agentur za účelem navržení metodiky sběru dat v oblastech, pro 
které data k dispozici nejsou vč. prozkoumání možností jejich získání (resp. ochoty poskytovat 
je) a související finanční náročnosti. 
Pilotní sběr vybraných dat dle možnosti oslovené agentury. 

Analýza podílu vybraných skupin potravin s označením vyrobeno v ČR na 
spotřebitelských nákupech, se zohledněním specifik jednotlivých komoditních skupin 
(4124) 
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Štiková 
Další řešitelé: Ing. Ilona Mrhálková, Tamara Rudinskaya, Ing. Helena Sekavová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Specifikování základních komoditních skupin potravin, u kterých lze určit provenienci na 
základě informace uvedené na výrobku. Výběr pouze z balených potravin. 
Stanovení základny pro sběr informací s ohledem na dostupné informační zdroje. 
Analýza a vyhodnocení zjištěných dat. 



Hodnocení ekonomických dopadů přijetí Pařížské dohody v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů na zemědělství ČR (4131) 
Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Jelínek PH.D. 
Další řešitelé: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Medonos 

Tomáš, Ph.D., RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Zdeněk Nesňal 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Cílem tohoto tematického úkolu je hodnocení dopadů navrhovaných opatření v oblasti 
zapojení sektoru zemědělství do redukčních cílů skleníkových plynů a amoniaku vycházejících 
z nové klimaticko-energetické politiky EU s návazností na Pařížskou dohodu (možnosti 
zemědělství podílet se na plnění těchto cílů, ekonomické dopady implementace snižujících 
technologií na zemědělské podniky, odhady možných dopadů výše uvedených opatření na 
ceny zemědělských komodit atp.). Celá problematika bude řešena v návaznosti na Rámec EU 
pro klima a energetiku Balíček EU pro čistší ovzduší. Účelem úkolu je sběr dat o emisích 
v zemědělství, potřebných pro vyhodnocování účinků opatření PRV, návrh a posouzení 
účinnosti ekonomických nástrojů k dosažení stanovených cílů a vyčíslení ekonomických 
dopadů legislativy EU na sektor zemědělství v ČR.  

Ekonomické aspekty pěstování bílkovinných plodin s ohledem na rozdílné zaměření 
podniku (4132) 
Odpovědný řešitel: Ing. Bohdana Janotová, DiS. 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
ČR v rámci I. pilíře Společné zemědělské politiky (přímé platby) poskytuje prostřednictvím 
dobrovolné podpory vázané na produkci finanční prostředky mj. i na podporu na produkci 
bílkovinných plodin podmíněné chovem přežvýkavců. Pro účely celkového posouzení 
a zhodnocení této podpory je nutné zajistit statistické údaje týkající se provázanosti pěstování 
bílkovinných plodin s chovem přežvýkavců, a to u zemědělských podniků s rozdílným 
zaměřením zemědělské výroby. Navrhovaný TÚ bude sloužit pro následné celkové 
vyhodnocení nastavení této podpory v ČR pro období 2015-2020. Uvedené vyhodnocení 
poskytování podpor, včetně zdůvodnění, může být zároveň použito jako argumentace při 
případném auditním šetření ze strany orgánů EK, EÚD či NKÚ.  

Ekonomika pěstování školkařských výpěstků ovocných a okrasných druhů v ČR 
(4133) 
Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Remešová, DiS. 
Další řešitelé: Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Bohdana Janotová, DiS., Ing. Václav 

Vilhelm, CSc. 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Ověření výše nákladů, výnosů a rentability pěstování vybraných reprezentantů školkařských 
výpěstků ovocných a okrasných druhů pro případné stanovení podpor pro řešení rizik 
případně škod v tomto odvětví. 
Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu školkařských výpěstků za rok 2016 na 
základě šetření vybraného souboru školkařských podniků. 

Stanovení cenového limitu sudů o objemu nejméně 600 l pro výrobu vína - opatření 
VPP/Investice (4202) 
Odpovědný řešitel: Ing. Josefína Menzlová 
Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Hana Baudisová, Ing. Ivanka Součková 



Věcný obsah úkolu, výstupy: 
V rámci opatření Investice Vnitrostátního programu podpor lze finančně podpořit pořízení sudu 
(minimálně 600 l) potřebný k výrobě vína. Jednotková cena takového sudu kolísá od 75,- do 
240,- Kč za 1 litr sudu dle druhu a původu použitého materiálu. Aby bylo možné správně 
postupovat v uvolňování přidělených finančních prostředků, je třeba stanovit cenový limit na 
takový sud jako řádný a přiměřený způsobilý výdaj. 

Vyhodnocení programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR (4203) 
Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 
Další řešitelé: Ing. Ivanka Součková, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Josefina 

Menzlová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Hodnocení nákladů a přínosů Vnitrostátního programu podpor do vinohradnictví a vinařství na 
roky 2014-2018 dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 168/2014. 

Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR (4204) 
Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 
Další řešitelé: Ing. Veronika Kohoutová, RNDr. Pavel Froněk, CSc.  
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Rozdělení české akvakulturní produkce uvedené na tuzemský trh (včetně zpracovaných ryb) 
v objemovém a finančním vyjádření do jednotlivých měsíců roku 2016 včetně členění dle druhů 
ryb. 

Odborné poradenství při přípravě a realizaci evaluačních aktivit v OP Rybářství 2014-
2020 (4205) 
Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová 
Další řešitelé: Ing. Jaroslabv Pražan, Ph.D. 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
ÚZEI poskytne ŘO OP Rybářství odborné poradenství při přípravě a realizaci jednotlivých 
evaluačních aktivit plánovaných pro OP Rybářství 2014-2020. Poradenství bude probíhat ve 
formě konzultací, účasti pracovníka ÚZEI na příslušných pracovních skupinách nebo účasti na 
jednání hodnotící komise při realizaci zadávacích řízení v oblasti evaluací. Poradenství se 
bude týkat zejména metodiky pro výsledkové evaluace a s tím související metodiky sběru dat. 

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-
potravinářských produktů (4206) 
Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D. 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI 
 Věcný obsah úkolu a výstupy: 
Kvantifikace a specifikace tržních vztahů ve vertikále prvovýroba - zpracování - obchod 
s návazností na cenový vývoj.  Kvantifikace výrobně spotřebitelské vertikály u komoditních 
řetězců hovězí a vepřové maso, mléko, obiloviny pomocí vhodných indikátorů v souvislosti 
s  cenovým vývojem. Vývoj koncentrace. Vývoj struktury a ekonomické situace 
zpracovatelského oboru masa, mléka a pečiva v ČR vůči sousedním zemím a významným 
obchodním partnerům (země Visegrádské čtyřky, Německo a Rakousko). Specifikace 
dodavatelsko-odběratelských vazeb klíčových subjektů na vybraných úrovních výrobně 
spotřebitelské vertikály. 



Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, 
zpracování, odbyt a trh s biopotravinami) (4212) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jana Šejnohová, Ph.D. 
Další řešitelé: Ing. Jana Peterková, Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Ivana Darmovzalová, 

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními 
organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT, BUREAU VERITAS) ve stejném rozsahu jako 
v letech 2007 až 2016.  
Pokračování ve sběru dat v oblasti zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami včetně vývozu 
a dovozu biopotravin, případně zjišťování situace v oblasti cenového srovnání biopotravin 
a konvenčních potravin. 

Oceňování zemědělského půdního fondu (4214) 
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc. 
Další řešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. 

Jan Bejda.  
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 s vyhláškou č. 441/2013 Sb. a pro navazující 
úkoly: 
Vyhodnocení aktuálního stavu a dalších směrů využití BPEJ ve státní správě. 
Aplikace výstupů systému hodnocení půdy do provozních podmínek zemědělských podniků 
v návaznosti na stávající datové zdroje. 

Agrární trh práce (4215)  
Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná 
Další řešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Jan Drlík, Ing. Lenka Doležalová, Mgr. Ilona 

Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Zdeňka 
Náglová, Ph.D., Ing. Martina Harvilíková 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Vývoj agrární zaměstnanosti (celkem a strukturovaně podle právních forem podnikání, regionů 
a vybraných socioekonomických a demografických kritérií). 
Vývoj agrární nezaměstnanosti. 
Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na vybrané produkční faktory. 
Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na uplatňovanou dotační politiku v sektoru. 
Komparace s agrární zaměstnaností v zemích EU. 
Vývoj mzdové situace zemědělců (vč. regionálních aspektů, dle profesních tříd CZ-ISCO aj.) 
a disparity zemědělských mezd v rámci odvětví národního hospodářství. 
Vývoj příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích fyzických osob (mimo 
mzdové příjmy, s využitím datové základny FADN ČR, vč. porovnání vybraných ukazatelů za 
podniky fyzických a právnických osob). 



Analýza vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem na střední odborné školství (4217) 
Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná 
Další řešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Jan Drlík, Ing. Lenka Doležalová, Mgr. Pavel 

Pospěch, Ph.D., Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Ing. Marcela Tuzová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Analýza vzdělanostní a profesní struktury pracovníků v zemědělství v ČR (zdroj: ČSÚ). 
Analýza dat o absolventech zemědělských oborů středních zemědělských škol (zdroj: NÚV). 
Empirický výzkum motivací ke studiu na středních zemědělských školách (ekonomické 
a sociální zázemí rodin studentů, dosavadní studijní výsledky, vliv propagace aj.), profesního 
směřování studentů a konfrontace představ a reality (vyučované předměty, formy a kvalita 
praktické výuky, nabídka a využívání volitelných aktivit aj.): dotazníkové šetření mezi studenty 
prvních ročníků vybraných zemědělských oborů (Zemědělec-farmář, Agropodnikání) středních 
zemědělských škol (příprava dotazníku ve spolupráci s MZe, distribuce a sběr dotazníků 
a zpracování výzkumu v programu SPSS vlastními silami, ÚZEI).  
Vyhodnocení empirického výzkumu ve vazbě na vstupní statistické analýzy. 

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-
2020 (4220) 
Odpovědný řešitel: Ing. Mgr. Lucie Rádlová 
Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Jan Boudný, 

RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Kateřina Jochymková 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Analýza a vyhodnocení působení opatření do sektoru prasat a sektoru mléčného skotu. 
Doplnění baseline opatření. 
Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data 
přímo dostupná. 

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28 (4221) 
Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný 
Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Hana Baudisová, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., 
RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Josefína Menzlová, Ing. Petr 
Novotný, Václava Peřinová, Ing. Ivanka Součková 
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, čerstvé vinné hrozny, 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 2017 (4222) 
Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D. 



Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Veronika Kohoutová, Mgr. Jiří Pokorný, 
Ing. Petr Novotný, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Václava Peřinová 

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

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2016 (4223) 
Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová 
Další řešitelé: Ing. Markéta Bříšková 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Postavení ČR v agrárním obchodu EU 
Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi 
a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2015 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 2017 (4224) 
Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová 
Další řešitelé: Ing. Markéta Bříšková 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi 
a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2016. 
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 



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,  
Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Marta Mrnuštík Konečná, doc. Ing. Tomáš 

Doucha, CSc., Ing. Karina Pohlová, Ing. Petr Novotný, Mgr. Jiří Pokorný, 
Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Josefina 
Menzlová, Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D. 

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. 

Možnosti diverzifikace zemědělské výroby do výroby energií z OZE v návaznosti na 
přijetí Pařížské dohody (4227) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Nesňal 
Další řešitelé:  RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Hruška Martin 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Cílem tohoto tematického úkolu je rozbor příležitostí a potenciálu posílení ekonomické stability 
farem diverzifikací současné výroby do výroby energií z OZE. Plněním cílů, ke kterým se EU 
zavázala přijetím Pařížské dohody o ochraně klimatu na podzim 2015, poskytuje příležitost 
k diverzifikaci zemědělské výroby nestabilních, nebo dlouhodobě ztrátových komodit do 
výroby energií z OZE. Předpokladem je zajištění 100% soběstačnosti ČR ve výrobě potravin. 
Jako nástroj diverzifikace ČR účelně využívá vybrané operace PRV. 
Cílem úkolu je analyzovat navrhovanou legislativu EU z hlediska zapojení zemědělského 
sektoru do plnění 27% cíle pro OZE (diverzifikace výroby, produkce biomasy pro energetické 
využití). 
Dalším cílem úkolu je změřit potenciál produkce energetické biomasy a využití OZE pro 
zvyšování ekonomické stability farem a kvantifikovat případné dopady na zaměstnanost 
a rozvoj venkova. Plnění tohoto cíle bude navázáno na plnění Akčního plánu pro biomasu na 
období 2012-2020 (dále jen „APB“) a zpracovány návrhy na aktualizaci APB pro další období. 
V rámci úkolu se bude ÚZEI rovněž zabývat analýzou a rozvojem metodik pro přípravu 
a hodnocení operací 6.4.3 a 16.6.1 PRV. ÚZEI vytvoří aplikaci (SW) pro hodnocení kritéria 
přijatelnosti v operaci PRV 6.4.3., která se vztahuje k výpočtu roční energetické hodnoty cíleně 
pěstované biomasy z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu. 

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 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. 

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2014/2015 (4229) 
Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková 
Další řešitelé: Ing. Karina Pohlová, Ing. Marta Mrnuštík Konečná 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Vypracovat podklady za ČR ke každoroční notifikaci domácích podpor pro WTO podle 
jednotlivých dotačních titulů. 
Zpracovat podklady do tabulek podle požadavků WTO/EK. 

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony 
a hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) pro 
účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2017 (4231) 
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 
Další řešitelé: Ing. Zdeňka Náglová, Ing. Jana Macháčková 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Zjištěné hodnoty výše uvedených indikátorů budou vykazovány Evropské komisi v rámci 
výroční zprávy Programu rozvoje venkova. 
Ke zjištění hodnoty předpokládáme zejména následující činnosti:  
Popis metodiky pro zjištění výše uvedených indikátorů (včetně vzorců po výpočet). Návrh 
vhodných dat pro výpočet ukazatele k zahrnutí pro Žádosti o dotaci, Žádosti o platbu 
a Monitorovací listy pro relevantní opatření PRV. 
Výpočet hodnot na základě dat předaných z IS SZIF. 
Ověření vypočtených hodnot na základě dat dostupných z jiných zdrojů (FADN, databáze 
Bisnode Albertina apod.). 

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (4232) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný 
Další řešitelé: Ing. Bohdana Janotová, DiS., Ing. Kateřina Jochymková, Ing. Jana 

Poláčková, CSc., Ing. Marcela Remešová, DiS. 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků zemědělské prvovýroby za rok 
2016 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. Václav Voltr, CSc., Ing. Martin Hruška, 

Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Vladimír Popel 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Monitoring tržních cen zemědělské půdy ve vybraných okresech ve spolupráci s ČÚZK. 
Hodnocení vlivů určujících místně i časově ceny zemědělských pozemků včetně srovnání 
s vybranými státy EU. 
Analýza vývoje pachtovného za zemědělské pozemky v ČR a srovnání s vybranými státy EU. 
Analýza pachtovného za státní zemědělskou půdu (ve spolupráci s MZe, SPÚ, ÚZSVM, 
případně dalšími státními institucemi) a návrh výpočtu výše pachtovného za státní 
zemědělskou půdu. 
Analýza možností zajištění požadavků na zachování kvality propachtované zemědělské půdy. 
Predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a pachtovného za zemědělské pozemky. 
Zajištění sběru dat o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro zemědělskou 
činnost z různých zdrojů. 

Přehled národních podpor a dotací v rostlinné a živočišné výrobě ve vybraných 
členských zemích EU (4235) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Humpál 
Další řešitelé: Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Ondřej Chaloupka, Ing. Marie Pechrová, 

Ph.D., Ing. Sumudu Namali Gouri Boyinová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Srovnání národních podpor v ČR se situací v Belgii, Dánsku, Německu, Nizozemí, Polsku, 
Rakousku a na Slovensku. (v případě Německa uvést přehled podle spolkových zemí, pokud 
existují odlišnosti v přidělování dotací a podpor) a to aplikaci dobrovolně vázaných podpor 
včetně jejich sazeb a state aid podle skupin (např. závazky v rámci dobrých životních 
podmínek zvířat, agro-environmentální závazky apod.) a v celkové sumě za příslušný členský 
stát. Podpora v režimu de minimis se uvádí ve zdrojových datech pouze v celkové sumě za 
členský stát. Pro analýzu budou využita data z databáze Eurostatu (DG Competition a DG 
Agriculture), dokumenty o aplikaci dobrovolně vázaných podpor v jednotlivých členských 
státech a dále notifikační dokumenty, které jsou uváděny pouze v národních jazycích. 

Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné a živočišné 
výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů (4236) 
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc. 
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum 
Věcný obsah úkolu, výstupy:  
V rámci I. pilíře Společné zemědělské politiky (přímé platby) se prostřednictvím dobrovolné 
podpory vázané na produkci poskytují finanční prostředky na následující odvětví rostlinné 
a živočišné výroby - brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní 
brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny podmíněné chovem přežvýkavců, masná telata, 
sektor mléka, a pasené ovce a kozy. Navrhovaný TÚ by měl poskytnout vyhodnocení 
dosavadního nastavení a vývoje této podpory včetně doporučení na příp. úpravu. Součástí 
vyhodnocení by měl být popis obtíží a související ekonomický, sociální a environmentální 



význam u jednotlivých odvětví, a to vzhledem k návaznosti na předchozí úkol č. 25/2016. Při 
zpracování tohoto TÚ je tak zejm. nezbytné sledovat sklizňové plochy a výnosy, kusy zvířat, 
rentabilitu, pracnost, dopad na zaměstnanost a související environmentální faktory. Závěry TÚ 
budou sloužit jako podklad pro následné celkové vyhodnocení nastavení této podpory v ČR 
pro období 2015-2020. Uvedené vyhodnocení poskytování podpor, včetně zdůvodnění, může 
být zároveň použito jako argumentace při případném auditním šetření ze strany orgánů EK, 
EÚD či NKÚ. 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.  

Podpory pro podniky v oblastech s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními 
(4237) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera 
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Část I.:  
Zpracování a předání databáze všech obcí a jejich k. ú. ČR s údaji o jejich zařazení do 
jednotlivých oblastí ANC diferencovaných na základě přírodního znevýhodnění. U každé obce 
bude uvedena výměra (v ha a v %) znevýhodněné zemědělské půdy podle jednotlivých 
biofyzikálních kritérií relevantních pro vymezení ANC od roku 2018. 
Součinnost při obhajobě provedeného vymezení ANC a nastavení plateb od roku 2018 při 
jednáních s orgány EU. 
Část II.: 
Zpracování analýzy dopadu podpor ANC na ekonomiku podniků s ŽV v průběhu let 2011-
2016. Analýza bude zpracována: 
v členění na typy ANC horská, ostatní a specifická v členění podle velikosti podniku. 
Část III.: 
Zpracování analýzy dopadu vyjmenovaných podpor na ekonomiku zemědělských podniků v 
ANC. Posuzovány budou tyto podpory poskytnuté za rok 2016: 
V rámci plošných opatření Programu rozvoje venkova, AEKO, ANC, EZ, NATURA 2000, 
DŽPZ.Přímé platby související s podporou živočišné výroby a hospodaření na travních 
porostech. 

Analýza nákladů a výnosů rostlinných a živočišných výrobků v ČR a ve vybraných 
členských zemích EU (4238) 
Odpovědný řešitel: Ing. Bohdana Janotová, DiS. 
Další řešitelé:  Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Jan Boudný, Ing. Kateřina Jochymková, 

Marcela Remešová, DiS.  
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit (pšenice, řepka, mléko, hovězí a 
vepřové maso) se srovnatelnými údaji sousedních zemí zapojených do mezinárodních sítí agri 
benchmark Cash Crop, agri benchmark Beef, InterPig a IFCN Dairy. Pro jednotlivé sítě je 
definována metodika pro sběr a zpracování dat, která umožňuje přímé srovnání nákladů 
a výnosů zapojených zemí. 
Výstupem bude porovnání hlavních nákladových položek, výnosů, nákladové rentability 
a produkce za vybrané komodity. 
Výsledky za vybrané komodity budou znázorněny graficky. 



Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních 
komodit rostlinné a živočišné výroby v roce 2016 a v I. pololetí 2017 (4239) 
Odpovědný řešitel: Ing. Bohdana Janotová, DiS. 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Zpracování predikce vývoje vlastních nákladů nákladové rentability a souhrnné rentability 
vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby. 
Predikce nákladů za rok 2015 a 2016 vychází z vývoje indexů cen vstupů do zemědělství 
(průměr od počátku roku 2015, stejné období předchozího roku = 100 a v jednotlivých 
čtvrtletích 2016, kdy předchozí období = 100. Pro odhadované období budou použity 
hektarové výnosy, užitkovost zvířat a realizační ceny na základě údajů ČSÚ, či jiných 
dostupných reprezentativních zdrojů. S využitím podkladů z výše uvedených zdrojů bude 
vypočtena nákladová rentabilita. Podpory budou ve výpočtu souhrnné rentability zohledněny 
na základě výsledků modelu FARMA 4, který je v ÚZEI neustále vyvíjen. 
Výstupy tematického úkolu budou zohledňovat případná doporučení, která vzniknou v rámci 
pracovních skupin k jednotlivým komoditám. 

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (4301) 
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku FADN 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR. 
Organizování výběrového šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů 
v zemědělství za rok 2016 v síti FADN. 
Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR v duchu nařízení Rady EU 1217/2009. 

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství 
(4302) 
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal 
Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku 1200 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Šetření FADN EZ – od roku 2012, v rámci TÚ 4302 poskytuje informace o ekonomické 
výkonnosti odvětví EZ a důchodové situaci ekologicky hospodařících zemědělských podniků 
a farem. Umožňuje porovnání ekonomiky v rámci EU. Zpracovává odhad produkce EZ a podíl 
na celkové produkci zemědělství ČR, včetně porovnání výsledků na ČSÚ SZÚ (souhrnný 
zemědělský účet).  
Byl vytvořen reprezentativní soubor podniků EZ za období 2011-2016, tento soubor umožňuje 
provádět analýzu vývoje a odhad trendů v EZ a je významným zdrojem pro nadstavbové 
výzkumné projekty. 
Každoročně je zpracován a předkládán výstup obsahující analýzu produkčních 
a ekonomických ukazatelů podniků ekologického a konvenčního zemědělství zahrnující 
porovnání srovnatelných skupin podle mnoha hledisek (výrobní zaměření, ekonomická 
velikosti, podmínky hospodaření, aj.). Tyto výsledky byly uvedeny ve výstupu z TÚ a celkové 
shrnutí uvedeno v Publikaci FADN 2017. 



Školení v právní oblasti – duševní vlastnictví (4402) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé: Bc. Jana Suková 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zajistí školení v oblasti duševního vlastnictví pro vybrané zaměstnance MZe, zemědělskou 
a potravinářskou veřejnost a pro resortní organizace. 

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System 
(FAS) (4404) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek, Ing. Daniela Doudová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zvyšování odborné způsobilosti poradců – transfer poznatků vědy a výzkumu v rámci 
vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: semináře a podle 
potřeby ukázky v terénu).  
Vytvoření/aktualizace e-learningových kurzů, aktualizace Kontrolních listů*1), příprava 
a vydání metodik a metodických pomůcek pro poradce, příprava zkušebních testů, analýzy. 
Akreditace nových poradců dle platné Směrnice*2) v souladu s poradenským systémem MZe 
a potřebami praxe – administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců 
akreditovaných MZe (Registr) a vystavení certifikátů. Spolupráce s autorizovanou osobou 
(autorizovaným zástupcem) v rámci poradenských profesních kvalifikací.  
Rozšíření akreditace poradců vedených v Registru o další oblasti/podoblasti akreditace dle 
platné Směrnice – administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení 
certifikátů.  
Reakreditace poradců -  prodloužení akreditačního certifikátu dle platné Směrnice.  
Aktualizace webových stránek ÚZEI -  www.agroporadenstvi.cz tvořící informační podporu pro 
poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova.  
Ministerstvo zemědělství pověřuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vedením 
Registru poradců v roce 2017 - Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice, kontrola 
poskytovaného poradenství na místě u klienta a/nebo kontrola v sídle poradce, kontrola účasti 
poradců na vzdělávacích akcích (dle vlastního výběru poradce) registrovaných u správce 
Registru, kontrola Deníků poradců. 
Ostatní činnosti Správce Registru podle Směrnice.  
Propagace poradenského systému MZe – účast na výstavách, propagační letáky atd. 
Informační akce pro inovační zprostředkovatele/brokery v rámci opatření PRV Spolupráce.  
Činnosti spojené s plněním Koncepce poradenství MZe: 
- funkce koordinátora (koordinace činností poradenských subjektů právnických osob), 
- součinnost při výběru a certifikaci poradenských subjektů (právnických osob), 
- spolupráce s rezortně zaměřenými NNO především v oblasti přenosu informací. 

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře (4405) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé: Bc. Jana Suková, Otakar Krištoufek 

http://www.agroporadenstvi.cz/


Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Obsahově a organizačně zajistit 4 vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Odborný 
lesní hospodář podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zabezpečuje vlastníku lesa 
odbornou úroveň hospodaření v lese.  
Cílem je formou odborných vzdělávacích kurzů proškolit a rozšířit odborné znalosti osob 
vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. Oblasti, ve 
kterých budou odborní lesní hospodáři proškoleni, jsou: právní normy ČR a EU se vztahem 
k hospodaření v lesích a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky; možnosti čerpání 
finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích; aktuální trendy v pěstování lesa, 
hospodářské úpravě lesů a ochraně lesa; nakládání s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin; výstupy aplikovaného výzkumu atd. 
Rozpis činností: 
zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborných témat, 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 v odborném tisku a na internetu, oslovení potencionálních účastníků z řad odborných 
lesních hospodářů – zhotovení a distribuce pozvánek. (možno využít spolupráci s Českou 
komorou odborných lesních hospodářů), zajištění komunikace s účastníky. 
Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (2x Čechy, 2x Morava), 
počet účastníků cca 20 osob na akci, termín: průběh celého roku.   

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému 
postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2016-
2018 (4407) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Ing. Josef Kořínek 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu s výše 
uvedeným Akčním plánem a dále s Koncepcí podpory mládeže na období 2014–2020 
schválenou Usnesením vlády ČR č. 342 ze dne 12. května 2014 a dalšími strategiemi 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 
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. 
Rozpis činností: 
zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu (témata daných seminářů stanoví 
Pracovní skupina pro Lesní pedagogiku při MZe); 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 
v odborném tisku a na internetu; oslovení potencionálních účastníků z řad lesních pedagogů, 
zhotovení a distribuce pozvánek; zajištění komunikace s účastníky. 
K naplnění cíle úkolu budou uspořádány tyto dvoudenní semináře: 
Pracovně-vzdělávací seminář zaměřený na prohlubování schopností lesních pedagogů 
transformovat témata týkající se lesního ekosystému a lesnického hospodaření a myslivosti 
do modelů založených na prožitkové pedagogice a přijatelných pro pochopení školní mládeží 
i dalšími návštěvníky lesa (termín konání: červen 2017). 



Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů, jehož cílem je zlepšit měkké dovednosti 
lesních pedagogů se zaměřením na komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na praktické 
tréninky pedagogických měkkých dovedností s cílem předávat vhodnou formou informace 
o obhospodařování lesa a udržitelném rozvoji krajiny všem věkovým kategoriím se zaměřením 
na děti a mládež. (termín konání: listopad 2017). 

Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014–2020: priority 
a opatření pro lesní hospodářství; národní dotace do lesního hospodářství“ (4408) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé: Bc. Jana Suková, Otakar Krištoufek 

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 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 se 
zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství, konkrétně 
s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých opatření. V průběhu semináře budou 
účastníci seznámeni rovněž s poskytováním národních dotací do lesního 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 formou 
inzerce v odborném tisku a na internetu, oslovení potencionálních účastníků - zhotovení 
a distribuce pozvánek, spolupráce s profesními sdruženími, např. SVOL, ČKOLH a s orgány 
státní správy lesů (krajské úřady), zajištění komunikace s účastníky. 
Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (2x Čechy, 2x Morava), 
počet účastníků cca 25 osob na akci, termín: v návaznosti na termíny vyhlášení výzev pro 
příjem žádostí o podporu z opatření PRV konzultovat s lektory. 

Demonstrační farmy (4409) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Josef Kořínek 

Spoluřešitelé:   Kolektiv pracovníků oddělení 1011 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Podpora při výběru Demonstračních farem v roce 2017 a příprava na rok 2018: 
Příjem projektů, formální kontrola. 
Zajištění odborných stanovisek Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. pro 
rozhodování komise. 
Příprava systému Demonstračních farem pro rok 2018. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková, oddělení 1013 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Vytváření a správa specializované databáze složení potravin Nutridatabáze, 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, propojení on-line databáze s informačními systémy EuroFIR, zajištění činnosti 
kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR, analýza receptur pro Příručku 
o výpočtu výživové hodnoty pro provozovatele potravinářských podniků, spolupráce s výrobci 
v oblasti sběru dat, administrace Centra a propagace databáze složení potravin; výstupy – 
Průběžná zpráva červen 2017, Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením, kopie 
subdodavatelských faktur. 

Projekt podpory zdraví "Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému 
stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“ (4412) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Administrace a řešení projektu podpory zdraví „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů 
k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“ 
spolufinancovaného v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty 
podpory zdraví. 
a) Administrace projektu podpory zdraví: 
Zpracování Žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 
2018. 
Zpracování potřebných Žádostí o změnu v Rozhodnutí MZ ČR. 
Příprava materiálů k probíhajícímu PPZ 2017 pro průběžnou kontrolu z MZ ČR. 
Sepsání a odevzdání Závěrečné zprávy o splnění projektu podpory zdraví na MZ ČR. 
b) Řešení projektu podpory zdraví: 
Zajištění 20 výukových představení pro MŠ (financováno ze státní dotace na projekt podpory 
zdraví MZ ČR). 
Zajištění 20 výukových programů pro 1. stupeň ZŠ (financováno ze státní dotace na projekt 
podpory zdraví MZ ČR). 
Zajištění tisku učebnice „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro 2. stupeň ZŠ, vč. distribuce na ZŠ. 
Zajištění tisku aktualizované publikace „Soubor znalostních testů k výukovému programu 
Výživa ve výchově ke zdraví“, vč. distribuce na ZŠ. 
Aktualizace elektronické učebnice pro žáky 2. stupně ZŠ, Souboru znalostních testů 
a výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, vč. redakčních a grafických materiálů. 
Nákup a tvorba 1 500 ks informačních CD/DVD s písničkami z pořadu „Přijede k nám 
návštěva“ a demoverzí programu do interaktivních tabulí ZŠ „Jíme zdravě a s chutí“. 
Zajištění semináře pro pedagogy ZŠ a SŠ „Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně“. 
Koordinace aktivit zahrnutých do finanční spoluúčasti ÚZEI na řešení projektu podpory zdraví. 
Distribuce propagačních, informativních, výukových a odborných materiálů Informačního 
centra bezpečnosti potravin MZe při tematických vzdělávacích aktivitách.  
Propagace projektu na výstavě Země živitelka 2017. 

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly (4413) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Vojtěch Karpíšek, vedoucí odboru 1010, Mgr. Doboš 
Další řešitelé:  kolektiv pracovníků oddělení 1012 a 1013 



Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Zajištění provozu knihovny včetně správy knihovního systému Aleph, správa webových 
stránek www.knihovnasvehly.cz a dalších specializovaných systémů, pořizování a správa 
knihovního fondu, odborné zpracování publikací, tvorba české zemědělské a potravinářské 
bibliografie (ČZPB), rozvoj digitalizace, zapojení do národních kooperačních programů, revize 
knihovního fondu podle knihovního zákona, poskytování veškerých informačních, 
reprografických a výpůjčních služeb včetně zajištění dálkového přístupu do špičkových 
elektronických databází a zahraničních časopisů, pořádání kulturních, vzdělávacích 
a propagačních akcí pro veřejnost; výstupy – Informace o stavu úkolu v členění podle věcného 
obsahu úkolu (a – p). Červenec 2017, závěrečná zpráva leden 2018. 

Digitalizace a restaurování fondu Knihovny Antonína Švehly (4414) 
Odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Karpíšek, vedoucí odboru 1010 
Další řešitelé:   Mgr. Jan Doboš, Lenka Nushartová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Správa digitální knihovny Kramerius, výběr, příprava, skenování a zajišťování digitalizace 
fondu knihovny, zpřístupňování digitalizovaných publikací uživatelům knihovny, dlouhodobé 
uchovávání dat v ÚZEI (LTP) a předávání dat do Národní digitální knihovny. Péče o historický 
fond knihovny, zajištění restaurátorských průzkumů a následných restaurátorských prací, 
mechanická očista vzácných a historických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve 
vhodných klimatických podmínkách a zajištění výroby ochranných obalů z nekyselé lepenky 
pro vytipované knihovní dokumenty ohrožené degradací kyselého papíru, vytvoření plných 
bibliografických záznamů vzácných a historických tisků a zveřejnění v on-line katalogu, měření 
vlhkosti historického fondu a průběžné monitorování stavu. Administrace projektu 
v podprogramu MK ČR VISK 7; výstupy – Informace o stavu úkolu v členění podle věcného 
obsahu úkolu červenec 2017, závěrečná zpráva leden 2018. 

Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství ve školách (4418) 
Odpovědný řešitel:  Mgr. Michal Petřík 

Spoluřešitelé:  Bc. Jana Pudilová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Vytvoření marketingové a komunikační strategie v rámci Koncepce jednotného systému 
propagace rezortu zemědělství ve školách.  Cílem je navržení koncepce jednotné propagace 
středních zemědělských škol pomocí marketingové strategie na období 2018-2021. Pomocí 
provedených analýz a výzkumů je navrhována marketingová strategie, která pomůže 
prostřednictvím středních zemědělských škol zvýšit zájem o studium na středních 
zemědělských školách a zlepšit pozitivního povědomí o českém zemědělství jako takovém. 
Výstupy obsahují metodickou část, analytickou část, vlastní návrh marketingové strategie 
a realizaci povinné části marketingové strategie. Povinné části marketingové strategie jsou 
příručka (pracovní sešit), semináře (školení příručky), pilotní projekt (aplikace příručky). 

Technologie pro kombinované formy vzdělání (4429) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Další řešitelé: Ing.  Josef Kořínek, Otakar Krištoufek 

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), vzdělávání školitelů pro potřeby vzdělávacích opatření PRV 2014 – 
2020, a školitelů vzdělávacích institucí prověřených MZe a vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
potravin. 

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (4430) 
Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zajistit provoz a nutnou systémovou základní údržbu multiportálového redakčního systému, 
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 multiportálového redakčního systému, poskytovat technickou podporu a dle 
požadavků zabezpečovat proškolení k redakčnímu systému. Aktualizace a tvorba nových 
aplikací dle požadavku MZe.  

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (4431)  
Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

Další řešitelé: Otakar Krištoufek, Ing. Luboš Blažek 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Vstupní vzdělávání (včetně kapitoly EU, Etického kodexu a protikorupční tématiky) 
a Environmentální vzdělávání. Čtyři semináře. Počítačové vzdělávání KKIG. (2× úvodní 
seminář, 3× konzultace, 10× závěrečný test). 

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, 
e-learningový kurz (4432) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar  

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Otakar Krištoufek 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Realizace setkání konzultačního týmu. 

Dokončení zajištění schvalovací doložky MŠMT pro elektronickou učebnici k výukovému 
programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, pracovní sešity k výukovému programu pro žáky 
6. –  7. a 8. – 9. ročníků ZŠ a publikaci „Soubor znalostních testů k výukovému programu 
Výživa ve výchově ke zdraví“. 
Úpravy e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“ na základě 5měsíčního testování 
na zapojených SŠ a dle připomínek realizačního týmu (zástupci 3. LF UK, MŠMT, MZe 
a ÚZEI). 
Podání žádosti o schvalovací doložku MŠMT pro e-learningový kurz „Výživa ve výchově ke 
zdraví“ určený studentům středních škol. 
Zahájení realizace 2. kola školení pro žáky středních škol na školní rok 2017/2018 formou 
e-learningového kurzu. 



Podpora resortního odborného vzdělávání (4433) 
Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé:  Bc. Suková 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením připravit 
a realizovat seminář případně s exkurzí k transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do 
praxe a příprava semináře akreditovaného MŠMT – DVPP pro rok 2018.  
Spolupráce na nových metodách vyučování, tvorba e-learningových kurzů pro učitele 
resortních středních odborných škol a pro potřeby dalšího vzdělávání dospělých; témata 
budou specifikována podle priorit MZe a dle požadavku pedagogů. (tři e-learningové kurzy) 
Vzdělávání pedagogů prostřednictvím vytvořených e-learningových kurzů.  
Seminář pro lektory kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání v oblasti získávání 
odborné způsobilosti. v ochraně rostlin. 
Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývající 
vzdělávací a dohledová činnosti ve spolupráci s MZe ve školách. (zjištění stavu u 4 kurzů 
obecných zemědělských činností) 
Účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. 
Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe. 
Spolupráce na pořádání soutěže „Škola roku“, spoty 1-2 min, 5-6 škol – pro „Školu roku“. 
Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. 
Plnění úkolů vyplývajících z Koncepce vzdělávání MZe na období 2015-2020. 
Spolupráce s MZe při akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV, 
vzdělávání garantů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce PRV 2014–
2020 (Kurz Posilování pedagogických kompetencí lektorů). Vedení seznamů školitelů 
a garantů. (3 kurzy posilování pedagogických kompetencí lektorů). 
Vedení přehledu vzdělávacích akcí. Spolupráce na přípravě webové aplikace – přehled akcí 
pořádaných v oblasti zemědělské problematiky určené k tomu, aby si akce prostorově 
a časově nekonkurovaly a obsahově se nedublovaly (zefektivnění plánování a schvalování 
vzdělávacích akcí). 
Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agrovzdelavani.cz tvořící informační podporu pro 
vzdělávání, poradenství a rozvoj venkova. 

Zajištění školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic 
(4434) 
Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

Spoluřešitelé:  Kolektiv pracovníků oddělení 1011 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Zadáním TÚ bylo zorganizovat do 30. 4. 2017 sérii teritoriálně rovnoměrně rozložených školení 
se stejným obsahem „o finančních nástrojích a řízení rizik“ pro příjemce dotace dle Nařízení 
vlády č. 365 / 2016. Účastníkům školení vystavit certifikáty prokazující splnění jejich závazku.  

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou 
e-learningového kurzu, roční aktualizace dat (4435)  
Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 

http://www.agrovzdelavani.cz/


Další řešitelé: Otakar Krištoufek 

Věcný obsah úkolu, výstupy:  

Vyhodnocení studia 6. kola e-kurzu (6. skupina inspektorů 80 účastníků – studium od 1. října 
2016 do 30. dubna 2017). Vyhodnocení studia e-kurzu pro zaměstnance odboru bezpečnosti 
potravin – 18120 MZe (18 účastníků, studium od 1. ledna 2017 do 30. června 2017).  
Vystavit certifikáty po úspěšném absolvování pro 6. skupinu inspektorů a pro skupinu MZe 
18120. Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu. Příprava a zahájení 
7. kola e-kurzu (7. skupinu inspektorů). 

„ Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS 
(nitrátová směrnice) v České republice“ (4436) 
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek 

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová 

Věcný obsah úkolu, výstupy: 

Poskytnutím odborné informační podpory zajistit dostatečnou informovanost zemědělským 
podnikatelům, zemědělské veřejnosti a dalším odborníkům v této oblasti 

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2017 (4520) 
Odpovědný řešitel: Hana Kozlovská 
Další řešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Jiří Minář, Pavel Kalášek, Ing. Pavel Nový, 

Alena Schmidtová, Alena Doubková, Ing. Iva Matějková 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Tisk situačních a výhledových zpráv živočišných a rostlinných komodit. 

Technická podpora akcí kabinetu a kanceláře ministra (4521) 
Odpovědný řešitel Ing. Jiří Minář 
Další řešitelé: Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová 
Věcný obsah úkolu, výstupy: 
Zajištění technické podpory při jednáních pana ministra. 

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin 
(4522) 
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, zpravování grafů a tabulek pro 
prezentace pro pracovníky odboru 18110. 
Grafické zpracování a realizace prezentačních posterů ICBP. 
Grafické zpracovaní dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace 
bezepecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens. 
Tvorba kopií CD/DVD v rozsahu do 1 500 ks (Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám 
návštěva“, CD-testy, CD - Jíme zdravě a s chutí - program do interaktivních tabulí ZŠ aj.). 
Materiálové náklady zajištěny z TÚ Projekt podpory zdraví (62/2017). 



Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 
18110 (max. 10 akcí/rok). 
Tvorba video programů odboru 18110 (max. 5 akcí/rok). 
Administrativní práce při realizaci jednotlivých aktivit a účast na 2 kontrolních dnech TÚ. 

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (4523) 
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář 
Další řešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Iva Matějková, Ing. Pavel Nový, Alena 

Schmidtová 
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. 
Technické zabezpečení vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola 
(redakční činnosti vykonávány v odboru Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum 
a Knihovna Antonína Švehly). 

Pasportizace oborových dat v resortu MZe (4524) 
Odpovědný řešitel:  Michal Marhoun 
Další řešitelé:  Ing. Václava Lamačová, Kateřina Tužilová 
Věcný obsah úkolu, výstupy:  
Předmětem úkolu je pokračovat v pasportizaci oborových dat na základě zpracované 
souhrnné tabulky TÚ 13/2016 jednotlivých organizací (35) v gesci MZe. Úkolem pasportizace 
oborových dat pro rok 2017 je provést zajištění Identifikátorů dat u 24 organizací a následně 
vytěžit a zajistit metadata z těchto organizací. V průběhu roku bude zároveň probíhat 
aktualizace metadat u již zpracovaných organizací a následné zpracování a auditování 
metadat u všech pasportizovaných údajů. Dílčími kroky úkolu jsou: sběr dat v dotčených 
jednotlivých organizacích, zpracování výstupů, vypracování pasportizačních listů, vytvoření 
databáze sesbíraných dat jednotlivých organizací. 
Výstup: Zpracovaná souhrnná tabulka organizací a jejich pasportizovaných dat, které mají 
význam pro následné efektivní pořizování, analyzování a auditování dat v resortu MZe. 

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 legislativní 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). 

Kontaktní pracoviště: 
• vykonává funkce a plní úkoly za ČR vztahu k EU, které vyplývají z prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2015/220; 

• organizuje šetření hospodářských výsledků 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 2016 bylo zorganizováno a ukončeno 
na souboru 1 415 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 2016 pro EU v rozsahu 1 351 farem 
byl vytvořen a předán do DG AGRI začátkem listopadu 2017, tj. v termínu stanoveném 
EK. 

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 2016 a provedena analýza trendu v 



letech 2011 – 2016. V rámci tematického úkolu je prezentováno mezinárodní srovnání 
hospodářských výsledků ekologických podniků za státy EU. 

• Tematický úkol „Podpory pro podniky v oblastech s přírodními či jinými zvláštními 
znevýhodněními“ Data FADN slouží jako jeden z podkladů pro stanovení optimální 
výše a diferenciace podpor podniků v LFA v kontextu změn ostatních nástrojů SZP, 
pro návrh systému diferenciace plateb LFA ve vazbě na faremní systémy, pro návrh 
kalkulace újmy ve vazbě na odsouhlasení rozsahu LFA po redefinici ze strany MZe, 
dále pro odhad dopadu vybrané varianty diferenciace podle faremních systémů na 
podniky v LFA. 

• Tematický úkol „Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota 
podniku pro výroční zprávu o pokroku PRV za rok 2017“ Na základě analýzy dat FADN 
byla zrevidovaná metodika pro odhad indikátoru HPH a vytvořená metodika pro 
výpočet zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly. 

• Tematický úkol „Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016“ Data FADN byla využita 
pro analýzu vývoje zemědělství a hodnocení zemědělské politiky. Jedná se o 
porovnání standardních výstupů FADN v různých členěních. 

• Tematický úkol „Agrární trh práce“ S využitím datové základny FADN ČR byl sledován 
vývoj příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích fyzických osob (mimo 
mezd, vč. porovnání vybraných ukazatelů za podniky fyzických a právnických osob). 

• Tematický úkol „Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících 
vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR“ Na základě dat FADN byla provedena 
analýza vývoje pachtovného za zemědělské pozemky v ČR. 

• Tematický úkol „Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - 
bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)“ Základní statistické údaje 
FADN o ekologickém zemědělství za rok 2016 byly využity v rámci tematického úkolu 
Statistická šetření ekologického zemědělství. 

• Tematický úkol „Oceňování zemědělského půdního fondu“ Časová řada údajů FADN 
je využívána pro posouzení ocenění zemědělského půdního fondu a navazující 
ekonomické hodnocení rentability výroby. 

Mimořádné úkoly MZe 

• Mimořádný úkol: „Studie využití FVE na střechách zemědělských subjektů“ Na základě dat 
FADN byly vyčísleny náklady na spotřebu el. energie u zemědělských podniků v členění 
dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti. 

• Mimořádný úkol: „Zpracování podkladových analýz pro přípravu programového období 
2021+“ Zemědělská účetní datová síť FADN byla využita jako zdroj pro analýzu údajů 
o ekonomických výsledcích zemědělských podniků v letech 2011 – 2015. Data FADN byla 
pro tento úkol rozdělena do skupin dle ekonomické velikosti. 

• Mimořádný úkol: „Určení výše dodatečných nákladů při svozu, produkci a odbytu syrového 
kravského mléka pro malé producenty pro účely nastavení nového dotačního programu na 
podporu malých chovů dojnic“ Pro tento mimořádný úkol byla použita data FADN 
z ekonomické oblasti a z oblasti obratu stáda. 



• Mimořádný úkol: „Dopady změn v metodice stanovení biofyzikálních kritérií“ V tomto 
mimořádném úkolu byla využita data FADN v členění dle ANC (LFA). Při rozšíření úkolu 
byla pracovištěm FADN provedena nová kalkulace újmy se zohledněním podniků s chovem 
prasat, a to ve variantách, kdy je ANC (LFA) vymezeno: a) jako ANC-H, ANC-O a ANC-S, 
b) jako ANC-H a ANC-O. 

•  Mimořádný úkol: „Srovnání českého zemědělství s okolními státy jako podklad na výjezdní 
poradu vedení MZe“ Jako podklad pro poradu vedení MZe byla použita data FADN CZ 
v porovnání s daty ostatních států EU. 

• Mimořádný úkol „Zastropování přímých plateb v SZP po roce 2020, porovnání dopadu v ČR 
a v členských zemích“ Pro tento úkol byly z podniků šetření FADN vytvořeny 4 skupiny, a 
to do výměry 443 ha ZP, nad 443 ha, do 738 ha a nad 738 ha. Pro tyto skupiny byly 
vypočteny standardní výstupy za roky 2015 a 2016, které poslouží k řešení problematiky 
budoucího zastropování přímých plateb. 

• Mimořádný úkol „Zpracování podkladů pro předběžnou analýzu zavedení finančních 
nástrojů v sektoru zemědělství“ Zemědělská účetní datová síť FADN byla využita jako zdroj 
dat pro řešení tohoto mimořádného úkolu. Časová řada údajů FADN v letech 2008 – 2016 
týkajících se stálých i oběžných aktiv, celkových závazků, jednotlivých typů úvěrů, úroků, 
vlastního kapitálu, objemu investic i investičních dotací byla tříděna podle výrobního 
zaměření, ekonomické velikosti a LFA. 

Interní výzkumné a vývojové projekty ÚZEI 
• Interní vývojový projekt ÚZEI „Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělského 

podniku“ Cílem projektu, jehož řešitelem je Kontaktní pracoviště FADN, je vytvoření 
metodického postupu multikriteriálního zhodnocení hospodaření zemědělských podniků 
zohledňující jejich multifunkční charakter. Obsahem projektu je navržení metody komplexní 
evaluace hospodaření podniků s přihlédnutím nejen k ekonomickým výsledkům, ale také 
k environmentálním a sociálním funkcím zemědělských podniků. Ke zpracování výstupů 
byla využita datová základna FADN. 

• Interní vývojový projekt „Vliv podpor na ekonomiku podniků ekologického zemědělství – 
analýza technické efektivnosti" Pro řešení tohoto projektu Kontaktního pracoviště FADN 
jsou využita data ze šetření FADN za účetní roky 2011 až 2016. Byla provedena analýza 
vlivu poskytovaných dotací na změnu produktivity podniků jednotlivých výrobních zaměření, 
porovnání změny technické efektivnosti (TFP) s použitím metody DEA (analýza datových 
obalů) nebo/a SFA (stochastická hraniční analýza, translog k určení produkční funkce) 
s rozlišením skupin VZ. 

• Interní výzkumný projekt ÚZEI „Modelování životaschopnosti zemědělských podniků 
v méně příznivých oblastech ČR“ Kontaktní pracoviště FADN dále spolupracuje na interním 
projektu „Modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech 
ČR“, který se zabývá problematikou podpor v méně příznivých oblastech. Databáze FADN 
je v tomto projektu využívána pro modelování scénářů dopadů změn plateb LFA na 
ekonomiku podniků v různých velikostních skupinách a výrobních zaměřeních. Záměrem 
projektu je dále určit skupiny zemědělských podniků, které budou změnami sazeb LFA 
nejvíce ohroženy. 

Výstupy pro ČSÚ 
• Pro Český statistický úřad bylo provedeno souhrnné zpracování z výběrového souboru 

FADN pro potřeby SZÚ a další účely.  

• Pro Český statistický úřad úsek cen byly dále zpracovány údaje za pachtovné na hektar 
připachtované zemědělské půdy v členění podle kultur a krajů. 

Ostatní výstupy 



• Ve spolupráci s odborem ÚZEI 1100 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. 

• Všichni zemědělci, kteří poskytují data FADN, mají internetový přístup ke svým datům 
a datům databáze FADN s celou škálou možností využití těchto dat při řízení svých podniků. 

• Zasedání Národní komise FADN ČR se uskutečnilo dne 1. 11. 2017. Byly projednány 
zprávy o výsledcích šetření 2016, odhad výsledků zemědělství ČR za rok 2017, aktuální 
otázky fungování sítě FADN v ČR a byl schválen plán výběru podniků FADN pro rok 2018, 
který byl následně zaslán EK. 

Aktivity DG AGRI ve vztahu k FADN ČR 
• Podniková data šetření FADN za rok 2016 byla předána EK Generálnímu ředitelství 

pro zemědělství a rozvoj venkova v listopadu 2017 v termínu a ve struktuře odpovídající 
selekčnímu plánu, EK následně potvrdila jejich převzetí a data za ČR byla počátkem roku 
2018 verifikována. 

• V uplynulém období svolala EK dvě zasedání Komunitního výboru pro FADN. Na 
zasedáních Komunitního výboru (CC) zástupci EK informovali o aktuálních problémech, 
událostech a povinnostech členských zemí při šetření účetního roku 2016. 

• Byly prezentovány nejnovější typy výstupů založené na datech FADN EU. Mezi hlavní 
analytické využití dat FADN patří pravidelné výstupy například Farm Economics Overview, 
Cereal, beef and dairy farms report. Dále ad-hoc analýzy týkající se například diversifikace 
plodin, variability příjmů nebo modelování nové CAP. Rovněž byly zmíněny externí 
požadavky na zpracování dat.  

• Zástupci týmu projektu FLINT představili jeho další výsledky. Projekt FLINT se zabývá 
možností sběru dalších indikátorů v rámci rozšíření šetření FADN nebo jako samostatného 
šetření.  

• Byly představeny nové směry budoucího vývoje FADN. Cílem EK je urychlit proces od 
sběru dat k publikaci výsledků. Především je třeba urychlit proces validace dat, 
zmodernizovat IT systémy RICA1 a RICA2 a také motivovat členské státy k dřívějšímu 
předání dat. Dalším záměrem je zvýšit atraktivnost šetření pro zemědělce nabídkou 
kvalitního feedbacku zahrnujícího poradenské služby, benchmarking atp. Je také možné 
uvažovat o zavedení preferenčních bodů za účast v šetření FADN při přiznávání některých 
opatření Programu rozvoje venkova. EK klade důraz rovněž na zvýšení reprezentativnosti 
souboru FADN i s ohledem na specifické požadavky např. na ekologické zemědělství. 
Šetření FADN musí také reflektovat nové požadavky CAP na další ukazatele. V neposlední 
řadě je také cílem udržet náklady na šetření a snížit zátěž pro zemědělce především 
využitím administrativních zdrojů dat a využitím přímých elektronických vstupů z účetnictví. 
Neméně důležitá oblast je i rozšíření využití výstupů FADN zkvalitněním veřejné databáze, 
webových stránek a lepšího využití výstupů a analýz. 

• Kontaktní pracoviště FADN také sestavilo plán výběru podniků pro účetní rok 2018, 
aktualizovalo limity pro systém RICA1 a rovněž zpracovalo dodatečné požadavky EK, které 
se týkaly dat předchozího účetního období.  

• Kontaktní pracoviště FADN plnilo všechny úkoly vyplývající ze zasedání Řídícího výboru 
FADN i další úkoly, které vyplynuly z komunikace s pracovištěm DG AGRI.  

http://www.fadn.cz/


2.5 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

V roce 2017 probíhala spolupráce ÚZEI v rámci programu Horizont na dvou rozsáhlých 
mezinárodních projektech: PEGASUS a AgriLink a dále aktivity na projektu Analýza faktorů 
ovlivňujících výkonnost farem, jehož zadavatel je OECD Trade and Agriculture Directorate. 
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) 

Odpovědný řešitel:            Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D. 
Další řešitelé:                Ing. Klára Čámská, Ph.D., Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Hana 

Šejnohová Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík Konečná 
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 environmentální 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 je 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 byly 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 2017: 
WP5. Vývoj solidních mechanismů, přenositelných nástrojů a doporučení pro podporu rozvoje 
soukromých a veřejných iniciativ v budoucnu. 

Název projektu: AgriLink: Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and 
researchers to boost innovation (AgriLink: Znalost zemědělské problematiky: 
Propojení zemědělců, poradců a výzkumných pracovníků s cílem podpořit inovace) 
ID projektu:                       727577 - AgriLink - H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-2  
Zadavatel:                         Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Horizont 2020 
Doba řešení:                     4 roky, červen 2017 až květen 2021 
Koordinátor projektu:        Institut national de la recherche agronomique (INRA), Francie 



Mezinárodní partneři:      Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Polsko), Agricultural 
University of Athens (Řecko), Boerenbondvereniging voor Projecten 
vzw (Belgie), EKOTOXA s.r.o. (Česká republika), Highclere 
Consulting S.R.L.(Rumunsko), INRA Transfert S.A. (Francie), 
Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras 
Agroalimentarias Sociedad Anónima (Španělsko), Nodibinajums 
Baltic Studies Centre (Lotyšsko), The Open University (Velká 
Británie), Stichting Wageningen Research (Nizozemí), Stiftelsen 
Norsk Senter for Bygdeforskning (Norsko), The James Hutton 
Institute (Velká Británie), Universidade de Tras-os-Montes e Alto 
Douro (Portugalsko), Vinidea S.r.l. (Itálie)  

Odpovědný řešitel:            Ing. Marta Mrnuštík Konečná 
Další řešitelé:                 Ing. Josef Kořínek, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Martin Mistr, 

Ph.D., Ing. Andrea Pekárková 
Hlavním záměrem projektu je stimulovat posun k udržitelnému evropskému zemědělství, a to 
především hlubším porozuměním, jakou roli hrají různé druhy poradenských systémů v 
procesu rozhodování farmářů a vylepšit jejich příspěvek k procesu učení a inovací. Tento cíl 
bude naplněn pomocí moderního výzkumu, který vyvíjí mnoho inovačních přístupů 
zahrnujících „micro-AKIS“ analýzu ve 26 zkoumaných regionech, analýzou řízení faremního 
poradenského systému, využitím „Sociotechnical scenario development“ a šest „Living 
Laboratories“, kde farmáři a výzkumníci vyvíjejí a zkoušejí dohromady inovativní poradenské 
nástroje a metody. 
Cílem projektu je především zkoumání role poradenských systémů v procesu rozhodování 
farmářů a dále zlepšení příspěvku poradenského systému k procesu učení a zavádění inovací 
na farmách. 
Aktivity v roce 2017: 
WP1. Hlavní cíle a konceptuální rámec výzkumu 
WP2. Nastavení metodiky a výběr vhodných regionů a Inovačních oblastí pro naplnění cíle 
projektu. 

Název projektu: OECD Farm-Level Analysis Network: Drivers of farm performance 
(Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem) 
ID projektu:                       TAD/DO/2017.47 
Zadavatel:                         OECD Trade and Agriculture Directorate 

Doba řešení:                     2 roky, květen 2017 až listopad 2018 
Koordinátor projektu:        Institut national de la recherche agronomique (INRA), Francie 
Mezinárodní partneři:       Johannes Sauer, Technical University of Munich 
Odpovědný řešitel:            Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. 
Další řešitelé:                    Ing. Eduard Slížka, Mgr. Tomáš Vintr 
Nový společný projekt pracovní skupiny FLA (Farm-Level Analysis) OECD na období 2017-
18. V počáteční fázi byla provedena popisná analýza charakteristik zemědělských podniků 
prostřednictvím vybraných ukazatelů typu velikost zemědělských podniků, specializace, 
diverzifikaci příjmů, agroekologické charakteristiky a dotace zdrojů, poměry vstupů, vlastnictví 
půdy, struktura práce a řízení, využívání zemědělských služeb, úroveň a struktura podpor 
zemědělských podniků. Na tomto základě byly identifikovány porovnávané klastry 
zemědělských podniků a to na úrovni jednotlivých zemích zapojených do projektu. Následně 
budou posouzeny, zvoleny a uplatněny různé ukazatele výkonnosti. Zjištění celkové 
produktivity faktorů (TFP) zemědělských podniků bude provedeno na základě předchozí práce 



OECD v této oblasti pomocí metody neparametrického indexu, případně může být dále 
rozšířeno. Mohou být zkoumány dílčí ukazatele produktivity, míry ziskovosti a inovací. Na 
základě těchto výsledků bude analyzována vazba mezi charakteristikami zemědělských 
podniků a jejich výkonností. Porovnání zemědělských podniků bude analyzováno na úrovni 
jednotlivých zemí prostřednictvím statistických metod. Zjištění o faktorech a charakteristikách 
skupin podniků s vysokou a nízkou efektivností bude poté interpretováno s ohledem na 
použitelnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky a udržitelnosti zvyšování 
produktivity. 
Cílem projektu je porovnání podnikové výkonnosti mezi jednotlivými státy včetně určení 
nejvýznamnějších determinantů, tj. výpočet TFP podle harmonizované metodiky. Zjištění o 
faktorech a charakteristikách skupin podniků s vysokou a nízkou efektivností bude poté 
interpretováno s ohledem na použitelnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky 
a udržitelnosti zlepšování produktivity 
Aktivity v roce 2017: 

• jednání pracovní skupiny FLA: projednání záměru projektu 
• jednání pracovní skupiny FLA: posouzení výchozích výsledků činností a další kroky 

2.6 PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ 
SLUŽBY 

2.6.1 Poradenství 

2.6.1.1 Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm 
Advisory Systém (FAS) 
V roce 2017 byly pro poradce uspořádány tyto vzdělávací akce k prioritním tématům: 

• 16. 3. 2017 – vzdělávací akce pro školitele v rámci projektu „Informační podpora pro 
zemědělce“. Akce se konala v Praze v Domu zemědělské osvěty. Byla věnována změnám 
a novinkám v nitrátové směrnici, bilanci živin, kontrolám podmíněnosti, zelené naftě 
a jarnímu kolu PRV. Účast 89 poradců. 

• 22. 3. a 23. 3. 2017 – oblast rostlinolékařství – Pohled přes hranice. Vzdělávací akce se 
konala v Dolních Dunajovicích. Byla věnována novým aplikačním technologiím a řešení 
situací při změněné skladbě přípravků na ochranu rostlin.   

• 6. 4. a 27. 4. 2017 – oblast lesnictví. Seminář se konal v Kostelci nad Černými lesy a 
v Písku. Byl věnován infrastruktuře v lesích (lesní cesty, povodňové škody, žádosti 
o podporu z PRV). Účast 18 poradců. 

• 25. 5. 2017 – oblast rostlinolékařství – Integrovaná ochrana rostlin není jen používání 
chemických přípravků. Vzdělávací akce se konala v Zichovci, okres Kladno. Byla věnována 
aktuální problematice integrované ochrany rostlin se zaměřením na biologickou ochranu. 
Účast 29 poradců. 

• 10. 11. 2017 – oblast lesnictví. Seminář se konal v Brně na pobočce ÚHÚL. Byl věnován 
aktuálnímu stavu implementace předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh a problematice lesních cest. Účast 19 poradců. 

• 27. 11. 2017 – prioritní vzdělávací akce pro poradce – podoblast živočišná výroba. Akce se 
konala v Praze v Domu zemědělské osvěty.  Hlavním tématem akce byla péče o zdraví 
dojeného skotu. Účast 53 poradců. 

• 28. 11. 2017 – nové technologické postupy pro stabilní výnosy. Akci organizoval VÚRV 
v Lukavci u Pacova. Účast 4 poradci. 

• 7. 12. 2017 – uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích. Akci organizoval 
VÚRV v Praze – Ruzyni. Účast 25 poradců. 



Poradcům byly nabídnuty další vzdělávací akce: 
• 2. 3. a 23. 3. 2017 – PRV 2014–2020 – priority pro lesní hospodářství a národní dotace. 

Seminář se konal v Olomouci a Ústí nad Labem.  
• 20. 4. a 27. 4. 2017 – Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Kurzy se konaly 

v Písku a Křtinách. 
• Únor – duben 2017 – Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic 

a prasnic. Školení se konalo na 8 místech v rámci celé ČR. 
• 21. a 22. 6. 2017 – Moderní zemědělství – transfer nových poznatků z vědy a výzkumu. 

Akce se konala v Brně na Mendelově univerzitě a exkurze proběhla v okolí Šardic. 
• 5. 9. a 12. 9. 2017 – PRV 2014–2020 – priority pro lesní hospodářství a národní dotace. 

Seminář se konal v Ostravě a Českých Budějovicích. 
• 19. 10. a 9. 11. 2017 – Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Kurzy se konaly 

v Hranicích a Trutnově. 
• Do části vyhrazené pro akreditované poradce na webu www.agroporadenstvi.cz byly 

průběžně vkládány prezentace lektorů z jednotlivých vzdělávacích akcí. 
• Ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským byla vytvořena 1 metodická příručka 

pro poradce s názvem „Ekonomika a rentabilita pěstování brambor“. 
• Poradenská pomůcka Kontrolní listy – Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského 

podniku – byla 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.  

Akreditace poradců 

Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze získala autorizaci k provádění zkoušek v rámci 
systému profesních kvalifikací. Jedná se o kvalifikaci zemědělský poradce pro rostlinnou 
výrobu, zemědělský poradce pro živočišnou výrobu a zemědělský poradce pro ochranu rostlin. 
S ČZU spolupracujeme v rámci profesní kvalifikace zejména na stanovení osnovy 
poradenského projektu, tématu projektu, oponentních posudcích a navazujícím dokončení 
akreditačního řízení. 
Do profesní kvalifikace se celkem přihlásilo 7 žadatelů (2 z ochrany rostlin a 5 z živočišné 
výroby). Všichni žadatelé byli u zkoušek profesní kvalifikace úspěšní.  
Úspěšným absolventům byla nabídnuta možnost přihlásit se do akreditačního řízení. Všichni 
poradci této možnosti využili. Žadatelé odevzdali akreditační projekt v řádném termínu. Ve 
spolupráci s ČZU a VÚŽV byly vypracovány posudky na projekty poradců.  
Celkem proběhly dva řádné termíny obhajob akreditačních projektů. Jeden termín byl věnován 
podoblasti rostlinolékařství v zemědělství a druhý byl zaměřen na projekty s tématem 
živočišné výroby. Komise byla složena z pracovníků MZe a odborníka na danou problematiku. 
Všichni poradci byli při obhajobě projektu úspěšní.   
V roce 2017 skončila platnost certifikátu 28 poradcům. Z toho v měsíci červnu skončila 
platnost certifikátu 1 poradci, který úspěšně absolvoval písemné ověření znalostí zkušebním 
testem a pohovor před akreditační komisí. 
 V září 2017 skončila platnost akreditace 27 poradcům. Z toho jeden poradce podal vlastní 
žádost o vyřazení a 2 poradci byli vyřazeni z důvodu neplnění povinností poradce dle 
Směrnice (neodevzdání Deníku poradce). Písemné ověření znalostí testem a pohovor před 
komisí proběhlo ve třech termínech − 5., 7. a 12. 9. 2017. U zkoušek v červnu a září bylo 
úspěšných 19 poradců. Celkem 6 poradců bylo vyřazeno – buď se nepřihlásilo k prodloužení, 
nebo se nedostavili ke zkoušce a již nechtějí akreditaci prodlužovat.  
V letošním roce byla průběžně zabezpečována aktualizace webových stránek, které zveřejňují 
články, akce a zprávy s problematikou rozvoje venkova, zemědělstvím, ekologií, vzděláváním, 
poradenstvím, výzkumem atd.  

http://www.agroporadenstvi.cz/


Na stránky www.agroporadenstvi.cz bylo vloženo 46 příspěvků, které zhlédlo 782 715 
uživatelů internetu. 

Propagace poradenského systému MZe na zemědělských výstavách: 
o 11. 5. – 14. 5. 2017 – Národní výstava hospodářských zvířat, Brno, 
o  24. 5. – 28. 5. 2017 – Natura Viva, Lysá nad Labem. 
o 24. 8. – 29. 8. 2017 – Země živitelka, České Budějovice 

Kontroly poradců FAS 

Kontrola poradců v místě podnikání a u klienta 
Počet kontrol za rok 2017 

Oblast Počet kontrol 
celkem 

Kontrola v místě 
podnikání 
(kancelář) 

Kontrola 
v kanceláři a 

u klienta 
Zemědělství 7 6 1 

Lesnictví 2 2 0 
CELKEM 9 8 1 

 
Kontrola byla zaměřena na:  

• Deník v písemné podobě za rok 2016 a 2017 – zápisy poradenských služeb včetně 
potvrzení o převzetí služby klientem,  

• plnění vzdělávacího programu poradců – zápisy vzdělávacích akcí včetně předložení 
potvrzení o účasti v Deníku za roky 2016 a 2017, 

• písemné smlouvy a faktury z poskytnuté poradenské služby vztahující se k předmětu 
kontroly a doklady o jejich úhradě, 

• administrativní a technické vybavení potřebné pro činnost poradce, 
• kontrolu správnosti provádění poradenské služby u klienta podle ustanovení Směrnice, 

čl. 7, odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c). 
Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že každý poradce splňuje minimální počet 

poradenských služeb, tj. jedna služba za rok 2016. 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. 

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 2016, 
• zápis vzdělávacích akcí – prioritní a nepovinné registrované. 

 

http://www.agroporadenstvi.cz/


Výsledek kontroly Deníků poradců 
Poradci Počet 

celkem v Registru k 11. 1. 2017 209 
odevzdali Deník 205 
neodevzdali Deník  3 
vlastní žádost poradce o vyřazení 1 

 

Celkem 3 poradci neodevzdali Deník a tím neprokázali provedení min. jedné poradenské 
služby za rok 2016. Poradci, kteří Deník odevzdali, ho vedou v souladu se Směrnicí a plní 
podmínku min. jedné služby za rok 2016. 
Komise rozhodla o vyřazení 3 poradců z Registru. Jejich vedení v Registru skončilo dne 14. 
6. 2017. Jeden poradce podal vlastní žádost o vyřazení z Registru ještě před termínem 
odevzdání Deníku.  
Celkový počet služeb v Denících za rok 2016 je 569. Průměrný počet služeb v Deníku na 
1 poradce je 6,9 za rok 2014, 3,4 za rok 2015 a 2,8 za rok 2016. Na snižování počtu služeb 
v Denících poradců je vidět absence podpory z Programu rozvoje venkova.  
 

Tabulka: Počet poradců v Registru podle oblastí a podoblastí akreditace k 31. 12. 2017 
Oblast zemědělství Počet poradců 

Rostlinná výroba 75 
Živočišná výroba 59 
Optimalizace hospodaření zemědělského podniku 18 
Ekologické zemědělství 23 
Zemědělství a ochrana přírody a krajiny 16 
Energetické využití agrárních produktů 6 
Péče o půdu 52 
Celkem za oblast zemědělství 155 

Oblast rostlinolékařství  
Rostlinolékařství v zemědělství 20 
Rostlinolékařství v lesnictví 1 
Celkem za oblast rostlinolékařství 21 

Oblast lesnictví  
Lesnictví 41 
CELKEM PORADCŮ V REGISTRU 207 

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

2.6.1.2 Demonstrační farmy 
V roce 2017 poradenský systém MZe byl rozšířen o nový termín, a to Demonstrační farmy 
(DF). V zahraničí již rozšířený způsob šíření informací a inovací. Tyto farmy byly vybrány jako 
další složky pro přenos inovací a informací do zemědělské praxe. DF doplňují systém 
vzdělávání zemědělské veřejnosti o praktické ukázky hospodaření.  



Cílem podpory činností DF je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na 
praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi. 
Podpora při výběru Demonstračních farem v roce 2017 a příprava na rok 2018: 
Příjem projektů, formální kontrola. 
Dne 1. 2. 2017 Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách zveřejnilo „Výzvu 
k podávání projektů na činnost Demonstračních farem“. Termín pro podání projektů byl 
stanoven na 26. 2. 2017. V tomto termínu podalo projekt 10 subjektů, z toho 2 subjekty 
předložily projekt neúplný, který nemohl být přijat do následujícího hodnocení. 
Zajištění odborných stanovisek Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 
a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. pro rozhodování komise. 
Byla zajištěna odborná stanoviska na 8 projektů. Podíl erozně ohrožených ploch a kvalitu 
osevního postupu z hlediska půdoochranného efektu posuzoval Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v. v. i. Bilanci organické hmoty posoudil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. 
v. i. V rámci odborných stanovisek byly přiděleny body za preferenční výběrová kritéria. 
Komise pro výběr Demonstračních farem 
Jednání proběhlo dle Jednacího řádu Komise pro výběr Demonstračních farem v rámci 
dotačního programu 9. F. m, čj.: 7524/2017-MZE-10052. Termín zasedání by stanoven na 14. 
3. 2017. Komise měla 10 členů, předsedkyní komise byla Ing. Simona Prečanová. Každý člen 
komise hodnotil projekt s maximem 50 bodů. Hodnocení komise bylo počítáno do celkového 
hodnocení jako průměr. Výsledek rozhodnutí komise je uveden v následujících tabulkách. 

Vybrané Demonstrační farmy 
Č. Název subjektu Sídlo 

1 Statek Bureš, s.r.o. Bučina 76  
566 01 Vysoké Mýto 

2 
ZEMĚDĚLSKÁ 
SPOLEČNOST DEVĚT 
KŘÍŽŮ, a.s. 

Zemědělská 202 
664 83 Domašov u Brna 

3 

Školní zemědělský 
podnik Žabčice, 
Mendelova univerzita 
v Brně 

Zemědělská 53 664 63 Žabčice 

4 POOSLAVÍ Nová Ves, 
družstvo 

Nová Ves 251  
664 91 Nová Ves 

5 VESA Česká Bělá, a.s. Česká Bělá 308 
582 61 Česká Bělá 

6 Družstvo Vysočina 
 

Polná – Janovice 66 
588 13 Polná 

7 ZD Krásná Hora, a.s. 
Krásná Hora nad Vltavou 172 
262 56 Krásná Hora nad 
Vltavou 

Jedna přihlášená farma nebyla vybrána jako DF. 

Dne 8. 6. 2017 proběhla kontrola konání Demonstrační akce v Žabčicích.  



Příprava systému Demonstračních farem pro rok 2018. 

Pro přípravu výzvy, byla sestavena pracovní skupina složená ze zástupců MZe, VÚMOP, 
ÚZEI a ÚKZÚZ. Příprava materiálů probíhala per rollam, osobní setkání se uskutečnilo 
až po emailové diskuzi.  

2.6.1.3 Zajištění školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele 
dojnic a prasnic 

Zadáním TÚ bylo zorganizovat do 30. 4. 2017 sérii teritoriálně rovnoměrně rozložených školení 
se stejným obsahem „o finančních nástrojích a řízení rizik“ pro příjemce dotace dle Nařízení 
vlády č. 365 / 2016. Účastníkům školení vystavit certifikáty prokazující splnění jejich závazku. 
K akcím zajistit lektory, odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení 
a dalších služeb. V rámci úkolu byly zajištovány následující činnosti: 
Přehled žadatelů 

Dne 19. 1. 2017 jsme od vedoucího Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace 
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) obdrželi emailem finální přehled 
žadatelů / příjemců, kteří si v rámci žádosti o mimořádnou podporu na přizpůsobení pro 
producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, dle NV č. 365/2016 Sb., 
vybrali jako závazek výše uvedené školení. Ke splnění podmínky poskytnutí mimořádné 
podpory dle § 2, odst. (2), písmeno e) na chov krav chovaných v systému chovu s tržní 
produkcí mléka se přihlásilo 378 chovatelů. Ke splnění podmínky poskytnutí mimořádné 
podpory dle § 2, odst. (3), písmeno e) na chov prasnic se přihlásilo 404 chovatelů. Celkem se 
k závazku absolvovat školení přihlásilo 782 žadatelů. 
Příprava školení pro zemědělskou veřejnost 

Zajištění míst konání akcí. 
Žadatelé byli rozklíčováni podle adres a dle jejich počtu v jednotlivých teritoriích byla zvolena 
místa a termíny konání akcí. Pro jednotlivá školení byl s ohledem na znalost místních 
podmínek vybrán nejvhodnější regionální spoluorganizátor. Zajištění obsahu školení 
a školitelů. Námi navržený obsah školení o finančních nástrojích a řízení rizik producentů 
mléka a vepřového masa byl ověřen a ze strany MZe schválen v listopadu 2016, kdy úspěšně 
proběhlo „školení školitelů“. Program školení v regionech zůstal obdobný a na požadavek MZe 
bylo školení doplněno o informace – školení k zelené naftě pro živočišnou výrobu. Školiteli byli 
odborníci z řad MZe, PGRLF, GŘC a ÚZEI. 
Výsledky plnění TÚ 

Harmonogram školení byl zveřejněn na internetových stránkách MZe a www.agroradenstvi.cz. 
Informace o akcích podávaly i webové stránky dalších organizací např. www.szif.cz, 
www.kisjm.cz, www.agroreport.cz. Na stránkách www.uzei.cz/akce byla připravena 
přihlašovací aplikace tak, aby si žadatelé mohli s předstihem vybrat termín a místo konání 
akce. Žadatelé uvedení v seznamu od SZIF obdrželi e-mailem pozvánku s žádostí o potvrzení 
účasti na jednotlivých seminářích. Žadatelé bez e-mailové schránky byli informování pomocí 
SMS a telefonicky. Po celou dobu konání akcí byly prováděny kontroly přihlášení žadatelů 
a nepřihlášení byli opakovaně oslovováni a informováni o povinnosti splnit zvolený závazek 
absolvovat školení a o případné sankci, která jim hrozí v případě nesplnění závazku. 
Prezentace přednášky (PowerPoint) k tématu jsou k dispozici na webových stránkách 
www.agroporadenstvi.cz.  

 



Termín Místo konání akce Počet 
účastníků 

Počet 
vydaných 
potvrzení 

8. 2. 2017  Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 
Praha 1  

147  129 

15. 2. 2017  Třemošenská, a.s., Brožíkova 862, 
Třemošná  

95  77 

22. 2. 2017  ICV Mendelovy univerzity v Brně, 
Zemědělská 5  

113  91 

8. 3. 2017  Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, zas. 
místnost OSSZ  

108  80 

15. 3. 2017  Restaurace "Na Dolánku", Pištín 56, 
373 46 Pištín  

103  94 

22. 3. 2017  Restaurace Kulturní dům, Větrný 
Jeníkov 187  

191  161 

29. 3. 2017  Motorest ZD Kokory, Kokory 381, 
PSČ 751 05  

98  83 

5. 4. 2017 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 
Praha 1 

88 59  

Celkem 943 774 
Závazek nesplnilo 8 žadatelů. 

Akce byly úspěšné a byly účastníky kladně hodnoceny. 

2.6.2 VZDĚLÁVÁNÍ 

2.6.2.1  Podpora resortního odborného vzdělávání 
Ve dnech 21. – 22. června 2017 byl ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně uspořádán 
dvoudenní seminář s názvem „Moderní zemědělství – transfer nových poznatků z vědy 
a výzkumu do výuky středních odborných škol“. Součástí semináře byly exkurze na vybraných 
farmách v okolí Šardic, kde proběhla ukázka realizace agroenvironmentálních a klimatických 
opatření uplatněných v rámci vybraného zemědělského podniku, prezentace vybraného chovu 
hospodářských zvířat a v neposlední řadě byly účastníkům semináře předvedeny trendy 
v uplatnění dronů jako preventivního nástroje před škodami působenými na zvěři při sklizni 
píce. Seminář byl určen ředitelům a odborným pedagogům středních zemědělských škol, 
celkem ho absolvovalo 24 osob. Každý účastník obdržel osvědčení o absolvování odborného 
semináře. Účastníci ohodnotili vzdělávací akci velmi dobře, zvláště realizaci přímo v terénu.  
Byly vytvořeny podklady pro e-learningové kurzy: 
Greening – postupy příznivé pro klima a životní prostředí“ – Dr. Ing. Petr Marada 
Rostlinolékařský portál – Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ 
V období od 18. dubna 2017 do 30. 11. 2017 probíhal e-kurz pro pedagogy, který obsahoval 
10 e−learningových modulů. Ke studiu se přihlásilo 7 pedagogů z rezortních středních 
zemědělských škol.  



Školení lektorů vzdělávacích subjektů pověřených MZe konáním kurzů pro získání odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči se uskutečnilo dne 21. listopadu 2017 ve Velkém sále domu 
zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2. Školení bylo realizováno ve spolupráci s Českou 
společností rostlinolékařskou a zúčastnilo se ho 54 osob. 
Ve školním roce 2016/2017 organizovalo Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 
16 středních odborných škol a 2x Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity 
v Brně. Kurz úspěšně absolvovalo celkem 226 účastníků.  

 

Č. Název školy Počet absolventů 

1. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola 
Benešov 10 

2. Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity 
v Brně 20+20 

3. Střední odborná škola a Obchodní akademie Bruntál 5 

4. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice 7 

5. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 5 

6. 
Střední odborná škola veterinární, mechanizační 
a zahradnická a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky České Budějovice 

17 

7. Střední zemědělská škola Dalovice 22 

8. Střední zahradnická a zemědělská škola A. E. 
Komerse Děčín – Libverda 15 

9. Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné 
učiliště a vyšší odborná škola Hořice 10 

10. Česká zemědělská akademie v Humpolci 11 

11. Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy 21 

12. Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun 8 

13. Střední zemědělská škola Písek 12 

14. Střední škola zemědělská Přerov 11 

15. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
Roudnice nad Labem 8 

16. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 
Radhoštěm 12 

17. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola 
Tábor 12 

Celkem 226 

 



Zjišťování stavu u 4 proběhlých kurzů pro výkon obecných zemědělských činností proběhlo 
na: 

• Vyšší odborné škole a Střední odborné škole v Bystřici nad Pernštejnem dne 
17. 10. 2017 

• Gymnáziu, střední odborné škole, středním odborném učilišti a vyšší odborné 
škole v Hořicích dne 18. 10. 2017 

• Střední zemědělské škole v Písku dne 1. 11. 2017 
• Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové 

škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích dne 7. 11. 
2017 

O proběhlém zjištění stavu byl vždy sepsán zápis, žádné závažné nedostatky nebyly shledány. 
Zástupce oddělení Poradenství a vzdělávání se zúčastnil jednání Výkonného výboru Asociace 
vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru dne 30. března 2017 v Lomnici nad 
Popelkou a dne 7. června 2017 v Praze na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.  
Členům Trvalé vzdělávací základny MZe jsou podávány informace o plánovaných 
vzdělávacích akcích, jsou jim zasílány nabídky vzdělávacích seminářů pořádaných ÚZEI 
a dále nabídky studia e-learningových kurzů.  
V rámci spolupráce s MZe při akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV, 
vzdělávání garantů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce PRV 2014-2020 
byl dne 14. září 2017 uspořádán kurz Posilování pedagogických kompetencí lektorů, kterého 
se zúčastnilo 9 osob. 
Webové stránky www.agrovzdelavani.cz jsou průběžně doplňovány, od ledna 2017 do 
prosince 2017 bylo vloženo 46 příspěvků, které zhlédlo 782 715 uživatelů internetu. 

2.6.2.2 Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek 
Prioritním úkolem je zajištění povinného vzdělávání pro nově přijaté státní zaměstnance 
a zaměstnance MZe a jeho složek (ČPI, SPÚ, SVS, SZPI, ÚKZÚZ a ÚSKVBL). Kurzy jsou 
členěny na oblast vstupní úvodní, environmentální a počítačové vzdělávání.  
Přehled účasti na vzdělávacích kurzech v roce 2017 

 

Název kurzu  Počet osob 

Vstupní vzdělávání úvodní  388 

Environmentální vzdělávání  433 

Kombinovaný kurz informační gramotnosti 222 

Celkem  1043 

 

2.6.2.3 Školení v právní oblasti – duševní vlastnictví 
Na základě požadavku Ministerstva zemědělství se 27. dubna 2017 uskutečnil seminář 
s názvem „Označení původu, zeměpisná označení“. Semináře se zúčastnilo 94 osob 
z rezortu zemědělství. Na základě provedeného dotazníkového šetření lze seminář hodnotit 
jako zdařilý. Účastníci ho považují za přínosný, byli spokojeni s organizačním zabezpečením, 
s prostory semináře i s lektory, kterými byly JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. z Ústavu práva 

http://www.agrovzdelavani.cz/


a humanitních věd Mendelovy univerzity v Brně a JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. 
z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 
Druhý seminář s názvem „Autorské právo na Internetu“ se uskutečnil 31. října 2017, 
zúčastnilo se ho 80 osob z rezortu zemědělství. Na základě provedeného dotazníkového 
šetření lze seminář rovněž hodnotit jako zdařilý. Účastníci velmi dobře ohodnotili lektorku 
semináře – JUDr. Zuzanu Císařovou z Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva 
soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy, spokojeni byli i s organizačním 
zabezpečením, harmonogramem a prostory semináře.  
V tomto roce jsme se organizačně podíleli i na dalším semináři z oblasti duševního vlastnictví, 
který se uskutečnil 13. června 2017 a týkal se Aktuálních trendů a otázek práva duševního 
vlastnictví v USA. Seminář pořádalo Ministerstvo zemědělství a zúčastnilo se ho 61 osob. 
Celkem se uskutečněných seminářů zaměřených na oblast duševního vlastnictví zúčastnilo 
235 osob, Absolventům seminářů bylo vydáno osvědčení o účasti. 

2.6.2.4 Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu 
k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických 
subjektů v ČR na období 2016-2018 

Cílem vzdělávacích seminářů je zejména zvýšení odborné a komunikační připravenosti 
lesních pedagogů. Napomáhají také v přípravě akcí pro různé cílové skupiny dětí a mládeže, 
kterým lesní pedagogové představují témata související se zásadami udržitelného rozvoje 
a obhospodařování lesů. Úkolem seminářů je rovněž analyzovat a zobecnit problematické 
okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky 
i didakticky zvládnout.  
Během roku 2017 se uskutečnily oba plánované semináře: 
• Jarní „18. seminář pro lesní pedagogy“ proběhl 14. – 15. 6. 2017 v konferenčním hotelu 
Luna, u Ledče nad Sázavou, za účasti 89 lesních pedagogů. Jednotlivé praktické dílny 
a přednášky byly zaměřeny na témata: Výrobky z přírodnin, Cesta dřeva, Stavba domečku, 
Voda a les, Naboso, Noční les, 12. evropský kongres lesní pedagogiky, Projekt Integrate+ 
a využití jeho nástrojů v Lesní pedagogice a World café – inspirace osvědčenými aktivitami. 
• Podzimní „19. seminář pro lesní pedagogy” se zaměřením na komunikační dovednosti se 
uskutečnil ve dvou turnusech (20. – 22. 11. a 22. – 24. 11. 2017) v zařízení Olšina, u Horní 
Plané, za účasti 63 lesních pedagogů. Seminář byl postaven na práci lektorů v malých 
skupinách a individuálních konzultacích. 
Všichni účastníci obdrželi studijní materiál ve formě prezentací jednotlivých lektorů a tematicky 
zaměřené odborné publikace. 

2.6.2.5 Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014-
2020: priority a opatření pro lesní hospodářství; národní dotace do 
lesního hospodářství“ 

Po vypracování plánu vzdělávacích akcí a výběru vhodných lokalit byly zajištěny odpovídající 
prostory k realizaci seminářů včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. 
V rámci příprav seminářů byli vybráni kvalitní lektoři pro prezentaci odborného tématu a pro 
účastníky byl zajištěn aktuální studijní materiál.  
Propagace seminářů byla zajištěna formou inzerce v odborném tisku a na internetu. Inzeráty 
byly v průběhu roku zveřejněny na webových stránkách www.agrovzdelavani.cz, 
www.vulhm.cz, www.silvarium.cz  a na www.svol.cz. Inzerce v odborném tisku byla zajištěna 
v časopise Lesnická práce a TERRA.  
Informace o pořádání seminářů obdržely organizace působící v oblasti lesního hospodářství 
např. Lesy hlavního města Prahy, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 

http://www.agrovzdelavani.cz/
http://www.vulhm.cz/
http://www.silvarium.cz/
http://www.svol.cz/


Česká lesnická společnost, Lesy České republiky, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 
Česká komora odborných lesních hospodářů, Vojenské lesy a statky, Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny a Česká biskupská konference a jiné. Dále byli s nabídkou seminářů 
osloveni poradci vedení v Registru poradců MZe – oblast lesnictví a krajské úřady. 
Přehled uspořádaných seminářů s počty účastníků je uveden v tabulce 1.  
Tab. 1 Přehled seminářů 

 

Termín Místo konání Přihlášeno Účast 

2. března 2017 ÚHUL, Olomouc 38 osob 35 osob 

23. března 2017 Dům kultury, Ústí nad Labem 14 osob 11 osob 

5. září 2017 Hertin, s.r.o. Ostrava 13 osob 11 osob 

12. září 2017 SOŠ veterinární, mechanizační 
a zahradnická České Budějovice 14 osob 11 osob 

Celkem proškoleno 68 osob 

Na seminářích byla prezentována tato témata: 
- PRV – obecné informace 
- Investiční opatření PRV 
- Environmentální opatření PRV 
- Národní podpory LH – finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle NV 30/2014 

Sb., podpory PGRLF, a.s., Národní program ochrany a reprodukce genofondu 
lesních dřevin 

2.6.2.6 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře 
Cílem úkolu bylo formou vzdělávacích kurzů proškolit a rozšířit odborné znalosti osob 
vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře. 
Oblasti, ve kterých byli odborní lesní hospodáři proškoleni: 

- Legislativa v oblasti lesního hospodářství 
- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních 

dřevin (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin) 

- Hospodářská úprava lesů 
- Finanční podpory v lesním hospodářství 
- Ochrana lesa 

Pozvánka a informace o všech termínech pořádaných kurzů byly prostřednictvím tajemníka 
České komory odborných lesních hospodářů rozeslány emailem všem odborným lesním 
hospodářům a uveřejněny na webových stránkách www.ckolh.cz. Dále byla informace 

http://www.ckolh.cz/


o konání kurzů zveřejněna v časopise Lesnická práce a na webu Silvarium.cz. Dále byli 
s nabídkou kurzů osloveni poradci vedení v Registru poradců MZe – oblast lesnictví. 
Ke kurzům byly zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení 
a dalších služeb. V rámci příprav seminářů byli vybráni kvalitní lektoři pro prezentaci 
odborných témat a pro účastníky byl zajištěn aktuální studijní materiál. 
Přehled uspořádaných kurzů s počty účastníků je uveden v tabulce 1.  
Tab. 1 Přehled kurzů 

Termín Místo konání Přihlášeno Účast 

20. dubna 2017 
Vyšší odborná škola lesnická a Střední 
odborná škola lesnická Bedřicha 
Schwarzenberga Písek 

31 26 

27. dubna 2017 Zámek Křtiny 21 18 

19. října 2017 Střední lesnická škola Hranice 16 9 

9. listopadu 2017 Česká lesnická akademie Trutnov 45 40 

Celkem proškoleno 93 

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

Uvedená kampaň je již řadu let úspěšně řešeným projektem Ministerstva zdravotnictví 
v kategorii „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“. Hlavní cíl – informovat vybrané 
věkové kategorie spotřebitelů (děti MŠ, žáci ZŠ, středoškolská mládež, učitelé i rodiče těchto 
cílových skupin) o základech správné životosprávy a zdravé výživy, o základních hygienických 
pravidlech při manipulaci s potravinami a o prevenci před onemocněními a otravami z potravin 
dle doporučení WHO „5 klíčů k bezpečnému stravování“ – se podařilo i v roce 2017 naplnit. 
Základem projektu byla realizace 40 výukových hudebních představení a tematických 
programů pro děti ve věku 3–9 let; tyto tematické akce probíhaly v různých regionech ČR 
a celkově je zhlédlo zhruba 2 tisíce dětí a jejich pedagogů. 
Součástí kampaně bylo také vydání celkem 1 100 ks pracovních sešitů „Jíme zdravě a s chutí“ 
pro žáky 1.-3. ročníků ZŠ, 1000 ks aktualizovaného Souboru znalostních testů pro žáky 2. st. 
ZŠ a zhotovení 1 500 ks informačních CD/DVD s naučnými písničkami z představení 
a demoverzí programu do interaktivních tabulí pro žáky 1. stupně ZŠ „Jíme zdravě a s chutí“. 
Dále byl realizován odborný seminář pro pedagogy ZŠ „Výživa ve výchově ke zdraví-
interaktivně“, proveden upgrade e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“ a jeho 
zapojení do výuky studentů středních odborných škol potravinářského, zdravotnického 
a hotelového zaměření, probíhala distribuce naučných tematických materiálů, propagace na 
výstavách a další aktivity. 



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

Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ je určen pedagogům 2. stupně základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií k využití v předmětech souvisejících se 
zdravím a výživou člověka. Program a obsahově z něj vycházející Pracovní sešity a Soubor 
znalostních testů pro žáky 2. stupně ZŠ byly aktualizovány a jsou volně ke stažení na 
stránkách www.viscojis.cz/teens. Řešení žádostí o schvalovací doložky MŠMT pro tyto 
materiály pokračuje v r. 2018. 
Během roku proběhly na základě 5měsíčního testování na zapojených středních školách a dle 
připomínek realizačního týmu (zástupci 3. LF UK, MŠMT, MZe a ÚZEI) úpravy e-
learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Aktualizovaný kurz nyní zahrnuje celkem 
25 modulů zaměřených na potraviny, výživová doporučení, živiny, bezpečné stravování, 
hygienu při manipulaci s potravinami a prevenci před onemocněními z potravy a je určen 
zejména studentům středních odborných škol specializovaných na stravování, potravinářské 
technologie a zdravotnictví. Od října 2017 bylo pro školní rok 2017/2018 spuštěno 2. kolo 
užívání kurzu ve výuce pro zájemce z řad pedagogů těchto středních odborných škol 
a gymnázií.  

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

Bylo ukončeno a vyhodnoceno studium 6. skupiny inspektorů k jednotnému školení 
pracovníků provádějících úřední kontroly, které probíhalo v termínu 1. 10. 2016 – 30. 4. 2017. 
Školení bylo realizováno formou studia 15 e-learningových modulů, ve kterých byla 
zpracována témata dle kapitoly I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004. 

Do 6. kola e-kurzu byly zařazeny tyto moduly: 
1. Auditování systému řízení bezpečnosti potravin a jeho možná flexibilita 
2. Deratizace v potravinářství a její kontroly 
3. Hodnocení zdravotních rizik – potraviny a výživa 
4. Legislativa a rizika při výrobě krmiv 
5. Nedodržování požadavků potravinového práva a uplatňování sankcí 
6. Odběry vzorků potravin, krmiv a pitné vody 
7. Ochrana rostlin před škůdci, původci chorob a pleveli při zemědělské výrobě potravin 

rostlinného původu 
8. Ochrana zvířat při porážení a jiných způsobech usmrcování 
9. Postupy založené na zásadách HACCP 
10. Posouzení rizik na různých stupních výroby potravin a krmiv 
11. Přehled základních předpisů potravinového a krmivového práva 
12. RASFF – systém rychlého varování pro potraviny a krmiva 
13. Všeobecný přehled o legislativě EU 
14. Vydávání certifikátů se zaměřením na kvalitu potravin 
15. Zpracování masa na jatkách 

Technickou stránku e-kurzu zajistil ÚZEI prostřednictvím LMS eDoceo. Obsah kurzu zajistila 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 
Do 6. kola školení bylo zařazeno 80 inspektorů z 3. dozorových orgánů. Celkem školení 
úspěšně absolvovalo 70 účastníků, z toho 69 v řádném termínu do 30. 4. 2017 a 1 v opravném 
termínu do 10. 5. 2017. Rozdělení počtu účastníků dle jednotlivých organizací a jejich 
úspěšnost je zobrazena v tabulce 1. Moduly byly zakončeny testem. Průměrný čas, který 
strávili účastníci v jednotlivých kurzech, je 40 minut. 

http://www.viscojis.cz/teens


Tabulka 1: Statistika úspěšnosti dle organizací 

Organizace Celkem účastníků Počet úspěšných 
absolventů 

Míra úspěšnosti 
absolutoria testu (%) 

SVS 40 35 87,5 

SZPI 20 19 95 

ÚKZÚZ 20 16 80 

Celkem 80 70 87,5 

 

Úspěšným absolventům byly vystaveny certifikáty. 

Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe a ICVI Brno proběhla kontrola 
a aktualizace obsahu 15 e-learningových modulů. 
Byl zahájen e-kurz 7. skupiny Jednotného školení pracovníků pověřených úřední kontrolou, 
který je realizován formou studia 15 e-learningových modulů. Do kurzu je zařazeno 80 
inspektorů dozorových orgánů koordinovaných MZe (SVS -40, SZPI – 20, ÚKZÚZ – 20). Doba 
studia: 1. říjen 2017–30. duben 2018. 
Bylo ukončeno a vyhodnoceno studium e-kurzu pro zaměstnance Odboru potravinářské 
výroby a legislativy – 18120 MZe, které probíhalo dle dodaných podkladů v termínu od 
1. dubna 2017 do 30. září 2017. Kurz byl realizován formou studia 15 e-learningových modulů, 
ve kterých byla zpracována témata dle kapitoly I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) 
č. 882/2004. Do kurzu bylo přihlášeno 22 účastníků a úspěšně absolvovalo 18 účastníků. 
Moduly byly zakončeny testem. Technickou stránku e-kurzu zajistil ÚZEI prostřednictvím LMS 
eDoceo. Obsah kurzu zajistila Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 

2.6.2.10 Technologie pro kombinované formy vzdělání 
V rámci úkolu byl zajišťován provoz a administrace systému Learning Management Systém 
eDoceo. Na této platformě jsou provozovány a vytvářeny kurzy sloužící k elektronickému 
vzdělávání (e-learning) jako efektivní podpora plnění tematických úkolů zejména v oblasti: 
Vzdělávání pracovníků státní správy 
V uvedené oblasti bylo technicky zabezpečeno prostřednictvím e-learningových modulů 
pravidelné proškolování zaměstnanců státní správy v působnosti Ministerstva zemědělství 
formou kombinovaného kurzu informační gramotnosti (KKIG) týkající se znalostí práce na PC 
a systému MS Office 2010, MS Office 2013 a MS Office 2016. V prvním pololetí roku úspěšně 
ukončilo kurz 10 účastníků (MZe – 3, SPÚ – 3, SVS – 3, ČPI – 1). Ve druhém pololetí roku 
úspěšně ukončilo kurz KKIG 202 účastníků (MZe – 59, SPÚ – 37, SVS – 60, SZPI – 13, ÚKZÚZ 
– 17, ČPI – 16). 
Akreditace a dalšího vzdělávání privátních poradců dle směrnice MZe o akreditaci 
poradců a jejich vedení v registru poradců MZe 
V roce 2017 se uskutečnil kurz „Vzdělávání poradců prostřednictvím e−learningových 
modulů“, do kterého byli přihlášeni 2 poradci. Ke studiu bylo v nabídce 10 e-learningových 
modulů z oblasti živočišné a rostlinné výroby, rozvoje venkova, ekologie a ekonomiky. 
Vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol (lektorů)  
V tomto období se uskutečnil kurz „Vzdělávání pedagogů prostřednictvím e−learningových 
modulů“, do kterého bylo přihlášeno 7 pedagogů z rezortních středních odborných škol. Ke 
studiu bylo v nabídce 10 e-learningových modulů z oblasti živočišné a rostlinné výroby, rozvoje 
venkova, ekologie a ekonomiky. 



Vzdělávání školitelů pro potřeby vzdělávacích opatření PRV 2014–2020, a školitelů 
vzdělávacích institucí pověřených MZe 
Zadavatel v roce 2017 nepožadoval zařazení školitelů do e-learningového vzdělávání. 
Vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin 
V 6. skupině Jednotného školení pracovníků pověřených úřední kontrolou, bylo 
prostřednictvím 15modulů e-learningu proškoleno 80 inspektorů bezpečnosti potravin (SVS – 
40, SZPI – 20, ÚKZÚZ – 20). Dle vyhodnocení 70 účastníků uspělo v závěrečných testech 
a bylo jim vystaveno osvědčení. 
Ve 2. skupině MZe, bylo prostřednictvím 15modulů e-learningu proškoleno 18 zaměstnance 
Odboru potravinářské výroby a legislativy – 18120 MZe a bylo jim vystaveno osvědčení. 
Dále byl aktualizován e-modul „Výživa ve výchově ke zdraví“, který je realizován formou studia 
25 e-learningových modulů pro střední odborné školy s potravinářskými obory. 
Také byly zpracovány nové e-learningové moduly pro pedagogy Trvalé vzdělávací základy 
Ministerstva zemědělství s názvem „Parkové a krajinářské úpravy“, „Technologie pěstování 
kukuřice na zrno a siláž“ a „Technologie pěstování řepy cukrové“. 

2.6.2.11 WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů 
V období leden – prosinec 2017 byl zajištěn provoz a systémová základní údržba 
multiportálového redakčního systému agronavigator.cz a jeho uživatelských klonů. 
Smluvně požadovaná garantovaná dostupnost systému byla dodavatelem služby dodržena. 
Technická podpora uživatelů klonů systému agronavigator.cz byla prováděna průběžně. 
Proškolení uživatelů k redakčnímu systému nebylo v tomto období požadováno. 
Na stránky www.agroporadenstvi.cz bylo k 31. 12. 2017 vloženo 46 příspěvků, které zhlédlo 
782 715 uživatelů internetu. Nebyly vytvořeny žádné nové aplikace, neboť nebyly požadovány. 

2.6.2.12.„Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice 
Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“ 

Cílem semináře bylo poskytnutí aktuálních informací o změnách a novinkách ve znění 
nitrátové směrnice pro Českou republiku jako jednoho z požadavků cross compliance; 
seznámení s nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem – 
č. 262/2012 Sb., a jeho novelizací dle NV č. 235/2016 Sb. a č. 351/2016 Sb. Dále bude 
připravena informace o aktualizaci podmínek vyplývajících z implementace kontroly 
podmíněnosti. Poskytnuty budou aktuální informace o implementaci a nastavení aktuálních 
podmínek PRV na období 2014–2020, zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, 
nitrátové směrnice a agroenvironmentálně-klimatických opatření. 
Realizace školení pro lektory (školitele) 
Školení školitelů, tj. pro vybrané poradce a nevládní organizace, proběhlo dne 16. 3. 2017 
v budově Státní veterinární správy v Praze za účasti 97 osob.  
Podklady pro školitele a příjemce přímých plateb 
Podklady (PowerPointové prezentace přednášky) k tématu NS byly školitelům k dispozici na 
webových stránkách www.agroporadenstvi.cz. Tyto podklady byly průběžně aktualizovány. 
Pro studijní účely budou vytištěny tři aktuální metodiky k přednášené problematice nitrátové 
směrnice, a to „Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech“ (1000 ks), 
„Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě - 2. aktualizované vydání“ 
(500 ks) a „Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě“ (500 ks). 
Metodiky budou na školení lektorů a poradců předány jako studijní podpora a k následné 
distribuci mezi účastníky seminářů. 

http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.agroporadenstvi.cz/


• Realizace 35 školení pro zemědělskou veřejnost 
Organizace a realizace seminářů probíhala v jarních měsících březen až duben a na podzim 
v říjnu a listopadu za spolupráce ÚZEI v jednotlivých regionech ČR. Harmonogram termínů 
a míst seminářů byl zveřejněn na internetových stránkách MZe a www.agroporadenstvi.cz 
v aplikaci kalendář. V této aplikaci je ke každému dni konání akce přiložena pozvánka 
s kontakty na pověřenou osobu.  
 Téma nitrátové směrnice bylo, ve snaze podat účastníkům maximum informací, 
sloučeno s další aktuální problematikou (zákon o hnojivech, cross compliance, přímé platby, 
agroenvironmentálně-klimatická opatření, informace o PRV aj.). Semináře lektorovali 
proškolení odborníci a poradci z Registru poradců akreditovaných MZe.  
Celkově bylo proškoleno 1 261 osob, v jarních termínech 578 účastníků a v podzimních 
termínech 683, tj. v průměru 36 osob na seminář.  
Pozvánky s programem a prezenčními listinami jsou uloženy na oddělení Poradenství 
a vzdělávání ÚZEI. Na jarních seminářích byl účastníkům rozdán dotazník vytvořený VÚRV 
k plnění Nitrátové směrnice. Ke zpracování se vrátilo 189 vyplněných dotazníků, tj. 15 %. 
Vyhodnocení dotazníků proběhlo ve spolupráci ÚZEI a VÚRV.  

2.6.3 Knihovna Antonína Švehly 

Knihovna Antonína Švehly zajišťuje odborné knihovnické činnosti včetně správy knihovních 
systémů a on-line aplikací pro odbornou i laickou veřejnost v ČR. Spolupracuje s mnoha 
zahraničními partnery a účastní se národních i mezinárodních projektů. Člení se na dvě 
oddělení podle druhu činností: 
Oddělení Služby KAŠ – výpůjční a reprografické služby (Documents Delivery Service, Current 
Contents), meziknihovní služby, referenční a poradenské služby (Infopult, chat), cirkulace, 
kompletace, zapojení do kooperačních systémů, digitalizace, revize knihovního fondu, správa 
skladů a depozitáře; 
Oddělení Fondy KAŠ – katalogizace, bibliografie, akvizice, mezinárodní výměna, elektronické 
informační zdroje, rešeršní služby, systémové (správa knihovních softwarů, webových služeb) 
a koordinační služby (statistiky, reporty, vedení projektů, plánování, meziknihovní spolupráce), 
NutriDatabáze. 
Spolupráce je pro veřejné instituce a knihovny zejména zásadním předpokladem poskytování 
kvalitních veřejných služeb. Knihovna je tradičně členem mezinárodní sítě zemědělských 
knihoven AgliNET při FAO, je členem sítě tvůrců databází složení potravin EuroFIR a je 
depozitní knihovnou FAO pro ČR. Na národní úrovni spolupracuje s Národní knihovnou ČR 
(Souborný katalog, Národní autority, článková databáze ANL), s Národní technickou 
knihovnou (portál Virtuální polytechnická knihovna – VPK), s portálem OBÁLKY KNIH. CZ. 
Jsme členy Sdružení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. 
Spolupracujeme s Úřadem městské části Praha 2 v rámci klubu Dvojka pro přátele kultury, 
Domem sociálních služeb Vlašská, s Českou akademií zemědělských věd, volným sdružením 
výtvarníků Bez rámu, Základní uměleckou školou Ilji Hurníka Praha 2, Domem dětí a mládeže 
Prahy 2, s Mateřskou školou Klásek při MZe i se ZŠ v rámci Prahy 2 a Prahy 9. 

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, MZe a od roku 2016 i zástupce knihovny 
ČZU. Fond naší knihovny jsme obohatili o 495 titulů periodických publikací, z toho 312 
zahraničních a 183 titulů českých časopisů. Neperiodických publikací (monografie, příručky, 
normy, ročenky, vědecké práce, dizertace atd.) jsme získali 1500 kusů. Významný podíl na 
akvizici naší knihovny má tradičně mezinárodní výměna publikací, kdy jsme odeslali 35 titulů 



periodik a získali 155 titulů periodik a 136 zahraničních neperiodických publikací. Náš systém 
akvizice a porovnání výkonu za období 2002-2016 jsme prezentovali na 27. celostátním 
akvizičním semináři v Havlíčkově Brodě. 

2.6.3.2 Knihovnické a informační služby 
Výpůjční služby 
Výpůjční služby KAŠ pro uživatele 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 2017 

Uživatelé 
Výpůjčky knihovních jednotek 

absenční + prezenční 
výpůjčky ze 

skladů/depozitáře 

z volného 
výběru ve 
studovně 

cirkulační 
služba CELKEM 

816 32 574 12 847 13 620 59 041 

 

Vedle běžných výpůjček pro registrované uživatele poskytujeme meziknihovní výpůjční služby 
(MVS)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 227 požadavků, z toho jsme jiným knihovnám vyhověli ve 184 případech 
a bylo uspokojeno 34 našich požadavků. Mezinárodní meziknihovní službu v rámci systému 
VPK jsme poskytli v 9 případech. 
Reprografické služby 
Naše knihovna v roce 2017 nabízela 495 titulů aktuálních časopisů z celkového počtu téměř 
9.000 titulů časopisů. V mnohých případech se jedná o jediný exemplář v České republice. 
Abychom uspokojili poptávku odborníků a zemědělské veřejnosti, nabízíme více než 50 let 
službu typu Current Contents (CC), tj. na objednávku zasíláme kopie plných obsahů časopisů 
(nejsou autorsky chráněné) a následně zasíláme kopie plných textů článků, o které mají 
uživatelé zájem. Vedle této služby poskytujeme standardní reprografické (kopírovací) služby 
a meziknihovní reprografické služby pro spolupracující knihovny (MRS) z dokumentů z fondu 
KAŠ v tištěné i elektronické formě.  
Kopie článků nebo částí monografií v souladu s autorským zákonem se liší podle způsobu 
dodání. Služba dodávky dokumentů elektronickou cestou je realizována prostřednictvím 
služby Documents Delivery Service (DDS) v rámci kooperačního systému VPK 
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 2017 jsme vyřídili 3 282 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 15 639 (z toho 10 280 CC + MRS – články, 2 941 
CC – obsahy časopisů, 2 418 kopií na počkání ve studovně). Celkový počet zhotovených kopií 
(tištěných i elektronických) za rok 2017 činil 18 921. 



2.6.3.3 Referenční služby 
Referenční a poradenské služby jsou poskytovány ve studovně nebo prostřednictvím 
virtuálních služeb. KAŠ provozuje vlastní informační službu Infopult (dotazy na provoz 
knihovny i odborné dotazy z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů). Jsme 
také členy kooperačního systému „Ptejte se knihovny“, který provozuje Národní knihovna ČR. 
Zodpovídání dotazů veřejnosti je poskytováno obratem nebo nejpozději do tří pracovních dní.  

 
Referenční služby Počet dotazů 

INFOPULT – virtuální služba, včetně Ptejte se knihovny 98 
Dotazy – potraviny (Databáze složení potravin) 10 
Služba ve studovně, dotazy (e-mail, telefon, chat) 1.827 
Celkem zodpovězených dotazů za rok 2017 1.935 

2.6.3.4 Zpřístupňování licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) 
Moderní služby knihoven se dnes prakticky neobejdou bez rozsáhlých elektronických databází 
a kolekcí elektronických knih. KAŠ předplácí a zpřístupňuje špičkové vědecké databáze 
především z oblasti zemědělství a zemědělské vědy. Přístup k plným textům je pro 
registrované uživatele možný z prostředí webových stánek KAŠ, přes server EZP nebo přes 
prostředí knihovny Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), vše z pohodlí domova 24 hodin 
denně. 

 
Licencované elektronické informační zdroje KAŠ  

bibliografické plnotextové e-Books citační databáze 
CAB Abstracts Science Direct WILEY eBooks Web of Science 
FSTA SpringerLink eBooks CABI Archive Journal Citation Report 
AGRIS OECD-Agriculture iLibrary Knovel Food Science Scopus 
Primo Central 
Index 

OECD-Agriculture 
Statistics 

Knovel Environment and 
Evironmental Engineering 

 

 EZB EBSCO eBooks  
 

Aplikace pro přístup k časopisům 

Základem nabídky naší knihovny jsou časopisy. Vedle tradičních tištěných forem nabízíme 
také licencované elektronické časopisy a ve stále větší míře i tzv. open access časopisy 
(přístupné zdarma na internetu). Ročně nabízíme více než 500 titulů převážně tištěných 
časopisů. Aplikace pro správu a vyhledávání v databázi časopisů je přístupná zdarma on-line 
na stánkách knihovny.  

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

V roce 2017 jsme katalog knihovny obohatili o záznamy 25.114 publikací. Z více než 1,2 
milionu publikací z našeho fondu je v on-line katalogu zpracováno již 528.025 fyzických 
knihovních dokumentů. Databáze Česká zemědělská a potravinářská bibliografie byla 
obohacena o 5.119 záznamů nových článků z českých odborných časopisů a narostla na 
168.880 záznamů. Mezinárodní bibliografii jsme obohatili o 674 záznamů (Agris FAO, FSTA). 
Knihovní systém ALEPH 500 je nadále ve verzi 21. 



2.6.3.6 Veřejné informační služby knihoven – VISK 
Ministerstvo kultury poskytuje dotace provozovatelům knihoven evidovaným podle 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 2017 jsme získali podporu pro projekty 
v podprogramech VISK 5, 7 a 9. V rámci těchto projektů se nám podařilo zrychlit zpracování 
našeho historického fondu. Do Souborného katalogu ČR jsme poskytli 1.471 záznamů 
historických publikací (tj. doposud ještě v ČR nezpracovaných). V rámci ochrany historického 
fondu jsme zajistili výrobu 440 kusů speciálních obalů (krabic) na knihy a podařilo se nám 
kompletně zrestaurovat 2 ohrožené vzácné tisky. Díky podpoře Ministerstva zemědělství 
vyvíjíme snahy o vytvoření vlastního digitalizačního centra. Skenujeme vzácné a ohrožené 
tisky ve vysokém rozlišení a v kvalitě vyžadované normou Národní digitální knihovny. Podařilo 
se nám zpracovat 60.016 stran vlastních skenů (celkem 477 knih), z toho kompletní digitalizaci 
jsme pomocí externího zpracovatele zajistili zpracování a zveřejnění 274 knih (41.950 stran). 
Díky podpoře VISK 7 jsme nechali zdigitalizovat dalších 13.177 stran neboli 39 ročníků 3 
vzácných titulů českých zemědělských časopisů. Veškeré digitalizované dokumenty jsou 
přístupné v naší digitální knihovně Kramerius na www. kramerius.uzei.cz nebo prostřednictvím 
aplikace Kramerius pro Android nebo IOS. Jako zdařilý lze hodnotit i projekt propojování 
bibliografických záznamů s databází národních autorit. Zkontrolováno bylo 8.444 autoritních 
záhlaví pro 7.390 bibliografických záznamů a nových propojení našich lokálních záznamů 
s autory z národní databáze bylo provedeno celkem 878. Do Národní databáze autorit jsme 
poskytli 17 nových personálních autorit. Naši čtenáři využili autoritní databáze pro vyhledávání 
v katalozích 13.298krát. 

2.6.3.7 Odborné aktivity – akce pořádané v Knihovně Antonína Švehly 
V roce 2017 uspořádala knihovna řadu akcí pro veřejnost nebo odbornou veřejnost a zapojila 
se do dvou tradičních celostátních kampaní, tj. do akce Březen měsíc čtenářů a do podzimního 
Týdne knihoven. 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, s Domem dětí a mládeže Prahy 2, ZUŠ Ilji Hurníka, MŠ Klásek MZe 
a dalšími školami a školkami. Podařilo se nám zorganizovat 3 workshopy k elektronickým 
informačním zdrojům pro zaměstnance ÚZEI.  

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. 
V roce 2017 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. 2017 byl celkový počet potravin v systému 980.  
Data jsou průběžně vkládána do on-line verze databáze www.nutridatabaze.cz. V období 1. 1. 
až 31. 12. 2017 web databáze navštívilo 163 480 unikátních návštěvníků. Uživatelům byl 
zpřístupněn nový formát prezentace dat ve formě exportního souboru z databáze v aplikaci 
EXCEL. Exportní soubor je přístupný zdarma pro registrované uživatele databáze. V r. 2016 
pokračovala spolupráce s EuroFIR na agendě editora tezaurů EuroFIR, kterou od r. 2015 
zajišťuje ÚZEI. Byla aktualizována Příručka pro výpočet nutriční hodnoty pro provozovatele 
potravinářských podniků, kterou UZEI vypracoval ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

http://www.eurofir.org/
http://www.nutridatabaze.cz/


potravinářským v Bratislavě. Dne 16. 12. 2015 byla Příručka zveřejněna na webu EuroFIR 
(http://www.eurofir.org/?p=5946) jako oficiální doporučení EuroFIR pro provozovatele 
potravinářských podniků. Byla navázána spolupráce s Centrem pro otázky životního prosředí 
Univerzity Karlovy – Oddělení environmentálního vzdělávání. Data z DSP byla využita pro tzv. 
Kalkulačku nutriční stopy – vzdělávacího nástroje pro širokou veřejnost o environmentálních 
a výživových aspektech spotřeby potravin.   

2.7 VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

2.7.1 Periodika 

Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola ISSN 1803-8271 (Online). 
Vydávání periodika určeného především pro zemědělské vzdělávání, které prostřednictvím 
webových stránek www.zemedelskaskola.cz vychází jako měsíčník v průběhu školního roku. 
Celkem 10 čísel vydáno elektronicky, čísla leden až červen-ročník 79, září až prosinec-ročník 
80. Ústav zemědělské ekonomiky a informací vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v 
oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. 
Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními 
a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím 
zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům 
působícím v oblasti tohoto zájmu. Od září 2017 časopis prošel velkou proměnou koncepce, 
která spočívá především v grafických a obsahových změnách. Cílem je, aby časopis lépe 
odpovídal očekáváním našich mladých čtenářů. K většímu zájmu o časopis by mělo přispět i 
rozšíření kolektivu současných autorů a přispěvovatelů. Časopis se obsahově snaží věnovat 
především budoucímu směřování zemědělství. Obsah a příspěvky na toto téma by měly být 
pro mladou generaci zásadní inspirací. Budou to totiž právě současní studenti zemědělských 
oborů, komu z velké části vložíme do rukou odpovědnost za nakládání s naší krajinou, lesy, 
půdou i vodou. Dosah časopisu je zvyšován za podpory profilu časopisu na sociální síti 
Instagram. 

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 2016. Praha: ÚZEI, 
2017. 52 s. + grafická část + tabulková část + přílohy. ISBN 978-80-7271-
230-4.  
Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2016. 
Účelem publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti 
detailní údaje a výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků 
podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2016, 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


− Metodika pro žadatele z operace 16.6.1. V PRV 2014-2020  
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 
pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech. 
(NESŇAL, Z., TRANTINOVÁ, M., JANOTOVÁ, B., ŠPIČKA, J.) Praha: 
ÚZEI, 2017 
Počet stran 169 včetně tab. a příloh  
Elektronická verze: http://www.uzei.cz/interni-vyzkumne-projekty-
2016/vypracovani-metodickeho-postupu-pro-zadatele-z-
operace_16.6.1._v_prv_2014_2020.pdf    
ISBN 978-80-7271-229-8  
Obsahem metodiky je obecná část popisující filozofii a obecnou rovinu 
Operace 16.6.1. následovaná názornou případovou studií zaměřenou na 
vznik projektu a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů 
mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních 
zdrojů biomasy. Součástí případové studie jsou i vzorové detailní studie, 
detailní podnikatelský plán, studie ekonomické proveditelnosti a další 
relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání lokálních 
zdrojů biomasy. Studie proveditelnosti také zohledňuje možnosti čerpání 
investičních dotací. 

 
− Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2016. 

Informační studie. (POHLOVÁ, K., BŘÍŠKOVÁ, M.) Praha: ÚZEI, 2017. 80 
s. + tab. přílohy. ISBN 978-80-7271-226-7 

„Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2016“ je 
analýzou vývoje českého AZO s třetími (tj. mimounijními) 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 a rovněž je 
provedeno zhodnocen v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedeny jsou také 
podíly agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení 
konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných 
komparativních výhod (RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla 
databáze Českého statistického úřadu a Eurostat. Časové řady pokrývají 
ve většině případů období let 2011 až 2016. 

2.8 MULTIMEDIÁLNÍ A KONFERENČNÍ SLUŽBY 

Tyto činnosti zahrnují jak technické zajišťování konferencí, seminářů a dalších akcí 
pořádaných rezortem Ministerstva zemědělství zařízením pro tlumočení, ozvučení a projekci, 
tak také tvorbu grafiky pro vydavatelské a prezentační činnosti MZe a ÚZEI, natáčení 
videoprogramů, správu Informační banky odborných filmů a videopořadů a odbytové služby 
tištěných knižních titulů, ale i videoprogramů a dalších odborných materiálů produkovaných na 
nosičích CD/DVD a Flash discích.  
V rámci prezentačních akcí ÚZEI byly pro vernisáže konané v roce 2017 v Knihovně Antonína 
Švehly vytištěny různé plakáty a postery a vyhotoveny byly také další tiskoviny s odbornými 
a propagačními informacemi. Ve vydavatelských činnostech se kromě grafického 
zpracovávání dodaných podkladů pro vydávání publikací činnost soustředila také na grafické 
úpravy textů a fotografií při vydávání časopisu Zemědělská škola. Jedná se o měsíční 
periodikum, které vychází v průběhu školního roku prostřednictvím webových stránek 
www.zemedelskaskola.cz a je určené především pro zemědělské vzdělávání. 
V oblasti vlastní tvorby videopořadů bylo v průběhu roku 2017 vytvořeno pro Informační 
centrum bezpečnosti potravin MZe několik krátkých ukázkových videosekvencí z výchovného 
programu „Jíme zdravě a s chutí“, určeného pro žáky MŠ a ZŠ zaměřeného na výchovu dětí 



k hygieně a správnému stravování. Mimo to bylo k užití v interaktivních tabulích ke stejnému 
programu zpracováno do ozvučených videobloků několik powerpointových videoprezentací 
a na nosičích CD/DVD byly dle požadavků ICBP také vyrobeny kopie požadovaných 
obrazových a zvukových produktů.  
V rámci transferu poznatků VaV do praxe byl na základě objednávek a především zásilkovým 
způsobem realizován v roce 2017 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 

Ostatní odborné a vzdělávací semináře a konference 
• Výstavba a provoz bioplynových stanic, (Nesňal, Z.), Lázně Aurora, Třeboň 5. 6. 2017 

• Bioplyn a legislativa 2017, (Nesňal, Z.), Kulturní dům, Větrný Jeniíkov, 6. 6. 2017. 

• Převzetí obchodních korporací a družstev, (Nesňal, Z.), Tagros a.s., Troubelice, 
8. 3. 2017 

• Schůze CZ Biom (Nesňal, Z.), Olomouc, ČR, 26. 1. 2017. 

• Valná hromada CZ Biom, (Nesňal, Z.), Hotel Floret, Průhonice, 6. 4. 2017. 

• 3. Konference Biomasa, bioplyn a energetika 2017, (Nesňal, Z.), Hotel Flora, Olomouc, 
7. – 8. 11. 2017 

• Ekonomická konference s názvem: „Ekonomika zemědělských komodit a podniků v 
evropském srovnání”, Zemědělec roku 2017, 8. 11. 2017. v Národním domě na 
Vinohradech, přednášející Ing. Josef Hanibal na téma „Ekonomické výsledky 
zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN.“ 

• Seminář TC AV k projektům financovaných z Horizon 2020, Mrnuštík Konečná, M., Brno, 
30. 1. 2017 

• Konference Venkov 2017, Mrnuštík Konečná, M., Hlavsa, T. Praha, 2. 2. 2017 

• Konference na výstavě Země živitelka, Konference k budoucnosti SZP, Mrnuštík 
Konečná, M., České Budějovice, 28. 8. 2017 

• Konference k 25 let Centra pro otázky životního prostředí, Mrnuštík Konečná, M., 
Karolínum, Praha, 21. 11. 2017 

• Evaluační konference MMR, Mrnuštík Konečná, M., MMR Praha, 22.-23. 11. 2017 

• Účast na konferenci k projektu PEGASUS, Mrnuštík Konečná, M., Lisabon, Portugalsko, 
24. 11. 2017 

• Účast na konferenci projektu PEGASUS, Mrnuštík Konečná, M., Vídeň, Rakousko, 30. 
11. 2017 

• Seminář pro Senát ČR, téma Klimatická změna a její dopady, Trantinová, M., Praha, 
27.11. 2017 

• Odborný seminář pořádaný Centrem udržitelného rozvoje, z.s. o dopadech klimatické 
změny na zemědělské hospodaření a půdu, Trantinová, M., Olomouc, 29.11. 2017  

• Mezinárodní konference a pracovní setkání ERDN, XV European Rural Development 
Network Conference: Trantinová. M., Mrnuštík Konečná, M., Hlavsa, T. Eisenstadt 
(Rakousko), 3.-4. 10. 2017 



• Konference Změna klimatu – příležitost nebo hrozba pro naši krajinu (Generel vodního 
hospodářství krajiny České republiky), Šejnohová, H., Darmovzalová, I., Trantinová, M., 
Brno, 11. 5. 2017 

• A participation in the international Conference “Strategies for the agri-food sector and 
rural areas – dilemmas of development” in Lichen Stary, na téma krajinné prvky, 
Trantinová, M., Lichen Stray, 19.-21. června 2017  

• Závěrečná konference k projektu Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR, 
Darmovzalová, I., Šejnohová, H., Praha, 26. 4. 2017 

Akce pořádané KAŠ 

• 9. 1. 2017 v 17 hod. Komentovaná prohlídka výstavy uměleckých předmětů „TECH 
ART“. Výstavou provázel autor výstavy Jiří Jaromír Kubát. Hudební doprovod 
na švýcarský hudební nástroj Hang Drum byl nádherným zážitkem. 

• 11. 1. 2017 v 8.30 hod. „Kambodža“ – prezentace o studijně-pracovní cestě Ing.  Markéty 
Houdkové doktorandky na ČZU 

• 22. 2. 2017 v 8.30 hod. krátký poznávací výlet do Indie – výzkum, fauna, flora, potraviny 
apod. – Ing Markéta Houdková doktorandka ČZU, která přednášela o studijně-
pracovním pobytu. 

• Výstava obrazů „Čtyři roční období” 18. 1. - 28. 2. 2017, Výtvarníci Volného sdružení 
amatérských výtvarníků Bez rámu. 
Vernisáž výstavy „Čtyři roční období” se konala 19. 1. 2017 v 17 hod. 

• 28. 2. 2017 v depozitáři v Kojeticích proběhlo místní kolo mezinárodní soutěže Mladí lidé 
v evropských lesích – Young Poeple in European Forests. 

• 14. 3. 2017 13 – 15.30 hodin – Velký sál Domu zemědělské osvěty – seminář „Informační 
zdroje pro vědu a výzkum“ – přednášela PhDr. Hana Landová, Ph.D. ze SIC ČZU. 

• Březen měsíc čtenářů v knihovnách 2017 – celostátní akce  
zvýhodněné akce pro čtenáře v rámci BMČ 

• Rozšíření otevírací doby knihovny od 1. 3. 2017 – od pondělí do čtvrtka 9-18 a v pátek 
9-15 hodin. 

• „Happy days” – registrace nových čtenářů do KAŠ od 13. 3. 2017 – 24. 3. 2017 zdarma. 

• Výstavka publikací z fondu KAŠ na téma „Půda” ve vestibulu knihovny. 

• Výstava „Probouzení” od 8. 3 2017 do 28. 4. 2017 - výstava prací klientů Domu 
sociálních služeb Vlašská 
Vernisáž se konala 8. 3. 2017 od 15 hod. 

• 31. 3. 2017 od 10 hod. - pásmo pro MŠ MZe Klásek na téma „Nejlepší babička” a „Zvířata 
na dvorku”.  

• 5. 4. 2017 od 16 hodin se uskutečnila odborná přednáška „Jaro a naše rozumná zdravá 
výživa“. Přednášela Pavla Momčilová ředitelka nakladatelství MEDICA PUBLIC. 

• 20. 4. 2017 14 hod. Slavnostní odhalení busty Antonína Švehly sochaře Leoše Kubíčka. 
Akce se uskutečnila při příležitosti výročí narození Antonína Švehly v DZO ve studovně 
KAŠ. Bustu věnoval ÚZEI vnuk sochaře Leoše Kubíčka, pan Ivan Síbrt. 

• 26. 4. 2017 v 16 hod. proběhla odborná přednáška Ing, Alice Olbrichové „Pamlsky dětí 
v dobách reálného socialismu. 



• 4. 5. 2017 v 16 hod. odborná přednáška „Cesta po ekvádorské Amazonii a Andských 
oblastech“ – přednášela Mgr. Michaela Koschová. Vyprávění o místní přírodě, kulturní 
rozmanitosti a zajímavostech země. 

• Výstava obrazů „Malé radosti” 11. 5. – 24. 5. 2017, vystavoval Klub kresba, malba, 
grafika I. a II. pod vedením MgA. Petra Kožíška, Výtvarná dílna Vinohrady DDM Praha 
2 
Vernisáž se konala 10. 5. 2017 od 17 hodin 

• 6. 6. 2017 od 18 hodin odborná přednáška “Loutky a káva“ 
Komentovaná prohlídky Muzea kávy Alchymista a výstavy Loutky a rodinná loutková 
divadla. 
Součástí prohlídky byly i prohlídky mini ZOO – králíčci, morče, zebřičky, žako a další. 
Přednášela Kateřina Ebelová – ředitelka Muzea kávy Alchimista. 

• 7. 6. 2017 12.30 exkurze knihovny Redakční rady časopisu Z/PŠ 
Představení knihovny a nabídky služeb 
Prohlídka starých tisků knihovny 
Prohlídka běžně nepřístupných prostor s překvapeními (atlasy, mapy apod.) 

• 7. 6. 2017 15.30 exkurze knihovny ASVEN – Asociace vzdělávacích zařízení – ředitelé 
SŠ 
Představení knihovny a nabídky služeb 
Prohlídka starých tisků knihovny 
Prohlídka běžně nepřístupných prostor s překvapeními (atlasy, mapy, apod.) 

•  „Co se děje v trávě”. Výstava prací dětí z výtvarného kroužku DDM Praha 2, 29. 5. – 29. 
6. 2017.  
Vernisáž 29. 5. 2017 od 17.30 hodin 

• 29. 6. 2017 Slavnostní předávání cen vítězům soutěže Z/PŠ 
vyhodnocení soutěže a předání cen 
představení knihovny a nabídky služeb 
prohlídka současné výstavy ve studovně 
ukázka historických dobových tisků ze zlatého fondu knihovny 
prohlídka běžně nepřístupných prostor včetně překvapení 
ukázka map z fondu knihovny 
ukázka jedinečného 7 dílného atlasu „Od bylin až po stromy napříč přírodou” paní RNDr. 
Květuše Stránské 

• „Moře & Alpy” Jižní Francie v obrazech Pavla Udržala a fotografiích Jana a Martina 
Škodových, 1. 8. - 31. 8. 2017  
Vernisáž výstavy se konala 30. 8. 2017 v 17 hod. 

• „KONË” očima českých mistrů animalistů 20. století: Emila Kotrby, Jana Pistoriuse a 
Ludvíka Vacátka. Výstava uměleckých děl, užitných předmětů, nástrojů a pomůcek 
spojených s koňmi u příležitosti padesátiletého výročí vzniku Státní veterinární správy. 
5. 9. 2017 – 6. 10. 2017 
Vernisáž výstavy se konala 4. září 2017 od 16 hod. 



• 20. 9. 2017 od 16 hod. „Sběratelství ….“ Komentovaná diskuze MVDr. Marka Sopha, 
DVM a Ing. Jana Navrátila, CSC, kterou moderoval Ing. Josef Duben, doprovodná akce 
k výstavě KONĚ 

• 27. 9. 2017 od 10 hod. přednášku, resp. vyprávění pro MŠ MZe Klásek na téma „KONĚ“ 
vedl pan MVDr. Marek Soph  

• Týden knihoven (TK) 2. 10. 2017 – 6. 10. 2017 – 21. ročník celostátní akce  
zvýhodněné akce pro čtenáře v rámci TK 
Šťastné dny 2. 10. 2017 – 6. 10. 2017 přihlášky nových čtenářů zdarma 
Šťastné dny 2. 10. 2017 – 6. 10. 2017 amnestie čtenářů na zpozdné v průběhu celého 
týdne 

• Výstava publikací z fondu knihovny na téma: „KONĚ” 

• Nabídka vyřazených publikací z fondu knihovny 

• 6. 10. 2017 do 9 hod. „Ochutnejte Filipíny“ Ing. Markéta Houdková, odborná přednáška 
doktorandky ČZU  

• Výstava „Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi 
Prahou a Innsbruckem“ ve Valdštejnské jízdárně od 3. 11. 2017 do 25. 2. 2018 
Na výstavu pořádanou NG zapůjčila naše knihovna unikátní exponát. Jedná se o 
Mattioliho herbář z roku 1562, který se běžně nepůjčuje ani nevystavuje. 

• 13. 11. 2017 do 16 hod. „Sumatra, Bali, Jáva, jak chutná v Indonésii káva?“ Ing. Markéta 
Houdková, odborná přednáška doktorandky ČZU  

• 14.11. 2017 od 13 do 15 hod. „Citační databáze 1“. Mgr. Dominik Bláha SIC ČZU, 
workshop pro pracovníky ÚZEI 

• 23. 11. 2017 od 16 hod. „Zdravé vánoční pečení aneb Pestré vánoční dobroty bez bílé 
mouky“ Pavla Momčilová, odborná přednáška. Povídání o zdravém vánočním pečení 
z různých druhů celozrnných mouk s ochutnávkou 

• 4. 12. 2017 od 16 hod. „Konopí – budoucnost Země” odborná přednáška Jitky Kateřiny 
a Jana Víta Trčkových na téma potraviny, textil, ekologie 

• 6. 12. 2017 od 13 do 14 hod. „Citační databáze 2“. Mgr. Dominik Bláha SIC ČZU, 
workshop pro pracovníky ÚZEI 

• 12. 12. 2017 od 9 do 11 hod. „Internet jako zdroj odborných informací” Mgr. Kristina 
Paulová SIC ČZU, workshop pro pracovníky ÚZEI 

• Výstava „V KRAJINĚ” Obrazy malíře Zdeňka Pátka. Od 9. 10. 2017 do 24. 11. 2017 

• Výstava „ZROZENO Z PLASTU” práce klientů Domova sociálních služeb Vlašská, 12. 
12. 2017 - 12. 1. 2018 
Vernisáž se uskutečnila 12. 12. 2017 od 15 hod. 

• 20. 12. 2017 od 13 do 15 hod. „Citační databáze 3. (WoS, Scopus)” Mgr. Dominik Bláha 
SIC ČZU, workshop pro pracovníky ÚZEI 

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 



• Czech Rural – Odborná rada (D. Spěšná)  

• Czech Rural – Reasearch and Study Group (M. Delín) 

• Evropská asociace Zemědělských ekonomů EAAE (J., Špička, L., Jelínek. I., Bošková) 

• European Food Information Resource (EuroFIR AISBL) 

• European Society for Rural Sociology (M. Delín) 

• Evropská společnost pro sociální politiku ESRS (M., Delín) 

• Federální zemědělský výzkumný ústav, Institut pro podnikovou ekonomiku, Institut pro 
rozvoj venkova. (FAL) Braunschweig, SRN  

• Institucionální členství KAŠ ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 

• Institucionální členství KAŠ 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 Beef and Sheef, Braunschweig, Německo (I., Bošková) 

• Partner agri benchmark Cash crop. Braunschweig, Německo (Z., Náglová, Z., 
Remešová, B., Janotová) 

• Partner agri benchmark Pig. Braunschweig, Německo (T., Rudinskaya, D., Král) 

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

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

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

• Mezinárodní Asociace Zemědělských Ekonomů IAAE (T., Medonos, L., Jelínek) 

• Mezinárodní Informační a kooperační síť Evropské zemědělské krajiny EUCALAND (M., 
Trantinová) 

• Mezinárodní síť odborníků, kteří se zabývají politikou rozvoje venkova v širším kontextu 
ERDN  (M., Trantinová) 

• Network for Farm-Level Analysis při OECD 
• Network on Agricultural Total Factor Productivity and the Environment při OECD 

Členství a funkce pracovníků ÚZEI v různých institucích a společnostech 
• Akademický výbor KAF – centrum interdisciplinárních studií (Froněk, P.) 

• Akviziční komise Knihovny Antonína Švehly (Burgetová, L. - tajemnice, Černíková, V., 
Harvilíková M., Kořínek J., Novotný, P., Špička, J., Uhlíř. J.B. - členové) 

• ČZU – předseda, resp. místopředseda komise pro SZZ na Provozně ekonomické fakultě 
(Mezera, J.) 

• Česká akademie zemědělských věd. Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky 
OEŘSI (Doucha, T. – předseda odboru) (Mezera, J. – tajemník právní komise) (Špička, 
J., Foltýn, I., Medonos, T., Náglová, Z.  - členové) 

• Česká peleta – člen (Nesňal, Z.) 



• Česká potravinářská společnost (Mezera, J., člen výboru a její Programové rady a člen 
komise pro vnitřní předpisy Svazu ČSVTS, další členové Štiková, O., Mrhálková, I., 
Sekavová, H., Náglová, Z., Špička, J., Baudisová, H.) 

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

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

• Česká statistická společnost (Hlavsa, T.) 

• Česká společnost ekonomická (Medonos, T.) 

• Česká společnost ornitologická (Šejnohová, H.) 

• CZ Biom – člen (Nesňal, Z.) 

• Datová a koordinační skupina “Cukr” při MZe (Baudisová, H) 

• Dozorčí rada Agrární komory Praha (Bajnar, Z.) 

• Ekonomická komise Agrární komory (Humpál, J.) 

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

• 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.) 

• Předsedkyně komise pro státní bakalářské zkoušky na PEF ČZU Praha (Abrahamová, 
M.) 

• Komise pro státní závěrečné zkoušky ČZU PEF, (Mezera, J., Vilhelm, V.) 

• Potravinářská komora ČR. Člen České technologické platformy pro potraviny (Mezera, 
J.) 

• Komise MZe pro naplňování Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství 
v letech 2016 - 2020 (Šejnohová, H.) 

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

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

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

• Krajská síť pro rozvoj venkova pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj (Kořínek, J.) 

• Národní komise FADN (Hanibal, J., Kala, Ś., Doucha, T.) 

• Národní rada pro poradenství (Abrahamová, M, Kořínek, Z.) 

• 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., Hruška, M., Kučera, J., Lekešová, M., Štolbová, 
M., Turková, E.) 

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

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



• Redakční rada vědeckého recenzovaného časopisu Agricultural Economics (Doucha, 
T., Hanibal, J.) 

• Řídící výbor FADN EU (Hanibal, J.) 

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

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

• Vědecká rada ČZU ITS (Doucha, T.) 

• Výkonná rada časopisu European Countryside (Štolbová, M.) 

2.9.3 Přednášky a prezentace 

Abrahamová, M.: 

• Trh zemědělských komodit v ČR a přístup na trhy, seminář „Zlepšení přístupu 
zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace v zahraničí a 
v ČR“, Zemědělský svaz v Rámci PRV Oerace 1.2.1 Informační akce, Brno Panská 
Lícha 9.11.2017, Klatovy 15.11.2017, Tábor 30.11.2017, Příbram 7.12.2017, 
Palačov 14.12.2017. 

• Trh zemědělských komodit v ČR a přístupy na trhy, seminář „Zlepšení hospodářské 
výkonnosti zemědělských podniků a zlepšení rentability některých komodit”, 
Zemědělský svaz v Rámci PRV, Operace 1.2.1 Informační akce, Soběslav 
2.2.2017, Jesenice u Prahy 9.2.2017, Klatovy 16.2.2017, Šumperk 23.2.2017, 
Ostrožská Lhota 2.3.2017, Dačice 9.3.2017, Větrný Jeníkov 23.3.2017, Dolany 
30.3.2017, Plačov 13.4.2017. 

• Aktuální vývoj trhu s vepřovým masem a koncentrovanými krmivy, porovnání 
ekonomiky výroby se zeměmi EU-InterPig, Školení o finančních nástrojích a řízení 
rizik pro chovatele dojnic a prasnic. Tematický úkol ÚZEI 52/4433, Praha 8.2.2017, 
Třemošná 15.2.2017, Brno 22.2. 2017, Ústí nad Orlicí 8.3.2017, Pištín 15.3.2017, 
Větrný Jeníkov 22.3.2017, Kokory 29.3.2017, Praha 5.4.2017 

• Produkce vepřového masa v ČR a jeho ekonomika v porovnání se zeměmi EU, 
Seminář Hodnocení ekonomické efektivnosti chovu prasat, Praha, ČTP pro 
zemědělství ve spolupráci ČZU, Praha 26.10.2017 

Bošková, I.: 

• The association between aspects of dairy barn welfare and overal farm efficiency. 
The Future of Animal Science: British Society of Animal Science Annual Conference 
2017, 26. až 27. dubna 2017, Chester, UK.  

• Do the agri-food stakeholders benefit the regional foods certification? The case of 
the Czech Republic. The XVth EAAE Congress Towards Sustainable Agri-food 
Systems: Balancing between Markets and Society, 29 srpna – 1. Září 2017, Parma, 
Itálie.    

• Ekonomika výroby mléka v mezinárodním srovnání. Ekonomická konference 
„Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání“. Vydavatelství 
Profi Press ve spolupráci s ÚZEI, 8. 11. 2017, Praha.    

• Ekonomika výkrmu skotu v mezinárodním srovnání. Ekonomická konference 
„Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání“. Vydavatelství 
Profi Press ve spolupráci s ÚZEI,  8. 11. 2017, Praha.  

• Certifikační programy kvality v ČR a zahraničí. Seminář „Zlepšení přístupu 
zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace v zahraničí a 
v ČR”, Zemědělský svaz v Rámci PRV Operace 1.2.1 Informační akce, Brno Panská 



Lícha 9.11.2017, Klatovy 15.11.2017, Tábor 30.11.2017, Příbram 7.12.2017, 
Palačov 14.12.2017.  

• Ekonomika výroby mléka v mezinárodním srovnání a strategie prodeje. Seminář 
„Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace 
v zahraničí a v ČR”. Zemědělský svaz v Rámci PRV Operace 1.2.1 Informační akce, 
Brno Panská Lícha 9.11.2017, Klatovy 15.11.2017, Tábor 30.11.2017, Příbram 
7.12.2017, Palačov 14.12.2017. 

• Porovnání ekonomiky výroby mléka v ČR se zeměmi EU a vývoj trhu s mlékem. 
Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic. 
Tematický úkol ÚZEI 52/4433, Praha 8. 2. 2017, Třemošná 15. 2. 2017, Brno 22. 2. 
2017, Ústí nad Orlicí 8. 3. 2017, Pištín 15. 3. 2017, Větrný Jeníkov 22. 3.2017, 
Kokory 29. 3. 2017, Praha 5. 4. 2017. 

•  (2017) Mezinárodní srovnání ekonomiky výroby mléka. Přednáška na vyhlášení 
„Zemědělec roku“, pripress, Praha, listopad 2017.    

Boudný, J.: 

• Pig production in the Czech Republic in 2017 – Wageningen, InterPIG meeting. 26-
28. 6 2017. 

• Ekonomika výroby mléka a chovu prasat - Vyhodnocení mimořádných opatření v 
roce 2016 – Proškolení chovatelů dojnic a prasnic v oblasti finančních nástrojů a 
řízení rizik. (Série přednášek 8. 2. MZe; 15. 2. Třemošná; 22. 2. Mendelova 
univerzita v Brně; 8. 3. 2017 Ústí nad Orlicí; 15. 3. Pištín; 22. 3. Větrný Jeníkov; 29. 
3. Kokory; 5. 4. MZe.) 

• Ekonomika výroby pšenice a řepky v mezinárodním srovnání. Zemědělec roku 
2017. MZe 8. 11. 2017 

• Ekonomika výroby a způsoby alokace podpor u mléka – přednáška pro Zemědělský 
svaz, Větrný Jeníkov - 14. 3. 2017. 

Burgetová, L. 

• Co znamená X v zemědělské knihovně? 27. celostátní akviziční seminář, Krajská 
knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod. 19. 10. 2017 

Boynová, S.: 

• Large-scale Farming in the Czech Republic, Seminář Lascala, 11. září 2017, Kijev 
(Ukrajina). 

• Prezentace:  Comparison of risk management tools under CAP EU, US Farm Bill 
and in Czech agriculture. Konference IERiGŽ, Stare Jablonki, Polsko, 5. – 7.12.2017  

Doboš, J. 

• Co znamená X v zemědělské knihovně? 27. celostátní akviziční seminář, Krajská 
knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod. 19. 10. 2017 

Doucha, T.: 

• Společná zemědělská politka EU po roce 2020: rizika a šance pro český agrární 
sektor. Seminář organizátorů a vystavovatelů. BVV, Zubří, 6. 4. 2017 

• České zemědělství před vstupem do SZP 2020+. Mendelova univerzita Brno. 14. 
11. 2017. 

• Czech Agriculture in International Comparisons - waiting for the entry into EU 
conditions 2020+. Agrarian Perspectives XXVI – Competitiveness of European 
Agriculture and Food Sectors. ČZU-PEF, 13. 9. 2017. 



• Investment supports to Czech farms and their expected future under the CAP 2020+, 
Josefov, Polsko, 19. – 21. června 2017. 

• Přeměna zemědělské půdy na jiné účely mezi roky 2016 a 2000. Vystoupení v ČR 
Plus. 

Dubec, J.:  

• Sledování ekonomických výsledků ekologického zemědělství ČR, Země živitelka, 
28. 8. 2017. 

Fuksová, Z.:  

• Technical efficiency of organic farms - The analysis of farms productivity 
developments based on Malquist production indices, mezinárodní workshop Pacioli, 
Helsingør, Dánsko, 3. 10. 2017. 

Hanibal, J.: 

• Zpráva o fungování sítě FADN ČR za období říjen 2016 - říjen 2017. 

• Schválení plánu výběru zemědělských podniků sítě FADN pro rok 2018. 14. 
zasedání Národní komise FADN CZ, MZe, Praha, 1. 11. 2017. 

• Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti FADN, 
Země živitelka, 28. 8. 2017. 

• Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN, Zemědělec roku 
2017, 8. 11. 2017. 

Hlaváčová, M.  

• Determination of weights in multi-dimensional evaluation, mezinárodní workshop 
Pacioli, Helsingør, Dánsko, 3. 10. 2017. 

Hlavsa, T.: 

• Inovační podpora a její dopad na diverzifikaci různých typů farem v ČR. Prezentace 
posteru na konferenci ERDN, Eisenstadt (AT), 3. – 4. 10. 2017 

• ANC. Přednáška pro komisi LFA Agrární komory ČR. Agrární komora ČR, Praha, 
Počernická 76, 12. 1. 2017 

Hloušková, Z.: 

• Determination of weights in multi-dimensional evaluation, mezinárodní workshop 
Pacioli, Helsingør, Dánsko, 3. 10. 2017. 

• Využití databáze FADN na národní úrovni pro hodnocení zemědělské politiky i pro 
management zemědělských podniků, Země živitelka, 28. 8. 2017. 

Humpál, J.: 

• SZP 2020+ - názory a studie – přednáška pro Ekonomickou komisi AK 8. 3. 2017 

• SZP 2020+ stav vyjednávání k 9. 5. 2017-  přednáška pro Ekonomickou komisi AK  
9. 5. 2017 

• České zemědělství a SZP - přednáška pro Ekonomickou komisi AK  24. 10. 2017 

• SZP 2020+ - přednáška v rámci výstavy Země živitelka 24. 08. 2017 

• Podpory luskovin, lnu a konopí v EU – Přednáška v rámci polních dnů v Agritecu 
Šumperk 29. 6. 2017 



• Přednášky v rámci 2. mléčného balíčku – celkem 5 přednášek pro MZe. 

• Budoucí SZP 2020+ 12 přednášek pro Zemědělský svaz. 

Hruška, M.: 

• Competition, Bargaining Power and Price Formation in Czech Land Markets, 
15. Kongress Evropské asociace agrárních ekonomů. 29. 8. – 1. 9. 2017, Parma 
(Itálie).   

• The assessment of the effects of the investment support in the LFA/non-LFA 
break-down: the case of the Czech Rural Development Programme, Kongres 
EAAE, Parma, Itálie – 26. - 29. 8.2017. 

Chaloupka, O.:   

• Rakousko, Eisenstatd -  15 th. ERDN Conference “Innovation and Cooperation in 
Smart, Sustainable and Inclusive Rural Regions” : Innovation of evaluation of RDP 
programme in the Czech Republic 

• Investment supports to Czech farms and their expected future under the CAP 
2020+, Josefov, Polsko, 19. – 21. června 2017. 

• “Strategies for the agri-food sector and rural areas – dilemmas of development”: 
Investment supports to Czech farms and their expected future under CAP 2020+, 
Josefov, Polsko, 19. – 21. června 2017. 

Jochymková, K.: 

• Ekonomika výroby mléka a chovu prasat - Vyhodnocení mimořádných opatření v 
roce 2016 – Proškolení chovatelů dojnic a prasnic v oblasti finančních nástrojů a 
řízení rizik. (Série přednášek 8. 2. MZe; 15. 2. Třemošná; 22. 2. Mendelova 
univerzita v Brně; 8. 3. 2017 Ústí nad Orlicí; 15. 3. Pištín; 22. 3. Větrný Jeníkov; 
29. 3. Kokory; 5. 4. MZe.) 

Jelínek, L.: 

• Large-scale Farming in the Czech Republic, Seminář Lascala, 11. září 2017, Kijev 
(Ukrajina). 

• Competition, Bargaining Power and Price Formation in Czech Land Markets, 15. 
Kongress Evropské asociace agrárních ekonomů. 29. 8. – 1. 9. 2017, Parma 
(Itálie).   

Kostlivý, V.: 

• Sledování ekonomických výsledků ekologického zemědělství ČR, Země živitelka, 
28. 8. 2017. 

• Economic results of organic farming in the Czech Republic, Farm Level Analysis 
Network, OECD, 23. 5 2017. 

• Technical efficiency of organic farms - The analysis of farms productivity 
developments based on Malquist production indices, mezinárodní workshop 
Pacioli, Helsingør, Dánsko, 3. 10. 2017. 

Kučera, J.: 



• Současný stav návrhu diferenciace plateb ANC v ČR s uplatněním faremních 
systémů. Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje. Liberec, 
31.  10. 2017 

• ANC. Přednáška pro komisi LFA Agrární komory ČR. Agrární komora ČR, Praha, 
Počernická 76, 12. 1. 2017 

Lekešová, M.: 

• Využití databáze FADN na národní úrovni pro hodnocení zemědělské politiky i pro 
management zemědělských podniků, Země živitelka, 28. 8. 2017. 

• Výsledky FADN za rok 2016 a porovnání s předchozími roky, Mžany, zasedání 
ekonomické komise AK ČR, 23. 11. 2017. 

Macháčková, M.: 

• Macháčková, M., Møller, A., Ireland, J.  EuroFIR Thesauri - proposed and 
accepted requests and new requests.  EuroFIR Food Forum 2017 -EuroFIR 
working groups meeting, Brusel, Belgie, 5. 4. 2017 (spolupráce s Møller, A., 
Ireland, J.)   

• Macháčková, M. Nutridatabáze (databáze složení potravin ČR a výpočet výživové 
hodnoty potravin), Země živitelka – Pondělí, den s ÚZEI, české Budějovice, 28. 8. 
2017. 

Medonos, T.: 

• Ekonomika výroby a způsoby alokace podpor u mléka – přednáška pro 
Zemědělský svaz, Větrný Jeníkov - 14. 3. 2017. 

• The assessment of the effects of the investment support in the LFA/non-LFA 
break-down: the case of the Czech Rural Development Programme, Kongres 
EAAE, Parma, Itálie – 26. - 29. 8. 2017. 

• Ekonomika výroby mléka a chovu prasat - Vyhodnocení mimořádných opatření v 
roce 2016 – Proškolení chovatelů dojnic a prasnic v oblasti finančních nástrojů a 
řízení rizik. (Série přednášek 8. 2. MZe; 15. 2. Třemošná; 22. 2. Mendelova 
univerzita v Brně; 8. 3. 2017 Ústí nad Orlicí; 15. 3. Pištín; 22. 3. Větrný Jeníkov; 
29. 3. Kokory; 5. 4. MZe.) 

• Competition, Bargaining Power and Price Formation in Czech Land Markets, 
15. Kongress Evropské asociace agrárních ekonomů. 29. 8. – 1. 9. 2017, Parma 
(Itálie).  

•   Large-scale Farming in the Czech Republic, Seminář Lascala, 11. září 2017, 
Kijev (Ukrajina). 

• Investment supports to Czech farms and their expected future under the CAP 
2020+, Josefov, Polsko, 19. – 21. června 2017. 

Mrhálková, I.: 

• Vývoj spotřeby ryb. Prezentace u příležitosti Světového dne výživy. MZe,  Praha, 
16. 10. 2017 

Mrnuštík Konečná, M.: 



• The role of IAEI in Czech AKIS. Prezentace posteru na konferenci ERDN (XV 
European Rural Development Network Conference: Innovation and Cooperation in 
Smart, Sustainable and Inclusive Rural Regions), Eisenstadt, Rakousko, 3. - 4. 10. 
2017.  

Mezera, J.: 

• Consumers´hehaviour in the Czech pork meat retail market - Presentatiton  on 
IMPROFORUM 2017 - International Scientific Conference České Budějovice, 
November 9, 2017 

Náglová, Z.: 

• Consumers´hehaviour in the Czech pork meat retail market - Presentatiton  on 
IMPROFORUM 2017 - International Scientific Conference České Budějovice, 
November 9, 2017 

Novotný, P.: 

• Ekonomika výroby pšenice a řepky v mezinárodním srovnání. Zemědělec roku 
2017. MZe 8. 11. 2017 

Pechrová, M.: 

• Investment supports to Czech farms and their expected future under the CAP 
2020+, Josefov, Polsko, 19. – 21. června 2017. 

• Rakousko, Eisenstatd -  15 th. ERDN Conference “Innovation and Cooperation in 
Smart, Sustainable and Inclusive Rural Regions” : Innovation of evaluation of RDP 
programme in the Czech Republic 

• “Strategies for the agri-food sector and rural areas – dilemmas of development”: 
Investment supports to Czech farms and their expected future under CAP 2020+, 
Josefov, Polsko, 19. – 21. června 2017. 

Perglerová, M.: 

•  ANC. Agrární komora – komise pro redefinici LFA. Praha, 12. 1. 2017 

Peterková, J.: 

• Rozvoj ekologického zemědělství a biotrendy, přednáška v rámci veletrhu Bio styl 
Praha, Praha, 24. 3.2017. 

Pospěch, P.: 

• Second homes in Czech rural areas: privatism or participation? Konference 
„Uneven procesess of rural change“ v rámci XXVII European Society for Rural 
Sociology Congress, Kraków, Polsko, 24. - 27. 7. 2017. 

Rádlová, L.: 

• Ekologické zemědělství v České Republice. Přednáška pro studenty 2. ročníku 
Masarykovy university, obor Humanitní environmentalistika, Brno, 30. 10. 2017  

Remešová, M.: 

• Ekonomika výroby mléka a chovu prasat - Vyhodnocení mimořádných opatření v 
roce 2016 – Proškolení chovatelů dojnic a prasnic v oblasti finančních nástrojů a 
řízení rizik. (Série přednášek 8. 2. MZe; 15. 2. Třemošná; 22. 2. Mendelova 



univerzita v Brně; 8. 3. 2017 Ústí nad Orlicí; 15. 3. Pištín; 22. 3. Větrný Jeníkov; 
29. 3. Kokory; 5. 4. MZe. 

Slížka E.: 

• Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti FADN, 
Země živitelka, 28. 8. 2017. 

Šejnohová, H.: 

• Produkce ekologického ovoce v číslech, seminář pro ovocnáře, Tetčice, 21. 3. 
2017. 

• Vývoj ekologického zemědělství v ČR v číslech, prezentace na výstavě Země 
živitelka v rámci akce „Pondělí, den s ÚZEI“, České Budějovice, 28. 8. 2017.  

Špička, J.: 

• Pig production in the Czech Republic in 2017 – Wageningen, InterPIG meeting. 
26. - 28. 6 2017. 

• Prezentace:  Comparison of risk management tools under CAP EU, US Farm Bill 
and in Czech agriculture. Konference IERiGŽ, Stare Jablonki, Polsko, 5. – 7. 12. 
2017  

Štiková, O.: 

• Vývoj spotřeby ryb. Prezentace u příležitosti Světového dne výživy. MZe,  Praha, 
16. 10. 2017 

Štolbová, M.: 

• Inovační podpora a její dopad na diverzifikaci různých typů farem v ČR. 
Prezentace posteru na konferenci ERDN, Eisenstadt (AT), 3. – 4. 10. 2017 

Trantinová, M.: 

• Udržitelné hospodaření s půdou, Ekonomické dopady změny klimatu při 
hospodaření s půdou (3 příklady z praxe), Odborný seminář pro zemědělce 
CENTRUM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE z.s. Olomouc, SŠZZ, 29. 9. 2017 

• Ekonomické vyhodnocení navržených opatření a odhadovaný efekt na ekonomiku 
podniku, Brno VVT, konference ke Generelu klimatické změny a dopady do 
zemědělství pořádaná Czech globe, 11. 5. 2017  

• An innovative method for evaluation of LAGs and rural development “Mirror of 
LAGs” Rakousko pořádané ERDN, 3. 10.2017 

• Potential of landscape features for implementation of green direct payments in 
Czech farmed landscape, Polsko, International Conference organized by the 
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute 23. 7. 
2017 

Turková, E.: 

• Inovační podpora a její dopad na diverzifikaci různých typů farem v ČR. 
Prezentace posteru na konferenci ERDN, Eisenstadt (AT), 3. – 4. 10. 2017 

Vilhelm, V.: 



• Přednáška (celkem 6): Finanční nástroje a nástroje řízení rizik. Vzdělávací akce 
MZe pro zemědělce „Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele 
dojnic a prasnic“. Brno 22. 2. 2017, Ústí nad Orlicí 8. 3. 2017, Pištín 15. 3. 2017, 
Větrný Jeníkov 22. 3. 2017, Kokory 29. 3. 2017 a Praha 5. 4. 2017 

• Vystoupení v panelu na XX. Konferenci pozemkových úprav, 4. – 5. 10. 2017, 
Olomouc 

• Prezentace:  Comparison of risk management tools under CAP EU, US Farm Bill 
and in Czech agriculture. Konference IERiGŽ, Stare Jablonki, Polsko, 5. – 7. 12. 
2017  

• Přednáška Pojištění z pohledu manažera, VŠE – Fakulta managementu, 
Jindřichův Hradec, 14. 12. 2017 

• Consumers´hehaviour in the Czech pork meat retail market - Presentatiton  on 
IMPROFORUM 2017 - International Scientific Conference České Budějovice, 
November 9, 2017 

Voltr, V.: 

• Ekonomické dopady plánovaných opatření ochrany půdy v rámci „base-line“ DZES 
5 na zemědělskou praxi. MZe 27. 9. 2017 

• Analýza ekonomických dopadů současných i plánovaných opatření na ochranu 
půdy MŽP 2. 10. 2017 

• Competition, Bargaining Power and Price Formation in Czech Land Markets, 
15. Kongress Evropské asociace agrárních ekonomů. 29. 8. – 1. 9. 2017, Parma 
(Itálie).   

• Case study Czech Republic.  Meeting of the working group for assessing the legal 
status of trade in agricultural land in EU Member States. Varšava, Polské MZe, 
23. března 2017 

• Legislativa při prodeji a pachtu zem. půdy ve vybraných evropských zemích. Senát 
ČR 20. 6. 2017, MZe 11. 10. 2017 

• Ekonomika vstupních surovin pro bioplynovou stanici a jejich alternace. Třeboň 5. 
10. 2017, Biom 

• Ekonomický poradenský systém pro podniky na základě informací z LPIS. 
Zemědělský svaz 1. 3. 2017 



3 VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE VÝSTUPŮ Z VÝZKUMNÉ 
A ODBORNÉ ČINNOSTI ÚZEI 

ČLÁNKY VE VĚDECKÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH 

BOŠKOVÁ, I., KOPÁČEK, J.: Světový mlékárenský summit IDF 2018 upozornil na 
nezastupitelnost mléka a nutnost mezinárodní spolupráce. Mlékařské listy 6/2017, s. 20-
25. ISSN 1212-950X. 

BOUDNÝ, J. PETERKOVÁ, J., RÁDLOVÁ, L., Ekonomika chovu masného skotu 
v ekologickém a konvenčním režimu. Profi Press, Náš Chov 3/2017, s. 39-43. ISSN 0027-
8068, MK ČR E 652  

BOUDNÝ, J., POKORNÝ, J., RUDINSKAYA, T. Ekonomika, výroba a obchod v chovu drůbeže 
Náš Chov 7/2017. str. 59-64. ISSN 0027-8068 

JELÍNEK, L., THEESFELD, I.: A misfit in policy to protect Russia’s black soil region. An 
institutional analytical lens applied to the ban on burning of crop residues. Land Use Policy 
September 2017. s. 517-526, ISSN 0264-8377 

KUČERA, J., HLAVSA, T. Agricultural land evaluation considering the Czech less favoured 
areas delineation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 
2017, roč. 65, č. 4, s. 1195-1204. ISSN: 1211-8516. 

KOSTLIVÝ, V., FUKSOVÁ, Z., DUBEC, J. (2017) “Farms Productivity Developments 
Based on Malmquist Production Indices", AGRIS on-line Papers in Economics and 
Informatics, Vol. 9, No. 2, pp. 91 - 100. ISSN 1804-1930. DOI 
10.7160/aol.2017.090208. 

KOSTLIVÝ, V., FUKSOVÁ, Z., DUBEC, J., HANIBAL, J., PETERKOVÁ, J. Ekonomika 
chovů ovcí a koz v ekologickém zemědělství. Náš chov, 8/2017, s. 49-53, ISSN: 
0027-8068. 

KOPÁČEK, J., BOŠKOVÁ, I. Světový mlékárenský summit IDF 2018 upozornil na 
nezastupitelnost mléka a nutnost mezinárodní spolupráce. Mlékařské listy 165, Vol .28, 
Issue 6. ISSN 1212 – 950X.  

NÁGLOVÁ, Z., ŠPIČKA, J.: Spotřebitelské preference země původu masa a masných výrobků 
při jejich nákupu, Maso, 2017, roč. 28, č. 2, s. 20-25. ISBN 1210-4086. 

PLÁŠIL, M.: Získávání registrací v systému chráněných značek zemědělských produktů a 
potravin EU Českou republikou v porovnání s ostatními 9 státy vstoupivšími také v roce 
2004 do EU. Maso, 2017, roč. 28, č. 3, s. 27-32. ISBN 1210-4086. 

ŠPIČKA, J., NÁGLOVÁ, Z.: Spotřebitelské preference kvality a ceny při nákupu masa a 
masných výrobků, Maso, 2017, roč. 28, č. 1, s. 50-54. ISBN 1210-4086. 

ŠPIČKA, J., NÁGLOVÁ, Z., GÜRTLER, M.: Effects of the investment support in the Czech 
meat processing industry. Agricultural Economics, 2017, roč.. 63, č. 8, s. 356-369. ISSN 
1805-9295. 

HLAVSA, T., HRUŠKA, M., TURKOVÁ, E. The impact of investment support from the Rural 
Development Programme of the Czech Republic for 2007-2013 on the economic efficiency 
of farms A comparison of the performance of farms within and outside Less Favoured 
Areas. Studies in Agricultural Economics, 2017, vol. 119, č. 1, s. 11-17. ISSN 1418-2106. 



ČLÁNKY V ODBORNÝCH A POPULARIZAČNÍCH ČASOPISECH 

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P., Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí. 
Krmivářství, 2017, roč. 21, č. 1, s. 40-42, ISSN 1212-9992.  

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P., Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí. 
Krmivářství, 2017, roč. 21, č. 2, s. 36-38, ISSN 1212-9992.  

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P., Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí. 
Krmivářství, 2017, roč. 21, č. 3, s. 36-38, ISSN 1212-9992.  

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P., Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí. 
Krmivářství, 2017, roč. 20, č. 4, s. 40-42, ISSN 1212-9992.  

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P., Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí pro 
monogastry. Krmivářství, 2017, roč. 21, č. 5, s. 44-46, ISSN 1212-9992.  

ABRAHAMOVÁ M., NOVOTNÝ, P. Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí pro 
monogastry. Krmivářství, 2017, roč. 21, č. 6, s. 32-33, ISSN 1212-9992. 

BAUDISOVÁ, H. Informace ze sektoru cukrové řepy. Zemědělec č. 30/2017, ISSN 1211-3816 
BOŠKOVÁ, I. Ekonomika výroby mléka v mezinárodním srovnání. Zemědělec, 49/2017, ročník 

XXV, s. 39 – 41. ISSN 1211-3816. 
BOŠKOVÁ, I., KOHOUTOVÁ, V. Ekonomika výroby hovězího masa v mezinárodním srovnání. 

Zemědělec, 49/2017, ročník XXV, s. 41 – 44. ISSN 1211-3816. 
HLAVSA, T. a M. ŠTOLBOVÁ. Redefinice méně příznivých oblastí. Zemědělec. 

č 14/2017, s. 10, ISSN 1211-3816. 
HANIBAL, J., SLÍŽKA, E. Rozvoj účetní datové sítě FADN. Zemědělec č. 16/2017. 
LEKEŠOVÁ, M., HARVILÍKOVÁ, M., MACHÁČKOVÁ, J. Standardní výstup sítě FADN. 

Zemědělec č. 24/2017. 
LEKEŠOVÁ, M., HLOUŠKOVÁ, Z., ŽENÍŠKOVÁ, P. Extrapolace a predikce výsledků. 

Zemědělec č. 50/2017. 
MENZLOVÁ, J. Informace o trhu zeleniny v roce 2016. Zemědělec č. 23/2017, ročník XXV, 

ISSN 1211-3816. 
MEZERA, J., MRHÁLKOVÁ, I. ČPS a ÚZEI prodloužily spolupráci. Potravinářský zpravodaj. 

č. 5/2017, s. 13, ISSN 1801-9110. 
MEZERA, J., MRHÁLKOVÁ, I. „Potravinářské úterky“ – dominantní program České 

potravinářské společnosti, Potravinářská Revue 6/2017, ISSN 1801-9102, Agral s.r.o., 
Praha, 2017, str. 22-23 

MEZERA, J. Výroba potravinářských výrobků a nápojů v letech 2010 až 2015, 
Pódohospodárská škola č. 7, roč. 79/2016-17, ÚZEI, Praha, ISSN 1803-8271, str. 20-21 

NÁGLOVÁ, Z., MEZERA, J. Střednědobý vývoj výroby a ekonomiky potravinářských výrobků 
a nápojů v letech 2010 až 2015, Potravinářská Revue 2/2017, ISSN 1801-9102, Agral 
s.r.o., Praha, 2017, str. 48-49 

NOVOTNÝ, P. Rostlinná výroba v průběhu století. Zemědělec. č. 45/2017, s. 10, ISSN 1211-
3816  

PLÁŠIL M.: Získávání registrací v systému chráněných značek zemědělských produktů a 
potravin EU Českou republikou v porovnání s ostatními 9 státy vstoupivšími také v roce 
2004 do EU. MASO, ročník XXVIII, 3/2017, str. 27-32. ISSN 1210-4086 

POKORNÝ, J. Informace o trhu drůbežího masa. Zemědělec č. 33/2017, str. 12, ISSN 1211-
3816 



RUDINSKAYA, T. Informace o loňském trhu s vejci. Zemědělec č.39/2017 ročník XXV, s. 12. 
ISSN 1211-3816 

SLÍŽKA, E. Klasifikační systém farem unie. Zemědělec č. 25/2017. 
VOTR, V. Výnosovost a cena zemědělské půdy. Zemědělec. č. 20/2017, s. 13. 

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE 

DRLIK, J.: Rolník, kůň a voják (17. až 20. století). Farmer, Horse and Soldier (17th to 20th 
centuries) VENKOV, ROLNÍK A VÁLKA v českých zemích a na Slovensku v moderní době. 
ISBN 978-80-86874-87-6. 
SZABOLCS, B.: Strukcturach changes in agriculture since EU accession in Slovakia, zhe 
Czech Republic and Hungary. Agricultural Economics Books, Research Institute of Agricultural 
Economics (Hungary), 2017. ISBN 978-963-491-594-2. In: POTORI, N, DOUCHA, T., 
MEDONOS, T., GÁLIK, J., JAMBOROVÁ, M., ČIČOVÁ, T.: Comparison of the agro-food 
sectors from a macro perspective (p. 9 – 33). 

PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH 

ABRAHAMOVÁ, M.; Ekonomika chovu prasat v mezinárodním srovnání. Ekonomická 
konference „Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání“. 
Vydavatelství Profi Press ve spolupráci s ÚZEI, Praha  8. 11. 2017 

ŠPIČKA, J., NÁGLOVÁ, Z., MEZERA, J.: Consumers´ behaviour in the Czech pork meat retail 
market. The International Scientific Conference INPROFORUM 2017, November 9-10, 
2017, České Budějovice. 

FELKAI, B. O., SZÉKELYHIDI, K., JANKUNÉ KÜRTHY, G., BELEŠOVÁ, S., MASÁR, I., 
MEZERA, J., NÁGLOVÁ, Z. Efficiency of the Food Industry. In: Structural changes in 
agriculture since EU accession in Slovakia, the Czech Republic and Hungary. Budapest: 
Research Institute of Agricultural Economics, 2017, s. 117-138. ISBN 978-963-491-594-
2. 

TRANTINOVÁ, M., DARMOVZALOVÁ, I., BROKL, M., AUSFICÍR, J.: Potential of landscape 
features for implementation of green direct payments in Czech farmed landscape. Sborník 
Strategies for the Agri-Food Sector and Rural Areas - Dilemmas of Development. Institute 
of Agricultural and Food Economics, s. 106-119, ISBN 978-83-7658-690-8. 

CHALOUPKA, O., PECHROVÁ, M., DOUCHA, T.: Evaluation of projects from Rural 
Development Programme in the Czech Republic. Competitiveness of the economy in the 
context of social policy measures – international perspective. Studie IERIGZ Varšava 
z výstupů na stejnojmenné konferenci. Varšava, 2016, ISBN 978-83-7658-633-5. 

DOUCHA, T., PECHROVÁ, M., CHALOUPKA, O., MEDONOS, T.: Investment supports to the 
Czech farms and their expected future under the CAP 2020+. Strategies for theagri-food 
sector and rural areas – dilemmas of Development. Studie IERIGZ Varšava z výstupů na 
stejnojmenné konferenci 19. – 21. 6. 2017, Stary Licheň. In: IERIFZ Varšava, 2017, ISBN 
978-83-7658-690-8. 

PECHROVÁ, M.: How inhabitants perceive the agricultural biogas stations? 26th International 
Scientific Conference na Agrarian Perspectives - Competitiveness of European 
Agriculture and Food Sectors. Konference 12. 9. 2017. ISBN  978-80-213-2787-0. ISSN 
1213-7960. 

PECHROVÁ, M., ŠIMPACH, O.: Modelling the development of eggs prices in the CR. 15th 
International Scientific Conference on Hradec Economic Days 2017. ISBN 978-80-
7435-664-3. 



PECHROVÁ, M.: Monetary Valuation of Odour from Agricultural Production. Proceedings of 
the 21st International Conference On Current Trends in Public Sector Research. ISBN 
978-80-210-8448-3. 

PECHROVÁ, M., ŠIMPACH, O.: Modelling the Development of the Consumer Price of Sugar. 
MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2017). ISBN 978-80-7435-678-0. 

CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

JANOTOVÁ, B., NESŇAL, Z., ŠPIČKA, J., TRANTINOVÁ, M.:  

Metodika pro žadatele z operace 16.6.1. V PRV 2014-2020 (methodology for applicants in 
operation) 16.6.1. In rdp 2014-2020. 
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, 
výrobu potravin a v průmyslových procesech. 
Interní vývojový projekt se zabýval vypracováním metodického postupu pro založení 
spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání 
lokálních zdrojů biomasy (nevztahuje se na zajišťování a udržování cíleně pěstované biomasy) 
v procesech výroby energie, potravin a v průmyslových procesech. Obsahem metodického 
postupu je případová studie, která se zaměřuje na vznik projektu a koordinaci spolupracujících 
subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání 
místních zdrojů biomasy. V rámci vývojového projektu vznikla vzorová studie, podnikatelský 
plán, studie ekonomické proveditelnosti a další relevantní dokumentace vztahující se k 
zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy. Studie ekonomické efektivity zároveň 
zohledňuje možnosti čerpání investičních dotací z PRV, OPŽP, OPPIK a případně dalších 
zdrojů. Dále v rámci vývojového projektu vznikne vzorová smlouva o spolupráci zapojených 
subjektů. Následně budou výsledky uvedených aktivit zobecněny za účelem vytvoření 
certifikované metodiky. Rozbor vyjmenovaných aktivit přispěje ke zvýšení komunikace mezi 
subjekty ve venkovských oblastech, k dosažení úspor v rámci realizace společných činností a 
ke snížení roztříštěnosti venkovských oblastí. 

OSTATNÍ PUBLIKACE 

MACHÁČKOVÁ, M., MøLLER, IRELAND J.: The EuroFIR Thesauri – Update wave 2016 – A 
report; version date 25 May 2017, Prague: IAEI, Denmark: DFI. 2017  
http://www.eurofir.org/wp-content/uploads/2017/06/Update-wave-2016-FINAL-170525.pdf (cit 
12. 6. 2017) 

MEZERA, J., PLÁŠIL, M. NÁGLOVÁ, Z.: Panorama potravinářského průmyslu 2016 
Hodnotící zpráva o vývoji potravinářského průmyslu, pravidelně zpracovávaná od roku 1998. 
Zpracoval ÚZEI pod gescí MZe, 2015, 96 s. () - na webových stránkách MZE (www.eagri.cz) 
a ÚZEI  (www.uzei.cz), Praha 2017, ISBN 978-80-7434-387-2 (elektronická verze). 

CHALOUPKA, O., PECHROVÁ, M., DOUCHA, T.: Price prediction tool for risk management 
and policy-making purposes in agriculture. Studie IERIGZ Varšava z výstupů na konferenci 
„Risk in the food economy – theory and practice“ (v tisku). 

CITACE 

DOUCHA, T.: Illés, C., B., Dunay, A.: Competitiveness of Hungarian agricultural enterprises 
at different farm types. In: Challenges for the Agricultural Sector in Central and Eastern 
Europe, Chapter 1.2. Agroinform Publishing House Budapest, 2014. Citace z: Czech 
agriculture after the accession to the European Union – Impacts on the Development of its 
multifunctionality. 

http://www.eurofir.org/wp-content/uploads/2017/06/Update-wave-2016-FINAL-170525.pdf


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. 

 



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; 

• 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. 
 



RESEARCH PROJECTS AND KEY TOPIC AREAS 

Internal Research Projects 

• Model simulations and predictions of the agrarian sector with a focus on monitoring the 
behavior of business formats and consumer demand, internal development projects 
(Foltýn) 

• Improvement of the methodology of classifying agrarian goods as unprocessed 
commodities, less processed products, and highly processed products, internal 
development projects (Pohlová) 

• Processing the spatial data acquisition procedure from the Register of Territorial 
Identification, Address and Real Estate (RÚIAN), internal support projects (Kučera) 

• Young farmers in the Czech Republic, internal research projects (Pechrová) 

• Analysis of factors affecting price transmission in the agri-food vertical, internal research 
projects (Rudinskaya) 

• Risk management in agriculture - comparison of the situation in the USA, the EU and the 
Czech Republic, internal support projects (Vilhelm) 

• Self-sufficiency in rural food - Comparison of suburban and peripheral micro-regions, 
internal research projects (Svobodová) 

• The role of agroholdings in the Czech agriculture, internal research projects (Jelínek) 

• Transfer of producer and product information across agro-food vertical, internal research 
projects (Bošková) 

• Potato market development and assumptions to increase self-sufficiency by 2030, 
internal development projects (Baudisová) 

• Analysis of the EU Trademark System in the Czech Republic II., internal support projects 
(Plášil) 

• Assessment of the effects of structural support within axis I RDP 2007-2013, internal 
research projects (Medonos) 

• Multi-criteria evaluation of farm management, internal development projects (Hloušková) 

• Institutional relations on the land market with a focus on conditions in the EU, internal 
development projects (Voltr) 

• Social return on investments in the LAG project, internal development projects 
(Trantinová) 

• MEAT III - Strategic analysis of meat production and processing in the Czech Republic, 
internal research projects (Špička) 

• Effect of support on the economy of organic farming enterprises - analysis of technical 
efficiency, internal research projects (Kostlivý) 

• Modelling of farm viability in areas with natural constrains (ANC) of the Czech Republic, 
internal research projects (Hlavsa) 

• Predictions and their holistic construction and interpretation, internal support projects 
(Pokorný) 
 



National Projects (Grants) 

• VISK 5: Recataloging of the agricultural and food-science literature 2017 (Doboš) 

• VISK 7: KRAMERIUS 2017 – Protection and reformatting of the Fund (Doboš) 

• VISK 9: Cooperative creation and utilization of national authority files 2017 (Doboš) 

• WHO campaign – 5 clues to safe alimentation, hygiene in food handling and healthy 
nutrition (Doudová) 

• Economic support for strategic and decision-making processes at national and regional level 
leading to the optimal use of renewable energy sources, especially biomass, while respecting 
food self-sufficiency and soil protection (Voltr) 
 

 



Main Thematic Tasks for MoA (services for the Ministry of Agriculture) 

• 4101 Report on the Czech Agriculture 20160 (Abrahamová) 

• 4102 Operational services and tasks (Kala) 

• 4103 The activity of the Certification Body and its accreditation by CAI (Czech 
Accreditation Institute) (Kala) 

• 4104 Developing of System of Evaluation of Rural Development Program 2014-2020 
(Mrnuštík Konečná) 

• 4105 Support for the environmental measures for the Rural Development Programme 
for the period 2015-2020 (Peterková) 

• 4106 Providing support tools for project evaluation under Cost benefit analysis for 
projects from the Rural Development Programme for years 2014-2020 - market 
goods (Chaloupka) 

• 4107 Providing support tools for project evaluation under Cost benefit analysis for 
projects from the Rural Development Programme for years 2014-2020 - non-
market goods (Pechrová) 

• 4108 Assessment of the effectiveness of standards of good agricultural and 
environmental condition (GAEC hereafter) for 2010-2015 (Trantinová) 

• 4109 Support of implementation of Ministry of Agriculture Strategy in area of natural 
and human resources (Pražan) 

• 4110 An analysis of the CAP in terms of supporting livestock production (Gouri 
Boyinová) 

• 4111 Subsidy program rates update - Animal welfare in livestock (Abrahamová) 

• 4112 Implementation and communication a multi-level agrarian strategy ustilising the 
Balanced Scored Methodology - the share of the IAEI in the task (Doucha) 

• 4113 Monitoring and evaluation of greening scheme in the Czech Republic in 2015-
2020 and its impact on the environment and business economics (Hlavsa) 

• 4114 Proposal for the use of compost within a standard of good agricultural and 
environmental condition (GAEC 6 hereafter) for the improvement and preservation 
of the organic component in soil (Trantinová) 

• 4120 Determination of the amount of aid per liter of milk or kg of milk products in the 
case of school milk scheme (Bošková) 

• 4121 Assessment of costs of the drip irrigation construction and orchards 
restructuration, and their comparison to the currently valid rate of subsidies 
(Rudinskaya) 

• 4123 Mapping of the food waste problematics while respecting the manual created 
within the FUSIONS project (Pohlová) 



• 4124 Analysis of the shares of selected food products labeled as “Made in the Czech 
Republic” in consumers’ purchase amount, while respecting the specificities of 
each commodity group (Štiková) 

• 4131 The Paris Climate Agreement and the Assessment of Economic Effects on 
Czech Agriculture (Jelínek) 

• 4132 Economic aspects of growing protein crops with regard to the different focus of 
the company (Janotová) 

• 4133 Economics of growing nursery plants, fruit and ornamental species in the Czech 
Republic (Remešová) 

• 4202 Assessment of price limits of 600 liter capacity barrels used for wine production 
– State Aid Scheme measures / Investments (Menzlová) 

• 4203 Evaluation of the Support Programme for Viticulture in the Czech Republic 
(Abrahamová) 

• 4204 Monitoring of the stability of placing the Czech aquaculture production on the 
Czech market (Abrahamová) 

• 4205 Expert advice on the preparation and implementation of evaluation activities in 
the OP Fisheries 2014-2020 (Abrahamová) 

• 4206 Monitoring of the costs of the Support Programme for Viticulture for years 2014-
2018 for the Czech Republic (Bošková) 

• 4212 Statistical surveys of the organic farming (organic farms - organic production, 
processing, marketing and organic food market) (Šejnohová) 

• 4214 Valuation and use of agricultural land fund (Voltr) 

• 4215 Agrarian labour market (Spěšná) 

• 4217 Analysis of educational needs of the sector, with emphasis on vocational 
education (Spěšná) 

• 4220 Support of the evaluation and management of the measurement „Animal 
Welfare“ 2015-2020 (Rádlová) 

• 4221 Monitoring and predictions of price developments for the main commodities in 
the Czech Republic and in selected EU-28 countries (Pokorný) 

• 4222 Influences of world and European markets for milk, beef, pigs and poultry on 
the Czech markets in 2015 (Bošková) 

• 4223 Yearbook of Czech agrarian foreign trade 2016 (Pohlová) 

• 4224 Analysis of Czech agrarian foreign trade in 2017 (Pohlová) 

• 4225 Analysis of factors affecting the demand for food development and prediction of 
consumption (Štiková) 



• 4226 Monitoring and evaluation of the Czech agrarian sector and the Czech 
agricultural policy for the OECD (Bříšková) 

• 4227 Possibilities for diversification of agricultural production to energy production in 
renewable energy following the adoption of the Paris Agreement (Nesňal) 

• 4228 Performance and effectiveness of the manufacture of food products (CZ-NACE 
10) and beverages (CZ-NACE 11) (Náglová) 

• 4229 Domestic budget expenditure on agriculture in marketing year 2015/2016 
(Bříšková) 

• 4231 Monitoring and analyses of costs and profitability of agricultural commodities 
(Špička) 

• 4232 Monitoring and analyses of costs and profitability of agricultural commodities 
(Boudný) 

• 4233 The development of land market and the identification of the factors influenced 
the development of agricultural lan prices in the conditions in Czech Republic 
(Vilhelm) 

• 4235 Survey of state aid and subsidies in plant and animal production in selected EU 
member states (Humpál) 

• 4236 The statistical monitoring and economic conditions of selected sectors of plant 
and animal production supported in the framework of the pillar I of CAP, including 
the social aspects (Vilhelm) 

• 4237 The issue of subsidies in areas with natural or other constraints (ANC) (Kučera) 

• 4238 Analysis of cost and yield of plant and livestock production in the Czech 
Republic and in selected EU countrie (Janotová) 

• 4239 Prediction of cost, yield, cost and total profitability of main plant and livestotock 
production in 2016 and in I. half 2017 (Janotová) 

• 4301 The development and operation of the FADN CZ according to EU standards 
(Hanibal) 

• 4302 Extending the FADN survey sample by organic farms (Hanibal) 

• 4402 Training in the legal field - Intellectual Property (Bajnar) 

• 4404 Agricultural extension services in the Czech Republic as a component of the 
European Farm Advisory System (Bajnar) 

• 4405 Educational courses for forestry professionals (Bajnar) 

• 4407 Working educational seminars for forest teachers of 2014-2016 (Bajnar) 

• 4408 Organization of seminars on the topic of "Rural Development Programme for 
2014-2020: priorities and measures for forestry and national subsidies to forestry" 
(Bajnar) 



• 4409 Demonstrational farms (Bajnar) 

• 4411 National Food Composition Database - Centre for National Food Composition 
Database (Macháčková M.) 

• 4412 Health promotion project "Information campaign on the WHO 5 keys to safe 
food, hygienic handling of food and healthy nutrition" (Bajnar) 

• 4413 Comprehensive provision of functions of the Library of Antonin Svehla (Bajnar) 

• 4414 Digitization and Restoration of the Collections of the Library of Antonin Svehla 
(Bajnar) 

• 4417 Editoring of the specialized magazine Zemědělská škola (Agricutlural School) 
(Sládek) 

• 4418 Concept of a unified system of promotion of the agricultural sector in schools 
(Sládek) 

• 4429 Technology for combined forms of education (Bajnar) 

• 4430 Web technology for access to information resources (Bajnar) 

• 4431 Employee Education sector and its components (Bajnar) 

• 4432 Implementation of education program for consumers on food safety, e-learning 
course (Bajnar) 

• 4433 Support for departmental training (Bajnar) 

• 4434 Training provision for financial instruments and risk management concerning to 
the breeders of dairy cows and sows (Bajnar) 

• 4435 Uniform training of inspectors in the state government to increase food security 
in an e learning courses, the annual data update (Bajnar) 

• 4520 Printing the situation and forecast reports in the year 2017 (Kozlovská) 

• 4521 Technical support of publicity stunts for the Office of Agriculture Minister (Minář) 

• 4522 Graphic and editing press materials department 18110 food safety (Minář) 

• 4523 Publishing, multimedia, technical and marketing services (Minář) 

• 4524 Passportisation of branch data The Ministry of Agriculture (Marhoun) 

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) 

• AgriLink. Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to 
boost innovation (Konečná) 

o ID number of the project: 727577 — AgriLink — H2020-RUR-2016-
2017/H2020-RUR-2016-2 

o Sponsor: The EU Framework Programme for Research and Inovation - Horizon 
2020 

o Duration: 4 years 
o Coordinator: Institut national de la recherche agronomique (INRA), France 
o Participants: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Poland), 

Agricultural University of Athens (Greece), Boerenbondvereniging voor 
Projecten vzw (Belgium), EKOTOXA s.r.o. (Czech Republic), Highclere 
Consulting S.R.L. (Romania), INRA Transfert S.A. (France), Instituto Navarro 
de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias Sociedad Anónima 
(Spain), Nodibinajums Baltic Studies Centre (Latvia), The Open University 
(United Kingdom), Stichting Wageningen Research (Netherlands), Stiftelsen 
Norsk Senter for Bygdeforskning (Norway), The James Hutton Institute 
(United Kingdom), Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal), 
ÚZEI (Czech Republic), Vinidea S.r.l. (Italy) 
 

• OECD Farm-Level Analysis Network: Drivers of farm performance (Kostlivý) 
o ID number of the project: TAD/DO/2017.47 
o  Sponsor: OECD Trade and Agriculture Directorate 
o Duration: 2 years 
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1000 Director 
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1110 Rural Development Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D. 
1111 Territorial Development of Agriculture and Rural Areas Ing. Kučera Jakub 
1112 Agri-environmental Policy Ing. Šejnohová Hana, Ph.D. 
1113 Human Resources in Agriculture and Rural Areas PhDr. Spěšná Daniela 
1120 Agricultural Market Ing. Bošková Iveta, Ph.D. 
1121 Markets of Agricultural Commodities  Ing. Král Dan, Ph.D. 
1122 Markets of Food Products Ing. Mrhálková Ilona 
1130 Economics of Agrarian Sector Ing. Medonos Tomáš, Ph.D. 
1131 Economics of Agriculture and Food Industry Ing. Boudný Jan 
1132 Modelling of Agricultural Policy Ing. Vilhelm Václav, CSc. 
1200 Liaison Agency FADN CZ and data Sources Ing. Zajíček Ota, MBA 
1210 Liaison Agency FADN Ing. Hanibal Josef 
1211 FADN Organization for Legal Entities Ing. Macháčková Jana 
1212 FADN Organization for Individual Farms Ing. Harvilíková Martina 
1213 FADN Database Administration Ing. Lekešová Michaela 
1214 FADN Analysis, Communication and Data Provision Ing. Slížka Eduard 
1201 Data Sources Marhoun Michal 
1010 Agricultural Advisory Service-Education Center 

and Library of Antonin Svehla 
Ing. Karpíšek Vojtěch 

1011 Advisory Service and Education Ing. Bajnar Zdeněk 
1012 Services for Library of Antonin Svehla Nushartová Lenka 
1013 Collections for Library of Antonin Svehla Mgr. Doboš Jan 
1300 Finance and Administration Ing. Regent Miroslav 

1301 Administration of procurement and contracts 
Bc. Vodička Jan, magistr 
práva, DiS. 

1310 Finance Žáková Iveta 
1311 Accounting Hanibalová Petra 
1320 Internal and Assets Administration Ing. Prchlík Vladimír 
1321 Economic Administration and Reprography Kozlovská Hana 
1322 Multimedia Services Ing. Minář Jiří 
1331 ICT Bc. Chorváth Petr 
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