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Vážený čtenáři,

ročenka kterou jste právě otevřeli, připravil Ústav země-
dělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a obsahuje informace 
o aktuální náplni jednotlivých úseků našeho pracoviště. 
Než se pustíte do čtení ročenky, dovolte mi krátce předsta-
vit nejen její obsah, ale i naší instituci. Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací (ÚZEI) vykonává své hlavní činnosti 
v oblasti základního i aplikovaného ekonomicko-zeměděl-
ského výzkumu a také v oblasti informačních, knihovnických 
a dalších služeb.
 
Jedním z  našich elementárních úkolů je zajišťování 
výzkumně-analytického a vzdělávacího servisu pro Mini-
sterstvo zemědělství a další organizace působící v resortu 
zemědělství.

Současné vydání ročenky, které je již osmnáctým v pořadí, 
shrnuje nejvýznamnější aktivity a stav řešených úkolů v díl-
čích organizačních složkách ÚZEI za rok 2017. Těmito úkoly 
jsou především ty z oblasti vědecko-výzkumné, analytické 
a také úkoly zajištující podporu státního zemědělského pora-
denství a vzdělávání.

Významnou činností ústavu je každoročně schvalovaný 
a následně realizovaný plán tematických úkolů řešených pro 
Ministerstvo zemědělství. S touto aktivitou souvisí i operativ-
ně-analytická podpora pro rozhodování ministerstva. Také 
organizace komerčního, neziskového a akademického sek-
toru mají zájem o spolupráci s ÚZEI, a to zejména v podobě 
odborných konzultací nebo formou spolupráce na granto-
vých a jiných výzkumných projektech.

Jednou z tradičních každoročních aktivit je grantová sou-
těž o interní výzkumné projekty, která má zabezpečit roz-
voj vědecko-výzkumných aktivit v souladu s mezinárodními 
trendy, aktuálními tématy a požadavky praxe i resortu Mini-
sterstva zemědělství. Touto aktivitou se prohlubuje znalostní 
báze zaměstnanců ÚZEI, a to vede mimo jiné k implemen-
taci nových témat, která jsou posléze řešena v rámci trva-
lých tematických úkolů.

Přímé výstupy pro MZe zajišťuje úsek Vědy a výzkumu. Věda 
a výzkum byly vždy základními pilíři našeho pokroku a nepo-
stradatelnou podporou ekonomického i sociálního a rozvoje. 
V dnešní době jsou objektivní vědecké výstupy často jediným 
neochvějným ostrovem stability v moři subjektivních názorů. 
Právě díky dlouhodobé vědecké práci, sběru a vyhodnoco-
vání dat můžeme poskytnout kvalifikované podklady pro 
zlepšení našeho zemědělství. 

S rostoucími požadavky na sledování souvislostí mezi jednot-
livými disproporcemi v rámci agrosektoru a tržními diferen-
cemi jednotného trhu EU vzrůstají i požadavky na četnost 
a přesnost výstupů odboru FADN CZ, jako jediného adminis-
trátora primárních zdrojů dat pro hodnocení ekonomických 
dopadů Společné zemědělské politiky EU v prostředí ČR.

V roce 2017 pokračovaly dále činnosti v úseku Poraden-
ství a vzdělávání, jejichž hlavní náplní je podpora rezort-
ního odborného vzdělávání jak v metodické, tak i v kont-
rolní rovině. ÚZEI rovněž dlouhodobě vzdělává a akredituje 
poradce, lektory a také poskytuje celkovou informační pod-
poru zemědělskému poradenskému systému na území ČR.

Stejný přínos pro rozvoj poznání jako věda přináší také 
práce s odbornou literaturou. Jejím hlavním benefitem je 
rozvíjení kritického myšlení. To nám umožňuje vidět věci 
mnohem přesněji a zároveň přesné pozorování skutečnosti 
opět dále rozvíjí naše kritické myšlení.  Součástí naší insti-
tuce je proto i Knihovna Antonína Švehly (KAŠ), která je jedi-
nou specializovanou knihovnou v ČR pro oblast zeměděl-
ství a potravinářství. Jedná se o třetí největší zemědělskou 
knihovnu na světě a díky technologickému rozvoji se zařa-
dila mezi nejmodernější knihovny, a to nejen v českém, ale 
i v celosvětovém měřítku. I nadále pokračuje v zajišťování 
komplexní knihovnické informační služby pro pracovníky 
Ministerstva zemědělství.

Pro úspěšné plnění zadaných úkolů a plynulého chodu veš-
kerých činností ÚZEI je nezbytná součinnost a podpora 
spolupracujících výzkumných ústavů a institucí. Také díky 
odborníkům z těchto institucí a jejich know-how mohly být 
úkoly a výzkumné projekty ÚZEI v roce 2016 řešeny v poža-
dovaném rozsahu a souvislostech. I jim, stejně jako všem 
pracovníkům ÚZEI a našim spolupracovníkům z Ministerstva 
zemědělství děkuji za odvedenou práci v roce 2016.

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

Všem autorům ročenky patří taktéž poděkování za úsilí, 
které obsahové i technické přípravě publikace věnovali.

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
                                                                                ředitel
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stav zemědělské ekonomiky a informací, státní 
příspěvková organizace, je zřízen Minister-
stvem zemědělství v souladu s ustanovením § 
31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospo-
daření s rozpočtovými prostředky České repub-
liky a obcí v České republice, ke dni 1. ledna 1993. 
Zřizovací listina čj. 16102/2008-10000 ze dne 25. 
4. 2008 byla vydaná v souvislosti se zrušením 
sloučením Ústavu zemědělských a potravinář-
ských informací s Ústavem zemědělské ekono-
miky a informací na základě § 54 odst. 4 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších před-
pisů, dále pak podle ustanovení § 4b zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a § 1 a §2 
vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek 
státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozděj-
ších předpisů. Úplné znění zřizovací listiny ve smyslu změn 
podle opatření Ministerstva zemědělství č.j. 25094/2009-
10000, č.j. 36624/2010-10000, č.j. 60160/2014-MZE-12143 a č.j. 
62104/2016-MZE-13222 bylo vydáno s účinností od 8. 11. 2016.

V roce 2017 byla zpracována a schválena dlouhodobá kon-
cepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“)

ZÁKLADNÍ 
CHARAKTERISTIKY 
ÚZEI

Ú

1
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HLAVNÍ ČINNOST 
ÚZEI SPOČÍVÁ  
V TĚCHTO AKTIVITÁCH:

• základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru agrární 
politiky  

• odborná, školicí, servisní a informační činnost;

• výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison 
Agency FADN);

• vytváření a správa sítě testovacích podniků, která je kom-
patibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-

-potravinářském sektoru;

• provoz specializované knihovny podle § 13 zákona č. 
257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozo-
vání veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), v platném znění a v rámci této čin-
nosti získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístup-
ňování odborné literatury a dalších forem dokumen-
tových 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 Minister-
stva zemědělství“ včetně archivu těchto děl;

• transfer odborných zemědělských, potravinářských 
a souvisejících informací, zejména účelová vydavatel-
ská a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního 

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ÚZEI (STAV K 31. 12. 2018)

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

1001 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  Ing. Dan Král, Ph.D.

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. Hloušková Zuzana

1201 samostatné oddělení Datové zdroje Marhoun Michal

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

1012 oddělení Fondy Knihovny Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan

1300 úsek Ekonomika a správa Ing. Voneš Petr

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

1310 odbor Ekonomika Winterová Hana

1311 oddělení Účtárna Ing. Martin Stárek

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

a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby 
související včetně služeb polygrafických;

• příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání 
a informační podpora akreditovaných poradců, zabezpe-
čování činností kontrolního a metodického orgánu pora-
denství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva 
zemědělství pro oblasti zemědělství a rozvoje venkova;

• metodická a koordinační činnost zaměřená na imple-
mentaci Strategie celoživotního učení v sektoru zeměděl-
ství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odbor-
ného vzdělávání;

• vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu;

• koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená 
na přípravu a implementaci opatření poradenského sys-
tému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství 
a rozvoje venkova.

• V roce 2017 byla ÚZEI zpracována a MZe schválena dlou-
hodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále 
jen „DKRVO“) na roky 2018-2022 v souladu s Koncepcí 
výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na 
léta 2016 2022 schválenou usnesením vlády ČR č. 82 ze 
dne 3. 2. 2016 a Strategií resortu Ministerstva zeměděl-
ství České republiky s výhledem do roku 2030.
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INTERNÍ VÝZKUMNÉ, 
VÝVOJOVÉ A PODPŮRNÉ 
PROJEKTY ÚZEI

INTERNÍ 
VÝZKUMNÉ 
PROJEKTY

ANALÝZA VELKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ (1117) 
Odpovědný řešitel: Ing. Boyinová Sumudu Namali Gouri 

Cíl projektu: Identifikace rozsahu společensky odpovědných 
aktivit realizovaných velkými zemědělskými subjekty v České 
republice, jejich implikace pro společnost a podniky a iden-
tifikovat jejich silné a slabé stránky v návaznosti na relevantní 
zájmové skupiny a jejich postavení 

NOVÍ HOSPODÁŘI NA STARÉ PŮDĚ: NAKLÁDÁNÍ 
SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU DROBNÝMI VLASTNÍKY 
PŮDY PO VYJMUTÍ Z PRONÁJMU ZEMĚDĚLSKÝM 
PODNIKŮM (1120)
Odpovědný řešitel: Mgr. Delín Miloslav

Cíl projektu: Explorace motivací vlastníků půdy pro vyjmutí 
zemědělské půdy z pronájmu zemědělským podnikům a jejich 
hodnotových zaměření a deskripce nakládání se zemědělskou 
půdou drobnými vlastníky půdy po ukončení pronájmu.

VÍCEKRITERIÁLNÍ ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ (1281)
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Hloušková

Cíl projektu:Vytvoření metodického postupu multikriteriál-
ního zhodnocení hospodaření zemědělských podniků zohled-
ňující jejich multifunkční charakter. Obsahem projektu je 
navržení metody komplexní evaluace hospodaření podniků 
s přihlédnutím nejen k ekonomickým výsledkům, ale také 
k finanční stabilitě podniků, environmentálním a sociálním 

VÝZKUMNÉ 
A ODBORNÉ AKTIVITY 
ÚZEI

2.1
2.1.1

2
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funkcím zemědělských podniků. Ke zpracování výstupů byla 
využita datová základna FADN.

ANALÝZY TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU (1121)
Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav jelínek, Ph.D.

Cíl projektu:
1. V tematické oblasti 1 (TO1): Analýza tvorby cen na trhu 

se zemědělskou půdou; 
2. V tematické oblasti 2 (TO2): Analýza aktivity trhu se 

zemědělskou půdou;
3. V tematické oblasti 3 (TO3): Analýza prostorové diferen-

ciace trhů se zemědělskou půdou.

ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VÝKONNOST 
FAREM (1122)
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.

Cíl projektu: S využitím dat FADN 2005-2017, podniků polní 
výroby, určit latentní třídy a jejich modelů s flexibilním odha-
dem výrobní struktury pro různé technologie reprezentativ-
ního vzorku podniků polní výroby ČR, analyzovat vztah mezi 
charakteristikami zemědělských podniků a jejich výkonností 
včetně určení nejvýznamnějších determinantů ovlivňujících 
výkonnost, a to výpočtem podle metodiky OECD FLA network 
(projekt TAD/DO/2017.47; TAD/CA/APM/WP(2018)16).

IDENTIFIKACE A ANALÝZA FAKTORŮ 
OVLIVŇUJÍCÍCH CHARAKTER CENOVÉHO 
PŘENOSU V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉ 
VERTIKÁLE VEPŘOVÉHO MASA (1114)
Odpovědný řešitel: Tamara Rudinskaya, Ph.D.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na analýzu faktorů ovlivňují-
cích cenovou transmisi v zemědělsko-potravinářské vertikále 
(zejména analýzu tržní síly).

MLADÍ ZEMĚDĚLCI V ČESKÉ REPUBLICE (1113)
Odpovědný řešitel: Ing. Marie Šimpachová Pechrová, Ph.D.

Cíl projektu: Analyzovat situaci mladých zemědělců (vedou-
cích zemědělských podniků) v České republice, odhalit bari-
éry vstupu do odvětví a analyzovat politické nástroje, které 
usnadní generační obměnu v zemědělství.

INTERNÍ 
VÝVOJOVÉ 
PROJEKTY

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH 
SYSTÉMŮ NA ZMĚNY KLIMATU (1123)
Odpovědný řešitel: Ing. Anědrýsková Martina

Cíl projektu: Představit fungující světová adaptační opatření na 
klimatické změny, zejména pak sucho, se zohledněním jejich 
využití v podmínkách České republiky. a zjištění přístupu 

českých zemědělců ke klimatickým změnám, jejich informo-
vanost a jimi přijatá adaptační opatření.

PREDIKTIVNÍ MODELOVÁNÍ 
ŽIVOTASCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH 
OBLASTECH ČR (1297)
Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Cíl projektu: Zdokonalení vyhodnocování životaschopnosti 
farem v méně příznivých oblastech ČR.

NOVÉ POSTUPY V MODELOVÁNÍ AGRÁRNÍHO 
SEKTORU AGRO-2018 (1110) 
Odpovědný řešitel: Mgr. Chaloupka Ondřej

Cíl projektu: 
1. Permanentní zdokonalování modelu AGRO-2017 a vývoj 

modelu AGRO-2018 spolu s cenovými transmisemi 
všech sekcí modelu.

2. Zvláštní pozornost bude věnována prověřování, dokon-
čování a analýze potravinářského průmyslu.

3. Modelování ekonomického vývoje agrárního sektoru 
pomocí modelu AGRO-2014 v návaznosti na pravidelné 
predikce rentability zemědělských komodit. 

4. Pravidelné sledování aktuálního vývoje trhu a spotřebi-
telské poptávky vybraných potravin na bázi údajů firmy 
GfK, příp. AC Nielsen v návaznosti na modelovaný vývoj 
agrárního sektoru (bod 1). 

5. Metodika sledování ekonomické regulérnosti fungování 
trhu se zemědělskými a potravinářskými komoditami 
(domácí producenti versus zahraniční konkurence).

6. Aplikace modelu AGMEMOD v rámci ÚZEI pro efektiv-
nější a rychlejší řešení TÚ a MTÚ. Zapojení ÚZEI do řeši-
telského týmu, které spravuje, rozšiřuje, rozvíjí a vyu-
žívá model AGMEMOD.

7. Modelování citlivých komodit
8. Modelování energetického potenciálu zemědělství
9. Vytvoření modelu užití půdního fondu

POŽADAVKY ZEMĚDĚLCŮ 
NA VÝZKUM V OBLASTI INOVACÍ (1124)
Odpovědný řešitel: Ing. Mrnuštík Konečná Marta

Cíl projektu: Zjistit možnosti zajištění flexibilní zpětné vazby 
od zemědělců k výzkumu, pro zajištění žádaných praktických 
inovativních rad a relevantních výzkumných směrů výzkum-
ných organizací.

VZTAH NÁRODNÍCH (LOKÁLNÍCH, 
REPUBLIKOVÝCH) PREDIKCÍ K ŠIRŠÍMU 
MAKROEKONOMICKÉMU PROSTORU (1125)
Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný

Cíl projektu: Zpracovat možnosti nástrojů sloužících k charak-
terizaci (predikci) a tím i k podpoře vybraných ekonomických 
ukazatelů zemědělství, popř. jeho odvětví.

Formulace příčinných vztahů, nebo alespoň paralelních, 
mezi predikcemi ekonomiky vybraných komodit v souvislosti 

s hospodářskopolitickými opatřeními a skutečným vývojem 
ekonomiky těchto komodit.

Identifikace možných zlomů v budoucím vývoji ekonomiky 
u některých komodit v souvislosti s vývojem klimatických a 
jiných podmínek ve světovém kontextu.

Nalezení vztahu národních predikcí ČR k vývoji makroeko-
nomických ukazatelů v sousedních státech, zemích EU apod.
Kvantifikace naplnění dlouhodobých predikcí ÚZEI a jiných 
organizací (OECD, Evropská komise aj.).

Rozbor některých predikčních a evaluačních modelů země-
dělské ekonomiky.

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 roz-
šíření analýzy zdrojů financování projektů MAS z minulého 
roku, které přispěje k celkovému přehledu o aktivitách MAS 
v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

TERITORIÁLNÍ POHLED NA ROZVOJ VENKOVA (1126)
Odpovědný řešitel: Ing. Turková Edita

Cíl projektu: Vyhodnotit, zda dochází k divergenci nebo kon-
vergenci venkovských regionů.

POZNÁNÍ STRUKTURY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
GENEROVANÉHO SPOTŘEBITELI VE VYBRANÝCH 
LOKALITÁCH (1227)
Odpovědný řešitel: Ing. Tuzová Marcela, Ph.D.

Cíl projektu: Popsat strukturu komunálního odpadu generova-
ného spotřebiteli ve vybraných lokalitách a určit podíl potra-
vinového odpadu v rámci komunálního odpadu.

ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ – MOŽNOSTI ZDOKO-
NALENÍ SYSTÉMU V ČR V KONTEXTU SZP 2020+ (1115)
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Cíl projektu: Analýza poznatků z informativní deskripce a kom-
parativní analýzy zkoumání současného stavu systémů řízení 
rizik zemědělského sektoru EU a USA provedené v roce 2017 
s akcentem na posouzení využitelnosti pro doporučení formy 
podpory zemědělského risk managementu pro podmínky ČR, 
charakterizované významnou rolí velkých obchodních korpo-
rací zajišťujících zemědělskou produkci, a ve výhledu návrhů 
společné zemědělské politiky po roce 2020.

INSTITUCIONÁLNÍ VZTAHY NA TRHU S PŮDOU SE 
ZAMĚŘENÍM NA PODMÍNKY V EU (1292)
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.

Cíl projektu: Vypracovat dopadovou analýzu pro posouzení 
dopadů případných změn legislativy ČR vzhledem ke stáva-
jícímu stavu.

INTERNÍ PODPŮRNÉ PROJEKTY

ROZVOJ DATABÁZE NORMATIVŮ ZEMĚDĚLSKÝCH 
VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ (1128)
Odpovědný řešitel: Ing. Hruška Martin

Cíl projektu: Kompletace strukturované databáze parametrů 
pěstebních technologií k vybraným oceňovacím plodinám 
s propojením na podrobné informace o zařazených strojích 
a soupravách.

SMART FADN, I. ETAPA-ANALÝZA (1129)
Odpovědný řešitel: Ing. Macháčková Jana

Cíl projektu: Vytvořit návrh nového systému sběru a mana-
žerského využití dat FADN tzv. Smart FADN. Bude třeba vyu-
žít co nejvíce administrativních zdrojů pro naplnění dotaz-
níku a najít nové možnosti zjednodušení sběru dat pomocí 
nových digitálních a informačních technologií, a tím snížit 
administrativní zátěž zemědělským podnikům. V prvním roce 
řešení bude zpracovaná analýza dosavadního sběru dat FADN 
v ČR i v členských státech EU, zdokumentována vykazovací 
povinnost zemědělských podniků a rovněž provedena ana-
lýza dostupných administrativních zdrojů dat.

CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ ČESKÉ PIVO (IPP)
Odpovědný řešitel: Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Cíl projektu: Analyzovat proces získání chráněného zeměpis-
ného označení „České pivo“ a délku tohoto procesu, a to od 
podání přihlášky do registrace. Analyzovat a popsat definice 
a podmínky (včetně výrobních) pro získání tohoto chráně-
ného označení. Analyzovat výrobu piva. Sumarizace pivovarů, 
které tuto známku mohou používat a analýza jejich portfolia 
s vyčleněním těch produktů u kterých CHZO „České pivo“ již 
používají.  Popis kontroly a vyhodnocení dodržování podmí-
nek pro CHZO „České pivo“ u pivovarů, které toto označení 
mohou na svých produktech používat.

GRANTY 
(NÁRODNÍ PROJEKTY)

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
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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. 
Zdeněk Nesňal

Projekt řeší ekonomickou stránku optimalizace energetického 
využití zemědělské biomasy, se zaměřením na využitelnost 
napříč cílovými skupinami. V projektu je z ekonomického 
pohledu analyzována jak produkce zemědělské biomasy (plo-
diny, 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 sku-
tečnost, že vstupní surovina primárně nemá konflikt s potravi-
novým řetězcem. Problematika je řešena současně z hlediska 
přímých nákladů a výnosů a také z pohledu nepřímých efektů 
a externalit (ekosystémových služeb).

Originalita a jedinečnost řešení spočívá zejména v tom, že pro-
jekt navazuje na již existující IS RESTEP a doplňuje jej o nový 

– ekonomický pohled na energetické využití biomasy včetně 
zohlednění nepřímých ekonomických a environmetálních 
dopadů, čímž vzniká nová přidaná hodnota a reálný 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 energe-
tickému využití zemědělské biomasy, při respektování potra-
vinové soběstačnosti a ochrany půdy.

V rámci projektu bude navržena a testována metodika zohled-
nění 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 2018:
Ve druhém roce řešení byla na základě prvních výstupů zahá-
jena práce na převedení technologických operací při výrobě 
podle specifikace operací na BPEJ a navazujících technolo-
gických postupech na energetickou bilanci. Byly zpracovány 
náklady a tržby bioplynových stanic ve vybraných podmín-
kách, sestavení jejich ekonomické efektivity a stanovení mode-
lových podkladů k energetickým účelům (ÚZEI, ET). Klíčová 
byla kvalifikace základních skupin externalit, byl analyzován 
vliv hnojení kukuřice na siláž v klimatických regionech. Pro-
běhlo provedení odběru a vyhodnocení vzorků půdy v pod-
nicích s bioplynovými stanicemi. Byly provedeny práce na 
posouzení obsahu škrobu kukuřice na siláž podle klimatic-
kých podmínek.

Došlo ke zveřejnění publikace v databázi SCOPUS, ve stádiu 
schvalování je příspěvek do časopisu CIGR (impakt). 

REDUKCE PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI  
VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ

Číslo projektu: TL01000071
Zadavatel: Technologická agentura ČR, program ÉTA
Doba řešení: březen 2018 – srpen 2020 
Koordinátor projektu: Technologické centrum Akademie věd 
České republiky
Partneři projektu: MEDIAN s.r.o., Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací, Zachraň Jídlo, z.s.,
Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Snížení potravinových ztrát, omezení plýtvání potravinami a 
předcházení vzniku potravinového odpadu je v zájmu potra-
vinové politiky České republiky i ostatních států EU.

Cílem projektu RedPot je navázat na doporučení pro mapo-
vání a sledování potravinových ztrát ze sociálního, ekonomic-
kého a environmentálního hlediska, která byla vypracována 
v rámci evropského projektu EU FUSIONS, a navrhnout kon-
krétnější národní metodiku pro analýzu a následnou redukci 
plýtvání ve veřejném stravování v České republice. V rámci 
projektu bude i) kvantifikován potravinový odpad (ztráty) ve 
vybraných řetězcích jídelen a rychlého občerstvení, prove-
den odhad množství odpadu a ztrát v celém segmentu rych-
lého stravování v ČR; ii) budou identifikovány příčiny potravi-
nových ztrát na straně provozovatelů a na straně spotřebitelů 
(zákazníků) ve vybraných provozovnách a z nich odvozeny 
obecné faktory, které způsobují potravinové ztráty v jídelnách 
a rychlém občerstvení; a iii) budou navržena opatření pro 
redukci potravinového odpadu / ztrát v segmentu veřejného 
stravování pro praxi, podpůrné (nevládní) organizace a statní 
správu. Výsledkem bude vytvoření odborného podkladu z 
oblasti omezení potravinových ztrát pro kvalifikované poli-
tické rozhodování státní správy a tvůrců politik a současně 
návrh inovací technologických a organizačních postupů 
vybraných řetězců veřejného stravování.

Využitím výzkumných a participativních metod projekt při-
spívá ke spolupráci podnikatelské, akademické, neziskové i 
rozhodovací sféry.

Projekt (č. 2018TL01000071 s názvem Redukce plýtvání potra-
vinami ve veřejném stravování) je řešen s finanční podporou 
Technologické agentury ČR, z Programu na podporu apliko-
vaného společenskovědního a humanitního výzkumu, expe-
rimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Aktivity v roce 2018:
V tomto roce byla vypracována metodika měření a proběhl 
terénní výzkum ztrát v pobočkách tří stravovacích řetězců 
v trvání 63 dní. Shromážděná data budou základnou pro další 
výzkum.  

PROJEKTY V RÁMCI OP RYBÁŘSTVÍ, OPATŘENÍ 3.1 
SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ: 
ANALÝZA SBĚRU DAT V AKVAKULTUŘE V ČESKÉ 
REPUBLICE
PERSONÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO SBĚR 
DAT V AKVAKULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE – I. ETAPA
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO SBĚR DAT V AKVAKUL-
TUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

Čísla projektů: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000565 
CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000567 
CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000685
Vypisující organizace: Ministerstvo zemědělství ČR 
Doba řešení: březen 2018 – září 2018
červen 2018 – září 2018
srpen 2018 – prosinec 2018 
Odpovědný řešitel: Ing. Ota Zajíček, MBA 
Řešitelský kolektiv: Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Ing. Václava Lamačová  

Věcný obsah projektů, výstupy:
Předmětem projektů bylo zajistit povinnosti České republiky 
vyplývající z nových nařízení Evropské komise pro oblast 
rybolovu a akvakultury, zajistit sběr dat v oblasti akvakultury 
v České republice a zajistit vykonávání funkce Národního zpra-
vodaje za Českou republiku pro tuto oblast.

V rámci projektů byla zpracována základní analýza pro rea-
lizaci aktivit zaměřených na shromažďování, správu a využí-
vání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury v České republice. 
Byla zpracována analýza příslušných evropských předpisů, 
návrh metodiky na sběr a zpracování dat, návrh koncepce 
elektronického nástroje pro sběr a využití dat. 

Dále bylo zajištěno plnění funkce Národního zpravodaje. Byl 
jmenován Národní zpravodaj za Českou republiku (Ing. Jiří 
Dubec, Ph.D.) jako kontaktní místo pro výměnu informací 
mezi Evropskou komisí a Českou republikou, dále vypraco-
ván národní pracovní plán mezi ČR a EK, zpracována výroční 
zpráva za ČR, zajištěna účast a prezentace ČR na mezinárod-
ních a regionálních pracovních setkáních, zajištěno předávání 
informací dle požadavků Evropské komise, navázána spolu-
práce s Národními zpravodaji a odborníky z oblasti akvakul-
tury dalších evropských států. 

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ „INFORMAČNÍ KAM-
PAŇ NA TÉMA WHO 5 KLÍČŮ K BEZPEČNÉMU STRA-
VOVÁNÍ, HYGIENA PŘI MANIPULACI S POTRAVINAMI 
A ZDRAVÁ VÝŽIVA“ (2419)

Číslo projektu: 10901/2018
Vypisující organizace: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Doba řešení: Rok 2018
Řešitel: Ing. Daniela Doudová

Hlavní cíl projektu – informovat vybrané věkové kategorie 
obyvatel/spotřebitelů (děti MŠ, žáci ZŠ, středoškolská mlá-
dež, učitelé i rodiče těchto cílových skupin) o základech 
správné životosprávy a zdravé výživy, o základních hygienic-
kých 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.
Oproti předchozímu roku se pro velký zájem škol podařilo 
navýšit počet výukových hudebních představení a tematic-
kých programů pro děti ve věku 3 – 9 let na celkem 50 akcí, 
které probíhaly v různých regionech ČR a celkově je zhlédlo 
více než 2 600 dětí a jejich pedagogů.

Proběhl dotisk 1 700 ks pracovních sešitů „Jíme zdravě a 
s chutí“ pro žáky 1.-3. ročníků ZŠ, dále bylo zhotoveno 420 ks 
kopií flashdisků pro 3 věkové kategorie dětí a mládeže s tema-
tickým výukovým materiálem, vč. pracovních sešitů pro žáky 
ZŠ, demoverzí programu do interaktivních tabulí, naučnými 
písničkami z představení aj. Materiály jsou určeny k další dis-
tribuci do školních zařízení. K dokončené učebnici pro žáky 
6.–7.ročníků ZŠ „Výživa ve výchově ke zdraví“ byla získána 
schvalovací doložka MŠMT. K učebnici byly dokončeny i pra-
covní listy. Materiály jsou pro žáky i učitele volně ke stažení 
na stránkách www.viscojis.cz/teens.

Pro pedagogy ZŠ byl realizován odborný seminář „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 potra-
vinářského a zdravotnického zaměření, gymnázií a učilišť. 
Aktualizována byla i Příručka pro učitele k užívání kurzu. Celo-
ročně probíhala distribuce naučných tematických materiálů, 
propagace na výstavách a další aktivity.

VISK 3 – PROGRAMOVÉ ROZŠÍŘENÍ KNIHOVNÍHO 
SYSTÉMU ALEPH PRO POTŘEBY INTEGRACE S CENT-
RÁLNÍM PORTÁLEM KNIHOVEN 

Číslo projektu: 147/MK-S2197/2018 OULK, VISK 3 - CPK
Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR 
Doba řešení: duben 2018 – prosinec 2018 
Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš 
Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Mgr. Jan Doboš, Mgr. Eliáš Škrdlant

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2018: 
Základním cílem projektu je plnohodnotné zapojení našich 
bází do Centrálního portálu knihoven ČR (CPK) a poskytování 
služeb odborné knihovny pro veřejnost i pro ostatní knihovny. 
Pro zajištění přispívání bibliografickými, autoritními a exem-
plářovými údaji do CPK rozšíříme náš knihovní systému 
ALEPH 500 o protokol OAI-PMH (verze 2). Dále zavedeme 
jednotné přihlašování koncových uživatelů pomocí techno-
logie Shibboleth (Identity Provider, Service Provider).

VISK 5: RETROKATALOGIZACE ZEMĚDĚLSKÉ A 
POTRAVINÁŘSKÉ LITERATURY 2018

Číslo projektu: 18573/2018 OULK-OLK, VISK 5 - RETROKON
Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR 
Doba řešení: květen 2018 – prosinec 2018 
Odpovědný řešitel: Mgr. Marie Lísková
Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Ing. Libuše Zárubová, Ing. Radmila 
Karešová, CSc. 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2018: 

http://www.viscojis.cz/teens
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Vytváření minimálních katalogizačních záznamů starého 
fondu KAŠ v elektronickém knihovním systému ALEPH. 
Záznamy zpracovávají zaškolení brigádníci od května 2018. 
Supervizi a dopracování záznamů zajišťují průběžně odborné 
katalogizátorky KAŠ. Zpracované záznamy jsou předávány do 
Souborného katalogu Národní knihovny ČR. 

VISK 7: KRAMERIUS 2018 – OCHRANA A REFORMÁTO-
VÁNÍ FONDU

Číslo projektu: 18633/2018 OULK-OLK, VISK 7 - KRAMERIUS
Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR 
Doba řešení: květen 2018 – prosinec 2018 
Odpovědní řešitel: Mgr. Jan Doboš 

Zajištění provozu knihovny včetně správy knihovního sys-
tému Aleph, správa webových stránek https://kas.uzei.cz a 
dalších specializovaných systémů, pořizování a správa kni-
hovního fondu, odborné zpracování publikací, tvorba české 
zemědělské a potravinářské bibliografie (ČZPB), rozvoj digita-
lizace, zapojení do národních kooperačních programů, revize 
knihovního fondu podle knihovního zákona, poskytování veš-
kerých informačních, reprografických a výpůjčních služeb 
včetně zajištění dálkového přístupu do špičkových elektro-
nických databází a zahraničních časopisů, pořádání kultur-
ních, 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.

VISK 9: KOOPERATIVNÍ TVORBA A VYUŽÍVÁNÍ SOU-
BORŮ NÁRODNÍCH AUTORIT 2018 

Číslo projektu: 19061/2018/OULK-OLK, VISK 9 – Rozvoj Soubor-
ného katalogu 
Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR 
Doba řešení: květen 2018 – listopad 2018 
Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš 
Řešitelský kolektiv: MVDr. Alexandra Jarešová 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2018: 
Brigádníci kontrolují autoritní záznamy v bibliografických 
dabázích KAŠ v systému ALEPH. Sjednocují jednotlivé 
záznamy (autoritní záhlaví) tak, aby se omezila multiplicita 
záznamů. Lokální báze autorit se synchronizuje s národní bází 
autorit AUT.

TEMATICKÉ ÚKOLY (ODBORNÝ 
SERVIS PRO MZE)

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2017 
(4101)

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Věcný obsah úkolu:
Zpracování Zprávy o stavu zemědělství za rok 2017 informu-
jící o skutečnostech v rezortu zemědělství za jednotlivé roky.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017 (pracovní verze). 
Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2017 podle 
výsledků připomínkových řízení.

Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2019.

ODBORNÁ OPERATIVNÍ ČINNOST PRO MZE (4102)

Odpovědný řešitel: Ing. Kala Štěpán, MBA, Ph.D.
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Věcný obsah úkolu:
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. 
Luboš Blažek

Věcný obsah úkolu:
Příprava procesu akreditace pověřeného Certifikačního 
organu, 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.

ROZVOJ 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 akti-
vity monitoringu a hodnocení v roce 2018.

Zpracování připomínek a komentářů k výstupům hodnotitele 
pro průběžné hodnocení PRV za rok 2018.

Vedení databáze kontextových ukazatelů pro PRV. Na základě 
vývoje kontextových ukazatelů příprava časových řad a ana-
lýz pro posouzení rozvojových potřeb.

Spolupráce na zpracování zadání pro dílčí věcné monitoringy 
a metodiky zejména pro plošná opatření PRV (včetně lesnic-
kých opatření) v rámci zpracování ročního plánu hodnotících 
aktivit na rok 2019.

PODPORA OPATŘENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRV 
2014-2020 (4105)

Odpovědný řešitel: Ing. Jana Hlaváčková
Další řešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Jana Babáč-
ková, Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Edita Turková, Ing. Jaro-
slav Pražan, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
Úkol bude zaměřen na přípravu dat a získávání dalších zna-
lostí (podkladů) pro podporu řízení následujících environmen-
tálně 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) 
1. Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekono-

mickou situaci podniků, které byly ovlivněny vstupem a 
účastí ve vybraných opatřeních a titulech. Aktualizace 
zdrojových dat pro výpočet kalkulace újmy. 

2. Zhodnocení jiných forem poskytování poradenství pro 
AEKO.  

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

4. Podpora případných aktualizací odpovídajících NV. 
5. Koordinace činností v rámci Pracovní skupiny pro pří-

pravu opatření pro životní prostředí pro programové 
období 2021-2027.

ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH PODKLADŮ PRO HODNO-
CENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI COST BENEFIT ANALÝZY 
PRO PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
NA OBDOBÍ 2014-2020 (4106)

Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka
Další řešitelé: Ing. Marie Šimpachová Pechrová, Ph.D. a kolektiv 
pracovníků oddělení 1110, 1120, 1130

Věcný obsah úkolu:
Aktualizace a případné rozšíření databáze ekonomických uka-
zatelů (popř. rentability) zemědělských komodit a variabilních 
vstupů (vstupy a výstupy projektů) ve struktuře použité v Pra-
vidlech operací 4.1.1 a 4.2.1, ve spolupráci se SZIF. Podklady 
mají sloužit pro výpočet finančního plánu projektů PRV.

Příprava a posouzení alternativních metod pro hodnocení 
efektivity projektů PRV (včetně nezemědělských) ve spolu-
práci se SZIF, tj. dopracování kalkulátoru pro výpočet finanční 
analýzy projektů. 

Návrh použití v praxi v rámci Pravidel pro poskytování dotací).
Definice pravidel pro použití cen externalit v CBA
Vyhodnocení využití kalkulátoru v návaznosti na podané 
žádosti o dotaci.

PODPORA IMPLEMENTACE STRATEGIE 
RESORTU V OBLASTI PŘÍRODNÍCH 
A LIDSKÝCH ZDROJŮ (4109)

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Hana Šejnohová, 
Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík 
Konečná, Ing. Jan Drlík, Ing. Edita Turková

Věcný obsah úkolu:
Problematika ochrany přírodních zdrojů a tvorby krajiny, 
poskytování veřejných statků v rámci vztahů zemědělství 
k venkovu

1. 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 jednotli-
vých částí strategie).

2. Naplňování databáze indikátorů pro naplňování cílů 
Strategie

3. Návrh potřebných šetření s harmonogramem a s odha-
dem finanční náročnosti

4. Provedení vybraných šetření tam, kde nejsou jinak 
dostupná data

5. Vypracování přístupu posouzení významu zjištěných 
hodnot ukazatelů pro hodnocení naplňování strategie

ANALÝZA SZP Z HLEDISKA PODPORY ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBY (4110)

Odpovědný řešitel: Ing. Sumudu Namali Gouri Boyinová
Další řešitelé: Ing. Jaroslav Humpál

Věcný obsah úkolu:
Analýza a souhrn podpor vybraných komodit živočišné 
výroby v rámci SZP ve vybraných členských státech a srov-
nání 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. Kate-
řina Jochymková, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Dan Král, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
Jedná se o aktualizaci výstupů ÚZEI, které již byly MZe poskyt-
nuty v roce 2015 v rámci MTÚ pod názvem: „Zavedení nového 
dotačního titulu mléčného skotu, sektoru chovu prasat a drů-
beže“ pod označením TÚ 4102. 

V rámci tohoto nového národního dotačního programu „Zlep-
šení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat“, bude 
v roce 2018 nutná průběžná spolupráce na případných úpra-
vách a doplnění již provedených kalkulací sazeb u podpro-
gramů týkajících se Zlepšení životních podmínek v chovu doj-
nic, drůbeže, prasat a masného skotu. 

2.3
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Úkol je zadáván na základě následujících požadavků:
- správné nastavení předpokládané maximální výše podpor, 
které je nezbytné ke stanovení ročního maximálního celko-
vého objemu finančních prostředků pro chovatele, kteří se 
zapojí do dotačního programu „Zlepšení životních podmínek 
v chovu hospodářských zvířat“.

Dle podkladů uvedených v původním zadání úkolu je nutné 
vycházet ze sazby uvedené v pokynech EU* a počtu chovatelů, 
kteří by se zapojili do režimu jakosti, což je podmínkou pro 
tento dotační program – 500 EUR/VDJ ročně.

* 2014/C 204/01 – Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v 
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 
na období 2014 až 2020 (1.1.9 – Podpora na účast producentů 
zemědělských produktů v režimech jakosti).

IMPLEMENTACE A KOMUNIKACE VÍCEÚROVŇOVÉ 
STRATEGIE RESORTU VYUŽITÍM METODY BALAN-
CED SCORECARD - PODÍL ÚZEI NA CELKOVÉ KON-
STRUKCI A NAPLŇOVÁNÍ METODY VE VYBRANÝCH 
OBLASTECH (4112)

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Věcný obsah úkolu:

1. Vyhodnocení postupu plnění strategie rezortu v oblasti 
zemědělství a potravinářství za období 2015 – 2017;

2. Opatření v rámci implementace strategie pro dosaho-
vání cílových stavů indikátorů vztažených k zeměděl-
ství a potravinářství k horizontu 2020;

3. Podklady pro zaměření Společné zemědělské politiky 
EU z hlediska strategických cílů rezortu.

POKRAČOVÁNÍ VE SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ 
NASTAVENÍ PODMÍNEK GREENINGU V ČR V ROCE 
2015-2020 VČETNĚ JEJICH VLIVU NA ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ A PODNIKOVOU EKONOMIKU (4113)

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Věcný obsah úkolu:
Účelem navrženého TÚ bude dále rozpracovat a posoudit na 
základě metodiky, vypracované v roce 2017, nastavení jednot-
livých podmínek greeningu v ČR z pohledu dosažení cílů pro 
I. pilíř Společné zemědělské politiky (přímé platby) stanove-
ných EU legislativou. TÚ se zaměří na nastavení podmínek 
diverzifikace plodin (DP), trvalých travních porostů (TTP) a 
ploch využívaných v ekologickém zájmu.

TÚ by měl na základě připravené metodiky hodnocení efektů 
greeningu zajistit posouzení efektů na několika úrovních:

1. na strukturu podniků/plodin/ploch orné půdy,
2. na cílovou složku životního prostředí (biodiverzita, půda),
3. na podniky a na státní správu (ekonomické efekty).
Dále bude vyhodnocen dopad zákazu použití přípravků na 

ochranu rostlin u některých EFA ploch, který byl implemen-
tován prostřednictvím Nařízení Komise v přenesené pravo-
moci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017.

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 případ-
ném auditním šetření ze strany orgánů EK, EÚD či NKÚ. 

TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reago-
vat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě pro-
vedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR.

DALŠÍ ROZPRACOVÁNÍ KVANTIFIKACE 
EKONOMICKÉ ÚJMY ZEMĚDĚLCŮ 
HOSPODAŘÍCÍCH V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
VODNÍCH NÁDRŽÍ (4115)

Odpovědný řešitel:Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků úseku 1100

Věcný obsah úkolu:
Úkol navazuje na mimořádný tematický úkol č. IX Kvantifi-
kace ekonomické újmy zemědělcům hospodařících v OPVN, 
který MZe zadalo ÚZEI v roce 2017. V něm ÚZEI testoval mož-
nost posouzení kalkulace újmy na metodické bázi výběro-
vého šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, 
které ÚZEI spravuje a vyvíjí. Výsledky řešení poukázaly na nut-
nost přistoupit ke kalkulaci ve větším detailu; za žádoucí se 
považuje rozbor technologického postupu pěstování vybra-
ných plodin v OPVN a mimo OPVN včetně jeho vyjádření 
v peněžních jednotkách. K řešení budou využity agronor-
mativy a metodika, kterou spravuje a vyvíjí VÚZT. Techno-
logické postupy by měly zohlednit podmínky pro pěstování 
vybraných plodin dvě modelová území, OPVN Švihov a OPVN 
Fryšták.

SLEDOVÁNÍ POTRAVINOVÝCH ZTRÁT 
A POTRAVINOVÉHO ODPADU V CELÉM 
POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI (4123)

Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Ivanka Součková, Ing. Hana Baudisová,  
Ing. Jana Junghansová, Bc. Kristýna Kličková, Ing. Ilona Mrhál-
ková, Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
1. Potravinové ztráty a potravinový odpad při výrobě a 

zpracování potravin 
2. Potravinový odpad při prodeji potravin – velkoobchod, 

maloobchod 
3. Potravinový odpad – restaurace, jídelny, kavárny
4. Potravinový odpad v domácnostech, možnosti využití 

potravinového odpadu

Prohloubení informační základny v oblastech nepokrytých 
ve výstupu TÚ předchozího roku;

V závislosti na disponibilitě dat a možnostech jejich získání;
S  přihlédnutím k  tomu, zda se bude problematika 

potravinového odpadu generovaného domácnostmi řešit 
v rámci grantu na Mendelu nebo tvorba odpadu ze stravo-
vání v rámci TAČR.

ANALÝZA PODÍLU PRODEJŮ VYBRANÝCH SKUPIN 
POTRAVIN VE VYBRANÝCH ŘETĚZCÍCH PODLE ZEMĚ 
PŮVODU V ČLENĚNÍ ČR A ZAHRANIČÍ NA SPOTŘEBI-
TELSKÝCH NÁKUPECH (4124)

Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Foltýn, CSc.
Další řešitelé: Ing. Iveta Bošková, Ing. Jana Junghansová, Ing. Ště-
pán Kala, MBA, Ph.D., Ing. Ilona Mrhálková, Tamara Rudin-
skaya, Ph.D., Ing. Helena Sekavová, Ing. Marcela Tuzová, Ph.D., 
Ing. Ida Zedníčková

Věcný obsah úkolu:
1. Měsíční vyhodnocování maloobchodních prodejů vybra-

ných komodit (dle přílohy 1) z hlediska objemu a průměr-
ných měsíčních cen podle formátu prodejů (viz příloha 
2) a v členění na zemi původu (ČR a zahraničí). Země 
původu se určí dle informací o zemi původu potraviny 
uvedené při jejím uvádění na trh a v případě, že uvedena 
není dle země, ze které pochází její výrobce. Vyhodno-
cení bude dodáváno ve formě tabulkových výstupů se 
stručnými doprovodnými komentáři.

2. Zdroje údajů pro měsíční sledování výše uvedených 
potravin jsou uvedeny v příloze 3. Základní údaje 
vycházejí

• z veřejně dostupných výkazů ČSÚ a MZE; 
• z placených informací firmy AC-Nielsen ve vztahu 

ke komoditám 1-8 z přílohy 1);
• z placeného doplňkového výzkumu firmy vybrané 

z veřejné soutěže (ve vztahu ke komoditám 9 a 10 
z přílohy 1).

Podrobnější pololetní analýzy podle metodiky TU70 z roku 
2017 na bázi stejných zdrojových údajů.

SLEDOVÁNÍ POTRAVINOVÝCH ZTRÁT 
A POTRAVINOVÉHO ODPADU V CELÉM 
POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI (4125)

Odpovědný řešitel: Tamara Rudinskaya, Ph.D.
Další řešitelé: Mgr. Jiří Pokorný, RNDr. Pavel Froněk, CSc., 
Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Petr Novotný

Věcný obsah úkolu:
Analýza a vyhodnocení poskytnutých dat pověřenou osobou 
podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evi-
denci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů – Českomoravskou společností chovatelů. Soubor dat 
byl pořízen v rámci dotačního programu 19.A.b.2. dle Zásad a 
týká se produkce mléka, informací z oblasti ekonomické, zoo-
technické, technologické a organizační.

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DOPADŮ 
PŘIJETÍ PAŘÍŽSKÉ DOHODY V OBLASTI 
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ NA ZEMĚ-
DĚLSTVÍ ČR (4131)

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Jelínek Ph.D.
Další řešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Zdenek Nesňal, 
Ing. Tomáš Medonos, Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
Cíle EU v oblasti snižování emisí (formulované v rámci tzv. 

„The Energy Road Map 2050“) předpokládají významné snížení 
emisí o 80 – 95 % do roku 2050. V návaznosti na Pařížskou 
dohodu a Rámce pro klima a energetiku by měla ČR snížit 
emise skleníkových plynů v sektorech nepodléhajících sys-
tému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (sek-
torech mimo EU ETS), včetně sektoru zemědělství, o 14 % do 
roku 2030 ve srovnání s 2005. Zemědělství se na celkových 
emisích skleníkových plynů v ČR podílí cca 7 %. Mezi hlavní 
zdroje emisí v rámci sektoru zemědělství patří hnojení orné 
půdy a chovy hospodářských zvířat. Ačkoli národní cíle snižo-
vání emisí nejsou sektorově alokované, dosahování emisních 
cílů v zemědělství bude ovlivňovat národní strategické cíle a 
tento vztah bude platit i opačně. Strategie zemědělství ČR do 
roku 2030 předpokládá významné posílení v soběstačnosti 
potravin a produkci zemědělství vč. živočišné výroby, což by 
se pravděpodobně promítlo do nárůstu emisí skleníkových 
plynů. Vedle naplňování národní Strategie bude významně 
působit nová SZP od roku 2021. 

Navrhovaný tematický úkol bude mimo jiné ex-ante hodnotit 
agrárně-politická opatření, která budou současně orientována 
na snižování emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících 
ovzduší v zemědělství. Budou kvantifikovány možnosti země-
dělství podílet se na plnění vymezených národních emisních 
cílů, vypočteny ekonomické dopady a nutné náklady (na pod-
niky a sektor) a identifikovány možné strukturální změny sek-
toru vyplývající z implementace příslušných opatření. 

Pro řešení úkolu bude ÚZEI uplatňovat vlastní model FARMA 
4.x, který simuluje ekonomické dopady agrárně-politických 
opatření do zemědělství. Tento nástroj bude dále rozšířen 
o emisní modul, který bude umožňovat současnou simu-
laci scénářů zaměřených na klimatické a produkční cíle 
českého zemědělství.

PODPORA PROJEKTOVÝCH 
(DIVERZIFIKAČNÍCH) OPATŘENÍ PRV 2014 - 2020 
(4134)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdenek Nesňal
Další řešitelé: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Ondřej Cha-
loupka, Ing. Marie Šimpachová Pechrová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
V rámci úkolu se bude ÚZEI zabývat přípravou dat a získá-
váním dalších informací, znalostí a podkladů pro podporu a 
řízení následujících opatření PRV 2014 – 2020 (včetně získání 
dat potřebných pro budoucí přípravu nastavení opatření po 
roce 2020):
• Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

(operace 6.4.3 a), 6.4.3 b))
• Spolupráce (operace 16.6.1.)
• Investice do hmotného majetku (operace 4.1.1 – podpory 

zaměřené na OZE)
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1. Podpora vývoje pravidel a navazujících žádostí o dotace 
a o proplacení operací 6.4.3 a 16.6.1. a to i ve vztahu 
k sběru dat pro evaluaci PRV

2. Podpora případných aktualizací odpovídajících aktuál-
ním dotačním kolům a zveřejňovaným výzvám

3. Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména 
v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná, Pří-
prava a aktualizace metodických postupů (16.6.1).

4. Provádění hodnocení žádostí o dotace a o proplacení  
v operaci 16.6.1.

5. Analýza a rozvoj metodik pro přípravu a hodnocení ope-
rací 6.4.3,16.6.1 a případně 4.1.1 PRV.

ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PŘEDBĚŽNOU 
ANALÝZU ZAVEDENÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 
V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ (4135)

Odpovědný řešitel: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.
Další řešitelé: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., 
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Ing. Václav Vilhelm, CSc., 
Ing. Marie Šimpachová Pechrová, Ph.D., 
Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., Ing. Jaroslav Humpál, 
Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Věcný obsah úkolu:
EK připravuje pro období 2020+ širší zavedení finančních 
nástrojů do SZP s úmyslem doplnit u některých investičních 
podpor jejich grantové formy. Opatření se týká také systému 
investičních podpor v rámci PRV. Finanční nástroje (FI) jsou 
takové formy podpory, na které se velmi pravděpodobně 
budou poskytovat prostředky z rozpočtu Programu rozvoje 
venkova v rámci jednotlivých opatření v následujícím období 
a řeší konkrétní cíle SZP. Mezi tyto nástroje patří úvěry a 
půjčky, garance nebo ostatní nástroje pro sdílení rizika mezi 
dvěma nebo více účastníky, přičemž mohou být případně 
kombinovány s poskytováním grantů. 

Tento TÚ navazuje na MTÚ č. 46/2017 a rozšiřuje zjištění, aby 
následně bylo možné posoudit možnosti a funkčnost uplat-
ňování finančních instrumentů a jejich potenciál absorbovat 
investiční a kapitálové potřeby zemědělských a potravinář-
ských podniků ČR a pomoci s přípravou zadání ex-ante ana-
lýzy, která bude předcházet spuštění FI v rámci PRV v dalším 
programovém období 2020+. 

Specifickým cílem je provedení následujících analýz:
1. Příprava podkladů a vlastní provedení strukturovaných 

rozhovorů s reprezentanty finančních institucí poskytu-
jících finanční nástroje a nevládních organizací.

2. Příprava dotazníku pro zemědělské a potravinářské 
podniky pro zjištění, za jakých podmínek a proč stáva-
jící finanční nástroje neposkytují žadatelům požadovaný 
kapitál v podmínkách připravované SZP 2020+.

3. Zhodnocení současného finančního trhu komerčních 
bank – podmínky, objem a ochota financovat mikro, 
malé a střední zem. a potr. podniky, jejich postoj k pří-
padnému zavedení FI. 

4. Analýza současné situace na finančním trhu - % nespláce-
ných úvěrů zemědělců u bank, u PGRLF, průměrné délky 
a objemy v tuto chvíli poskytovaných půjček a garancí.

5. Dopracování, rozšíření a prohloubení výstupů z před-
cházejícího MTÚ vč. formulace doporučení pro zadání 
ex-ante.

VYHODNOCENÍ PROGRAMU PODPOR VE VINO-
HRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ V ČR (4203)

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová
Další řešitelé: Bc. Kristýna Kličková, Ing. Josefína Menzlová,  
Ing. Ivanka Součková, Mgr. Jiří Pokorný, 
RNDr. Pavel Froněk, CSc.

Věcný obsah úkolu:
Hodnocení nákladů a přínosů Vnitrostátního programu pod-
por do vinohradnictví a vinařství na roky 2014 – 2018 dle pro-
váděcího nařízení Komise (EU) č. 168/2014 a prováděcího naří-
zení Komise (EU) 2016/1150.

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:
Rozdělení české akvakulturní produkce uvedené na tuzem-
ský trh (včetně zpracovaných ryb) v objemovém a finančním 
vyjádření do jednotlivých měsíců roku 2016 včetně členění 
dle druhů ryb.

Odborné poradenství při a realizaci evaluačních aktivit 
v OP Rybářství 2014 – 2020 (4205)

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová
Další řešitelé: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
ÚZEI poskytne ŘO OP Rybářství odborné poradenství při 
realizaci evaluačních aktivit plánovaných pro OP Rybářství 
2014–2020. V souladu s evropskými předpisy bude v roce 
2018 zahájeno hodnocení principů 3E (účinnosti, účelnosti a 
úspornosti) jednotlivých intervencí OP Rybářství 2014–2020. 
ŘO OP Rybářství bude za tímto účelem realizovat veřejnou 
zakázku na externího evaluátora, který v úvodní fázi evaluace 
nastaví detailní metodiku výše uvedeného hodnocení. Meto-
dika bude následně předána ÚZEI, který provede odbornou 
oponenturu s cílem posoudit vhodnost navrhovaných meto-
dických postupů.

PROBLEMATIKA TRŽNÍCH NEDOKONALOSTÍ  
A SELHÁNÍ V RÁMCI VERTIKÁLY ZEMĚDĚLSKO-PO-
TRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ (4206)

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, doc. Ing. Jindřich Špička, 
Ph.D., Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., RNDr. Pavel Froněk, CSc., 
Mgr. Jiří Pokorný, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Veronika 
Kohoutová

Věcný obsah úkolu:

Cenové transmise: přehled studií vybraných autorů a analýza 
možnosti jejich aplikace v ČR; výpočet transmisí pro odvětví 
mléko, vepřové a drůbeží maso. 

Vývoj koncentrace v odvětví mléka, vepřového a hovězího 
masa. 

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).

STATISTICKÁ ŠETŘENÍ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚL-
STVÍ (EKOLOGICKÉ FARMY - BIOPRODUKCE, ZPRA-
COVÁNÍ, ODBYT A TRH S BIOPOTRAVINAMI) (4212)

Odpovědný řešitel: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Jana Hlaváčková, Ing. Mgr. Lucie Rádlová, 
Ing. Jana Babáčková, Ing. Vladimír Kostlivý, Dr., Ing. Ivana 
Darmovzalová

Věcný obsah úkolu:
1. 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 2017;

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

OCEŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU (4214)

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.
Další řešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera, RNDr. 
Pavel Froněk, CSc., Ing. Petr Derenik 

Věcný obsah úkolu:
Ocenění zemědělského půdního fondu a navazující ekono-
mické 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:

1. Vyhodnocení aktuálního stavu a dalších směrů využití 
BPEJ ve státní správě;

2. Aplikace výstupů systému hodnocení půdy do provoz-
ních podmínek zemědělských podniků v návaznosti na 
stávající datové zdroje.

AGRÁRNÍ TRH PRÁCE (4215) 

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná
Další řešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Lenka Doležalová, 
Ing. Jan Drlík, Jan Karas, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., 
doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Zdeňka Náglová, 
Ph.D., Ing. Martina Harvilíková, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., 
Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:

1. Vývoj agrární zaměstnanosti (celkem a strukturovaně 
podle právních forem podnikání, regionů a vybraných 
socioekonomických a demografických kritérií). 

2. Vývoj agrární nezaměstnanosti. 
3. Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na vybrané pro-

dukční faktory.
4. Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na uplatňovanou 

dotační politiku v sektoru.
5. Komparace s agrární zaměstnaností v zemích EU.
6. Predikce potřeby pracovníků v zemědělství s ohledem 

na scénáře budoucího vývoje agrárního sektoru; výchozí 
scénář bude postaven na parametrech Strategie 2030.

7. Vývoj mzdové situace zemědělců (vč. regionálních 
aspektů, dle profesních tříd CZ-ISCO aj.) a disparity země-
dělských mezd v rámci odvětví národního hospodářství.

8. Vývoj příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských 
podnicích fyzických osob (mimo mzdové příjmy, s vyu-
žitím datové základny FADN ČR, vč. porovnání vybra-
ných ukazatelů za podniky fyzických a právnických osob).

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB REZORTU S DŮRA-
ZEM NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ (4217)

Odpovědný řešitel: PhDr. Daniela Spěšná
Další řešitelé: Mgr. Miloslav Delín, Ing. Lenka Doležalová, 
Ing. Jan Drlík, Bc. Jan Karas, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., 
Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
1. Analýza dat o absolventech zemědělských oborů střed-

ních škol (zdroj: NÚV).
2. Analýza uplatnitelnosti absolventů zemědělských oborů 

středních škol na trhu práce (nezaměstnanost absolventů 
zemědělských oborů, zdroj: NÚV).

3. Empirický výzkum potřeby pracovních sil a uplatnění 
absolventů SZŠ v zemědělských podnicích (dotazní-
kové šetření a hloubkové rozhovory v zemědělských 
podnicích). 

4. Vyhodnocení empirického výzkumu ve vazbě na vstupní 
statistické analýzy.

Bližší specifikace na základě průběžných konzultací s MZe.

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.

Věcný obsah úkolu:
Úkol bude zaměřen na podporu řízení a hodnocení tohoto 
opatření PRV 2015-2020. 

1. Analýza a vyhodnocení působení opatření do sektoru 
prasat a sektoru mléčného skotu. 

2. Doplnění baseline opatření. 
3. Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména 

v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná. 
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MONITORING A PREDIKCE CEN HLAVNÍCH KOMO-
DIT ČR A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 28 (4221)

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný
Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Hana Baudi-
sová, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., RNDr. Pavel Froněk, CSc., 
Ing. Josefína Menzlová, Ing. Petr Novotný, Ing. Ivanka 
Součková, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Václava Peři-
nová, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Kristýna Decheťová,  
Bc. Kristýna Kličková, Ing. Dan Král, Ph.D., Ing. Martina 
Andrýsková

Věcný obsah úkolu:
1. Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen země-

dělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitel-
ských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného 
původu na bázi údajů ČSÚ a TISČR SZIF.

2. Komparace vývoje cen zemědělských výrobců, bur-
zovních cen a spotřebitelských cen v ČR s vybranými 
zeměmi EU 28 za I. a II. pololetí 2018 u všech jmenova-
ných komodit.

VLIV SVĚTOVÉHO A EVROPSKÉHO TRHU MLÉKA, 
HOVĚZÍHO, VEPŘOVÉHO, DRŮBEŽÍHO, SKOPOVÉHO 
MASA A VAJEC NA TRH KOMODIT V ČR V ROCE 2018 
(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., 
Bc. Kristýna Kličková, Ing. Dan Král, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
Vývoj a výhled produkce, cen, zahraničního obchodu s komo-
ditou hovězí, vepřové, drůbeží, skopové maso a vejce ve světě 
a v Evropě a jejich vliv na vývoj domácího trhu.

ROČENKA AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 
ČR ZA ROK 2017 (4223)

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová
Další řešitelé: Ing. Markéta Bříšková, Ing. Helena Sekavová

Věcný obsah úkolu:
1. Postavení ČR v agrárním obchodu EU
2. Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu 

(AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostat-
ními členy EU v roce 2015 v porovnání s průměrem před-
chozích pěti let.

3. Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a 
bilance AZO ČR.

4. Vývoj AZO ČR je hodnocen z teritoriálního i komoditního 
pohledu a rovněž i z hlediska podílu nezpracovaných/
zpracovaných výrobků.

5. Součástí informační studie je posouzení konkurence-
schopnosti českého agrárního exportu (prostřednictvím 
dvou forem ukazatelů RCA).

ANALÝZY AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 
ČR ROKU 2018 (4224)

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová
Další řešitelé: Ing. Markéta Bříšková, Ing. Helena Sekavová

Věcný obsah úkolu:
1. Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahranič-

ního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního 
obchodu s ostatními členy EU v roce 2018.

2. Hodnocení z teritoriálního i komoditního pohledu.
3. Zpracování v hodnotovém i množstevním vyjádření.
4. Analýza jednotkových vývozních a dovozních cen.
5. Tabulkové a grafické výstupy.

ANALÝZA FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH 
NA POPTÁVKU PO POTRAVINÁCH, VÝVOJ 
A PREDIKCE SPOTŘEBY (4225)

Odpovědný řešitel: Ing. Ilona Mrhálková
Další řešitelé: Ing. Helena Sekavová, Ing. Jana Junghansová

Věcný obsah úkolu:
1. Vývoj celkové spotřeby potravin a spotřeby podle sociál-

ních skupin, predikce spotřeby;
2. Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl zahranič-

ních výrobků na celkové spotřebě;
3. Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání 

za potraviny, nápoje a tabák;
4. Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na 

spotřebu potravin;
5. Analýza vývoje českého trhu s důrazem na nabídku 

potravinářského zboží a spotřebitelské preference.

MONITORING A HODNOCENÍ AGRÁRNÍHO SEK-
TORU A ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY ČR PRO OECD (4226)

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková 
Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Marta Mrnuštík 
Konečná, Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Doucha, 
CSc., Ing. Jana Junghansová, Ing. Petr Novotný, Mgr. Jiří Pokorný, 
Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Jose-
fina Menzlová

Věcný obsah úkolu:
1. Vypracovat podklady ke každoročnímu monitoringu 

a hodnocení podpor pro OECD s rozšířením v oblasti 
podpor obecných služeb (vč. el. zaslání na MZe).

2. Vypracovat pozice k materiálům pracovních orgánů 
OECD, na  jejichž činnosti ÚZEI participuje + v pří-
padě osobní účasti též zprávy z jednání těchto pracov-
ních orgánů (včetně úkolů s termíny, které vyplynou 
z jednání).

3. Zpracovat dotazníky OECD podle aktuálních požadavků.
4. Všechny úkoly zpracovat v českém i anglickém jazyce.

MOŽNOSTI DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 
DO VÝROBY ENERGIE Z OZE A PŘÍPRAVA AKTUALI-
ZACE AKČNÍHO PLÁNU PRO BIOMASU (4227)

Odpovědný řešitel:  Ing. Zdeněk Nesňal
Další řešitelé: RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Hruška Martin, Ing. 
Václav Voltr, CSc.

Věcný obsah úkolu:
1. Statistická šetření množství a druhů biomasy zpraco-

vávaných v bioplynových stanicích a dalších energetic-
kých zařízeních využívajících biomasu (bude proveden 
na reprezentativním vzorku zemědělských BPS);

2. Aktualizace potenciálu ČR pro pěstování biomasy pro 
energetické využití při dosažení soběstačnosti v produkci 
potravin v souladu s platnou Strategií resortu Minister-
stva zemědělství do roku 2030 a v souladu s novým kli-
maticko-energetickým rámcem EU (modelování a výpo-
čty výměry potřebných pěstebních ploch);

3. Vyhodnocení APB s využitím výsledků statistických 
šetření biomasy s využitím SW Visual analytics nebo 
podobným;

4. Příprava podkladů pro nový APB na roky 2021-2030.

VÝKONNOST A EFEKTIVNOST VÝROBY 
POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (CZ-NACE 10) 
A VÝROBY NÁPOJŮ (CZ-NACE 11) (4228)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Martin Plášil, Ph.D., JUDr. 
Ing. Josef Mezera, CSc

.
Věcný obsah úkolu:
1. Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků 

(MSP) CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11 a posouzení rozvoje regi-
onální produkce v ČR;

2. Analýza vývoje výkonnosti CZ-NACE 10 a v oborové struk-
tuře a CZ-NACE 11 (včetně srovnání s EU u dostupných 
indikátorů);

3. Finanční analýza CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11, systém pod-
pory potravinářských výrob;

4. Vývoj zaměstnanosti a mezd CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11.

VNITROSTÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
NA ZEMĚDĚLSTVÍ ZA HOSPODÁŘSKÝ 
ROK 2016/2017 (4229)

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková
Další řešitelé: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík 
Konečná, Ing. Ilona Mrhálková

Věcný obsah úkolu:
1. Vypracovat podklady za ČR ke každoroční notifikaci 

domácích podpor pro WTO podle jednotlivých dotač-
ních titulů (dle aktuálního zadání EK) – v angličtině

2. Zpracovat podklady do tabulek podle požadavků WTO/
EK.

ZJIŠTĚNÍ HODNOTY MONITOROVACÍCH INDI-
KÁTORŮ 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 2018 (4231)

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., 
Ing. Jana Macháčková

Věcný obsah úkolu:
Zjištěné hodnoty výše uvedených indikátorů budou vykazo-
vány Evropské komisi v rámci výroční zprávy Programu roz-
voje venkova.

Ke zjištění hodnoty předpokládáme zejména následující 
činnosti: 
1. Upřesnění metodiky kontrafaktuální analýzy pro výpo-

čet monitorovacího indikátoru R2 vytvořené v rámci TÚ 
17/4231/2017. Literární rešerše používaných metod hod-
nocení dopadů podpor z PRV.

2. Výpočet hodnot indikátorů pro ŽOP 2016 na základě dat 
předaných z IS SZIF, revize datových položek v monito-
rovacích listech.

3. Ověření vypočtených hodnot na základě dat dostupných 
z jiných zdrojů (FADN, databáze Bisnode Albertina apod.) 

Součástí tematického úkolu jsou také konzultace se zpracova-
telem průběžného hodnocení PRV při odpovědi na hodnotící 
otázku za použití výše uvedených ukazatelů.

SLEDOVÁNÍ A ANALÝZY NÁKLADŮ A RENTABILITY 
ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ (4232)

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný
Další řešitelé: Ing. Terézia Bobošová, DiS, Ing. Kateřina Jochym-
ková, Ing. Jana Poláčková, CSc., Ing. Marcela Remešová, DiS.

Věcný obsah úkolu:
Zpracování vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků 
zemědělské prvovýroby za rok 2017 a analýza vývoje nákla-
dovosti 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.

Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování révy vinné 
v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech 
zemědělských výrobků.

VÝVOJ TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU A IDENTIFI-
KACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VÝVOJ CEN ZEMĚ-
DĚLSKÉ 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:
Monitoring tržních cen zemědělské půdy ve vybraných okre-
sech ve spolupráci s ČÚZK

Hodnocení vlivů určujících místně i časově ceny zeměděl-
ských pozemků včetně srovnání s vybranými státy EU

Analýza vývoje pachtovného za zemědělské pozemky v ČR a 
srovnání s vybranými státy EU
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Predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a pachtov-
ného 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. Sumudu Namali Gouri Boyinová

Věcný obsah úkolu:
Analýza národních podpor v sousedních a zemědělsky vyspě-
lých zemích. Porovnání státních podpor z hlediska sumy na 
hektar a na AWU v rámci celé EU, specifikovat podíl na HDP. 
Porovnat úroveň produktivity v zemědělské prvovýrobě.

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: 
Část 1) 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 dosavad-
ního 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 před-
chozí úkol č. 27/2017. Při zpracování tohoto TÚ je tak zejm. 
nezbytné sledovat sklizňové plochy a výnosy, kusy zvířat, 
rentabilitu, pracnost, dopad na zaměstnanost a související 
environmentální faktory. Současně pokud jde o podporu na 
bílkovinné plodiny, zhodnotit poskytování podpory za roky 
2015-2017 včetně výhledu do budoucna při změně podmínek.

Závěry TÚ budou sloužit jako podklad pro následné celkové 
vyhodnocení nastavení této podpory v ČR pro období 2015-
2020. Uvedené vyhodnocení poskytování podpor, včetně zdů-
vodnění, může být zároveň použito jako argumentace při pří-
padném auditním šetření ze strany orgánů EK, EÚD či NKÚ. 

TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reago-
vat na aktuální vývoj situace, aby mohla být na základě pro-
vedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR.

Část 2) Zhodnotit a aktualizovat ekonomickou situaci v rámci 
pěstování bílkovinných plodin jako tržních plodin (tj. bez 

vazby na limit min. 3 VDJ/ ha; na zrno) a bílkovinných plodin 
pěstovaných ke krmným účelům (tj. vázaných na limit min. 3 
VDJ/ ha; objemných plodin), porovnání v období před zave-
dením dobrovolné vázané podpory a nyní při její současné 
aplikaci. Predikce budoucího vývoje ploch bílkovinných plo-
din a stavu bílkovinných plodin ve vztahu k limitům a obálce 
VCS plateb. 

PROBLEMATIKA PODPOR V OBLASTECH 
S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI 
ZNEVÝHODNĚNÍMI (ANC) (4237)

Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera
Další řešitelé: kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum

Věcný obsah úkolu:
ČÁST I: Modelovat dopad nového vymezení do ekonomiky 
podniků. Bude uvažována:
1. změna zařazení LFA vs ANC
2. nová výše sazeb
3. Farmy budou seskupeny do následujících kategorií:
4. podle zařazení do ANC (H, O, S, N vyřazované a N nikdy 

nezařazené)
5. podle faremního systému
6. podle zatravnění 
7. podle výrobního zaměření
8. podle velikosti

Bude provedeno porovnání skutečnosti roku 2016 a změna po 
promítnutí nových sazeb do této skutečnosti  (rozdíly ± v plat-
bách na ha, v ekonomických výsledcích).

ČÁST II: Analýza dosavadního působení LFA pro hodnocení 
opatření LFA

ČÁST III.: Součinnost při obhajobě provedeného vymezení 
ANC a nastavení plateb při jednáních s orgány EU. 

ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 
ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH 
VÝROBKŮ V ČR A VE VYBRANÝCH ČLENSKÝCH 
ZEMÍCH EU (4238)

Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Remešová, DiS.
Další řešitelé: Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Kateřina Jochym-
ková, Ing. Jan Boudný, Ing. Terézia Bobošová, Ing. Zdeňka 
Náglová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu:
Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit 
(pšenice, řepka, mléko, hovězí a vepřové maso) se srovnatel-
nými údaji sousedních zemí zapojených do mezinárodních 
sítí agri benchmark Cash Crop, agri benchmark Beef, Inter-
Pig 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 polo-
žek, výnosů, nákladové rentability a produkce za vybrané 
komodity.

Výsledky za vybrané komodity budou znázorněny graficky, 
data o nákladech a rentabilitě budou uvedena ve formě čísel-
ných průměrů za zemi.

PREDIKCE VÝVOJE NÁKLADŮ, VÝNOSŮ, NÁKLA-
DOVÉ RENTABILITY A SOUHRNNÉ RENTABILITY 
HLAVNÍCH KOMODIT ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBY V ROCE 2017 A V I. POLOLETÍ 2018 A VE 3. 
ČTVRTLETÍ 2018 (4239)

Odpovědný řešitel: Ing. Kateřina Jochymková
Další řešitelé: Ing. Jan Boudný, Ing. Marcela Remešová, Ing. Teré-
zia Bobošová, Ing. Jana Poláčková, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. 
Ida Zedníčková, Ing. Iveta Bošková, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Hana 
Baudisová, Ing. Ivanka Součková, Ing. Josefína Menzlová, Ing. 
Veronika Kohoutová, Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu:
Zpracování predikce vývoje vlastních nákladů nákladové ren-
tability a souhrnné rentability vybraných výrobků rostlinné a 
živočišné výroby a sledování trendů v živočišné výrobě.

Predikce nákladů za rok 2017 a 2018 vychází z vývoje indexů 
cen vstupů do zemědělství (průměr od počátku roku 2017, 
stejné období předchozího roku = 100 a v jednotlivých čtvrt-
letích 2017, 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 uve-
dených zdrojů bude vypočtena nákladová rentabilita. Pod-
pory budou ve výpočtu souhrnné rentability zohledněny na 
základě výsledků modelu FARMA 4, který je v ÚZEI neustále 
vyvíjen.

Výstupy tematické úkolu budou zohledňovat případná dopo-
ručení, která vzniknou v rámci pracovních skupin k jednotli-
vým komoditám.

VÝVOJ A PROVOZOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ 
DATOVÉ SÍTĚ FADN ČR DLE STANDARDŮ EU (4301)

Odpovědný řešitel:  Ing. Josef Hanibal
Další řešitelé: kolektiv pracovníků odboru FADN

Věcný obsah úkolu:
Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR. 
Organizování výběrového šetření hospodářského výsledku 
podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2017 v síti 
FADN. Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR 
v duchu nařízení Rady EU 1217/2009.

V roce 2017 se šetření FADN zúčastnilo 1 407 zemědělských 
subjektů. Oficiální soubor FADN za tento rok čítá 1 343 země-
dělských podniků, které byly předány Evropské komisi a které 
jsou následně využívány pro další zpracování a výstupy jak na 
národní, tak na mezinárodní úrovni. Na základě údajů aktu-
álního šetření byl zpracován odhad hospodářských výsledků 
pro rok 2018. Byla zpracována samostatná příloha ke Zprávě 
o stavu zemědělství ČR za rok 2017 v tištěné a elektronické 
podobě. 

Každoročně jsou analyzovány požadavky EK na nové ukaza-
tele nebo změny stávajících analytických ukazatelů a následně 
jsou zapracovány do aplikací, kterými disponuje Kontaktní 
pracoviště FADN ČR.

Výsledky FADN jsou pro odbornou veřejnost a zemědělské 
podniky účastnící se šetření FADN zpřístupněny pomocí 
webové aplikace umožňující přístup do veřejné databáze 
FADN. Tato webová aplikace se průběžně vyvíjí. Veřejná data-
báze nabízí mnoho tematických okruhů sdružujících zeměděl-
ské ukazatele, a to jak v hodnotových, tak naturálních jednot-
kách. Výstupem jsou průměrné hodnoty za skupinu podniků, 
a to v souboru FADN i v nápočtu na ČR.

ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍHO SOUBORU FADN
O PODNIKY HOSPODAŘÍCÍ V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ (4302)

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal
Další řešitelé: kolektiv pracovníků odboru FADN

Věcný obsah úkolu:
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. Zpraco-
vává odhad produkce EZ a podíl na celkové produkci země-
dělství ČR, včetně porovnání výsledků na ČSÚ SZÚ (souhrnný 
zemědělský účet). 

Byl vytvořen reprezentativní soubor podniků EZ za období 
2011-2017, 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 ana-
lýzu produkčních a ekonomických ukazatelů podniků ekolo-
gického a konvenčního zemědělství zahrnující porovnání 
srovnatelných skupin podle mnoha hledisek (výrobní zamě-
ření, ekonomická velikosti, podmínky hospodaření, aj.). Tyto 
výsledky byly uvedeny ve výstupu z TÚ a celkové shrnutí uve-
deno v Publikaci FADN 2018.

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO 
ZEMĚDĚLCE K DZES 5 A AKTUALIZACE 
PŘÍRUČKY OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI 
(4400)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek

Věcný obsah úkolu:
Cílem tematického úkolu bylo proškolit zemědělce ve znalosti 
DZES 5. K proškolení velkého množství konečných uživatelů 
(zemědělců) bylo třeba postupovat přes proškolené lektory, 
kteří následně v regionech proškolili v počítačových učebnách 
zemědělce. V rámci TÚ bylo proškoleno 68 lektorů a zorgani-
zováno 70 počítačových kurzů, na kterých bylo celkem vyško-
leno 1 158 zemědělců. Lektoři (poradci) nabyté znalosti využijí 
při své poradenské praxi.
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ŠKOLENÍ V PRÁVNÍ OBLASTI – DUŠEVNÍ VLASTNIC-
TVÍ (4402)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš 
Blažek

Věcný obsah úkolu:
Zajistit školení v oblasti duševního vlastnictví pro vybrané 
zaměstnance MZe, zemědělskou a potravinářskou veřejnost 
a pro resortní organizace, zajistit vydání a distribuci certifi-
kátu o absolvování. Ke školením zajistit kvalitní lektory, odpo-
vídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení 
a dalších služeb. 

Do 30. 6. 2018 první školení, do 31. 12. 2018 druhé školení. 
Témata budou specifikována dle požadavku MZe.

ŠKOLENÍ PORADCŮ A LEKTORŮ V OBLASTI AEKO A 
EZ PRO POTŘEBY OPERACE 1.1.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE 
(4403)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek

Věcný obsah úkolu:
Připravit a zorganizovat Školení poradců a lektorů v oblasti 
AEKO a EZ.

Úspěšným absolventům vydat Osvědčení o absolvování kurzu.

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:
1. Zvyšování odborné způsobilosti poradců – transfer 

poznatků vědy a výzkumu v rámci vzdělávacího pro-
gramu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: 
semináře a podle potřeby ukázky v terénu). K akcím 
budou zajištěny odpovídající prostory včetně technic-
kého vybavení, občerstvení a dalších služeb.

2. Aktualizace Kontrolních listů1), příprava a vydání meto-
dik a metodických pomůcek pro poradce, příprava zku-
šebních testů, analýzy.

3. Akreditace nových poradců dle Směrnice2) v souladu 
s poradenským systémem MZe a potřebami praxe  admi-
nistrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců 
akreditovaných MZe (Registr) a vystavení certifikátů. 
Spolupráce s autorizovanou osobou (autorizovaným 
zástupcem) v rámci poradenských profesních kvalifikací. 
K zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících 

prostor včetně technického vybavení, občerstvení a dal-
ších služeb. 

4. Rozšíření akreditace poradců vedených v Registru o další 
oblasti/podoblasti akreditace dle Směrnice2) - administ-
race, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení 
certifikátů. K zasedání akreditační komise zajištění odpo-
vídajících prostor včetně technického vybavení, občerst-
vení a dalších služeb. 

5. Reakreditace poradců  prodloužení akreditačního certifi-
kátu dle platné Směrnice. K zasedání akreditační komise 
zajištění odpovídajících prostor včetně technického vyba-
vení, občerstvení a dalších služeb.

6. Aktualizace webových stránek ÚZEI www.agroporadenstvi.
cz tvořící informační podporu pro poradenství, vzdělá-
vání a rozvoj venkova. 

7. Vedení Registru na základě pověření Ministerstva 
zemědělství.

8. Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice2)

• kontrola poskytovaného poradenství na místě u kli-
enta a/nebo kontrola v sídle poradce,

• kontrola účasti poradců na vzdělávacích akcích (dle 
vlastního výběru poradce) registrovaných u Správce 
Registru,

• kontrola Deníků poradců.
9. Další činnosti Správce Registru podle Směrnice2).
10. Úprava Registru podle Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů (General Data Protection Regulation 
neboli GDPR). 

11. Propagace poradenského systému MZe – účast na výsta-
vách, zajištění propagačních letáků, materiálů studijní 
podpory atd.

12. Činnosti spojené s plněním Koncepce poradenského sys-
tému MZe:
• funkce koordinátora (koordinace činností poraden-

ských subjektů),
• spolupráce s rezortně zaměřenými NNO především 

v oblasti přenosu informací,
• člen Koordinačního výboru (řízení implementace 

Koncepce).
13. Spolupráce na administraci dotačního titulu 9.F.e. Regi-

onální přenos informací.

Specifikace a případná konkretizace aktivit bude řešena na 
pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO ODBORNÉ 
LESNÍ HOSPODÁŘE (4405)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš 
Blažek

Věcný obsah úkolu:
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 odbor-
ného 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 čer-
pání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích; 
aktuální trendy v pěstování lesa, hospodářské úpravě lesů 
a ochraně lesa; nakládání s reprodukčním materiálem les-
ních 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.

AKTUALIZACE PROSTŘEDÍ WWW STRÁNEK 
PRO INFORMAČNÍ PODPORU PORADENSTVÍ, 
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ VENKOVA (AGRONAVIGA-
TOR.CZ) (4406)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek, Ing. Daniela 
Doudová, Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek

Věcný obsah úkolu:
Zajistit provedení faceliftu a upgrade programovacího pro-
středí stávajícího multiportálového systému webových strá-
nek a aplikací na vhodnou novější verzi software tak, aby bylo 
možno využít všech současných moderních webových tech-
nologií včetně bezpečnosti webu.

Realizovat zakázku bez přerušení provozu systému.

PRACOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE LESNÍCH PEDA-
GOGŮ 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:
Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy 

lesních pedagogů v souladu s výše uvedeným Akčním plá-
nem 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 peda-
gogů. 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 semi-
nářů 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 sku-
pina 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 peda-
gogů - 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 týka-
jící se lesního ekosystému a lesnického hospodaření do 
programů lesní pedagogiky založených na prožitkové 
pedagogice pro cílovou skupinu 2. stupeň ZŠ (se zamě-
řením na 8. a 9. třídu) – lesnická osvěta nejen s cílem při-
táhnout na učňovské obory (termín konání: květen/čer-
ven 2018).

• 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 mlá-
dež.“ (termín konání: říjen/listopad 2018).

PODPORA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Z PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020; NÁRODNÍ DOTACE 
DO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (4408)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš 
Blažek

Věcný obsah úkolu:
Obsahově a organizačně zajistit 4 jednodenní vzdělávací akce 
formou semináře pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, 
poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost. 

1 

1) Kontrolní listy-hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR.

2) Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.

http://www.agroporadenstvi.cz
http://www.agroporadenstvi.cz
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Cílem je účastníky seznámit s obsahem Programu rozvoje ven-
kova na období 2014 - 2020 se zaměřením na operace určené 
lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro 
žadatele v rámci jednotlivých operací. 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 dis-
tribuce pozvánek, spolupráce s profesními sdruženími, 
např. SVOL, ČKOLH a s orgány státní správy lesů (kraj-
ské úřady),

• zajištění komunikace s účastníky.

Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým 
pokrytím (2x Čechy, 2x Morava), počet účastníků cca 20 
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: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek, Ing. Dani-
ela Doudová

Věcný obsah úkolu:
Podpora při výběru Demonstračních farem v roce 2018 a pří-
prava na rok 2019:

• Příjem projektů, formální kontrola.
• Zajištění odborných stanovisek pro rozhodování komise.
• Účast na garantem organizovaných kontrolách akcí 

Demonstračních farem.
• Příprava systému Demonstračních farem pro rok 2019.

NÁRODNÍ DATABÁZE SLOŽENÍ 
POTRAVIN – CENTRUM PRO NÁRODNÍ DATABÁZI 
SLOŽENÍ POTRAVIN (4411)

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková, oddělení 1013
Spoluřešitelé: -

Věcný obsah úkolu:
1. Generování nových dat získaných analýzou potravin a 

dokumentace nových dat podle mezinárodního stan-
dardu EuroFIR.

2. Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumen-
tace jednotlivých datových bodů v režimu úplné doku-
mentace hodnoty podle mezinárodního standardu 
EuroFIR.

3. Hodnocení receptur pro Příručku o výpočtu výživové 

hodnoty pro provozovatele potravinářských podniků 
4. Propojení on-line databáze s informačními systémy 

EuroFIR.
5. Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.
6. Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s 

mezinárodní sítí EuroFIR.
7. Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.
8. Administrace Centra. 
9. Propagace DB složení potravin

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ „INFORMAČNÍ KAM-
PAŇ NA TÉMA WHO 5 KLÍČŮ K BEZPEČNÉMU STRA-
VOVÁNÍ, HYGIENA PŘI MANIPULACI S POTRAVINAMI 
A ZDRAVÁ VÝŽIVA“ (4412)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová

Věcný obsah úkolu:
Administrace a řešení projektu podpory zdraví „Informační 
kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygi-
ena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“, spolufinan-
covaného v rámci dotačního programu MZ ČR Národní pro-
gram zdraví – projekty podpory zdraví.

1. Administrace projektu podpory zdraví:
• Zpracování Žádosti o poskytnutí státní dotace na 

realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2019 (30. 
9. 2018)

• Zpracování potřebných Žádostí o změnu v Rozhod-
nutí MZ ČR

• Příprava materiálů k probíhajícímu PPZ 2018 pro 
průběžnou kontrolu z MZ ČR

• Sepsání a odevzdání Závěrečné zprávy o splnění 
projektu podpory zdraví za rok 2017 do 31. 1. 2019 
na MZ ČR

2. Aktivity k řešení projektu podpory zdraví MZ ČR na rok 
2018:
• Zajištění 25 výukových představení pro MŠ (finan-

cováno ze státní dotace na projekt podpory zdraví 
MZ ČR)

• Zajištění 25 výukových programů pro 1. stupeň ZŠ 
(financováno ze státní dotace na projekt podpory 
zdraví MZ ČR)

• Zajištění 20 přednášek pro spotřebitele
• Aktualizace příručky k  elearningového kurzu 

pro učitele (A5) „Výživa ve výchově ke zdraví“, 
včetně redakčních prací a grafických materiálů. 

• T: do 31. 7. 2018 
• Nákup CD/DVD nebo flashdisk (po dohodě s MZe) 

max. 1500 ks pro tvorbu informačních materi-
álů (písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám 
návštěva“, „Jíme zdravě a s chutí“ demo verze k pro-
gramu pro ZŠ do interaktivních tabulí). 

• Poznámka: nahrání zajistí oddělení 1322 ÚZEI.
• Zajištění dvou seminářů pro pedagogy ZŠ a SŠ 

„Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně“
• Koordinace aktivit zahrnutých do finanční spo-

luúčasti ÚZEI na řešení projektu podpory zdraví:
• tvorba kopií CD/DVD/Flashdisk (písničky „Přijede 

k nám návštěva“, „Jíme zdravě a s chutí“, demo 
verze k programu pro ZŠ do interaktivních tabulí) 
v celkovém množství max. 1 500 ks 

• realizace 20 přednášek pro spotřebitele 
• zajištění dvou seminářů pro pedagogy ZŠ a SŠ 

„Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně“ 
3. Propagační činnost 

• Rozdávání propagačních, informativních, výuko-
vých a odborných materiálů Informačního centra 
bezpečnosti potravin MZe při tematických vzdělá-
vacích aktivitách;

• Propagace projektu na výstavě Země živitelka 2018.

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE KNIHOVNY ANTO-
NÍNA ŠVEHLY (4413)

Odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Karpíšek
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků oddělení 1012 a 1013

Věcný obsah úkolu:
1. Akvizice knih, časopisů a elektronických informačních 

zdrojů v závislosti na výši subdodávek. Mezinárodní 
výměna publikací. Poskytování kopií článků a odborných 
statí z monografických publikací v rámci mezinárodní 
sítě AGLINET. Katalogizace informačních pramenů z hle-
diska identifikačního a věcného třídění, včetně záznamů 
jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského teza-
uru AGROTERM.

2. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost 
a pro pracovníky ÚZEI.

3. Rozvoj vlastní digitalizace v KAŠ.
4. Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky 

MZe včetně nákupu tiskovin a odborných publikací pro 
zaměstnance MZe do výše finančních prostředků stano-
vených rozpočtovým opatřením MZe.

5. Provoz badatelny v budově depozitáře KAŠ v Kojeticích 
u Prahy.

6. Bibliografické zpracování odborných článků (a pří-
spěvků) z vybraných oborových časopisů a sborníků 
vydávaných na území ČR – Česká zemědělská a potravi-
nářská bibliografie. Zpracování bibliografických záznamů 
vědeckých článků publikovaných v českých odborných 
časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a 
FSTA. Průběžná aktualizace mezinárodního zeměděl-
ského tezauru AGROVOC do českého jazyka. Podání pro-
jektu do VISK 9.

7. Referenční služby – poskytování komplexních informač-
ních, konzultačních a poradenských služeb přímo nebo 
prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpra-
cování průběžných a jednorázových rešerší. 

8. Poskytování služby dálkového přístupu k licencovaným 
elektronickým informačním zdrojům (EIZ) pro registro-
vané uživatele, správa těchto registrací. Správa a rozvoj 
služeb EIZ. 

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

10. Retrokatalogizace. Podání projektu do VISK 5. 
11. Pokračování na přípravě koncepce knihovních a infor-

mačních služeb rezortu MZe. 

12. Zajištění funkce komplexního elektronického knihov-
ního systému, včetně údržby knihovního informačního 
systému ALEPH 500. Údržba uživatelského online kata-
logu (OPAC), pravidelné aktualizace a budování rejstříků. 

13. Tvorba nových webových stránek KAŠ. Údržba, správa a 
průběžná aktualizace webových stránek KAŠ a aplikací 
(zejména FB a Infopult). 

14. Propagace knihovny a jejích služeb, pořádání odborných 
a kulturních akcí – výstav, přednášek apod. – včetně zajiš-
tění občerstvení.

15. Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský 
výzkum – zajištění online přístupu k relevantním odbor-
ným databázím ( jako CAB, FSTA, PQ Agricultural Sci-
ence Coll., EBSCO). Účast v konsorciích, zejména Science 
Direct, SpringerLink a Scopus. Sledování a vypracování 
efektivnosti využívání odborných databází.

16. Podpora odborného vzdělávání pracovníků knihovny. 
17. Koncepce rozvoje Knihovny Antonína Švehly na roky 

2018-2020.

DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ FONDU KNIHOVNY 
ANTONÍNA ŠVEHLY (4414)

Odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Karpíšek
Další řešitelé: Mgr. Jan Doboš, Lenka Nushartová

Věcný obsah úkolu:
Správa digitální knihovny Kramerius, výběr, příprava, skeno-
vání a zajišťování digitalizace fondu knihovny, zpřístupňování 
digitalizovaných publikací uživatelům knihovny https://krame-
rius.uzei.cz, dlouhodobé uchovávání dat v ÚZEI (LTP) a předá-
vání dat do Národní digitální knihovny. Péče o historický fond 
knihovny, zajištění restaurátorských průzkumů a následných 
restaurátorských prací, mechanická očista vzácných a histo-
rických tisků, jejich uložení do ochranných obalů ve vhod-
ných klimatických podmínkách a zajištění výroby ochranných 
obalů z nekyselé lepenky pro vytipované knihovní dokumenty 
ohrožené degradací kyselého papíru, vytvoření plných biblio-
grafických záznamů vzácných a historických tisků a zveřejnění 
v on-line katalogu, měření vlhkosti historického fondu a prů-
běžné monitorování stavu. Administrace projektu v podpro-
gramu MK ČR VISK 7; výstupy – Informace o stavu úkolu v čle-
nění podle věcného obsahu úkolu červenec 2018, závěrečná 
zpráva leden 2019.

REDAKČNÍ PRÁCE A VYDÁVÁNÍ 
ODBORNÉHO ČASOPISU ZEMĚDĚLSKÁ 
PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA (4417)

Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Petřík
Spoluřešitelé: Ing. Iva Matějková

Věcný obsah úkolu:
1. Příprava 10 čísel časopisu (o rozsahu 24-32 stran)

• Zajištění příspěvků – článků, podkladů od autorů – 
či tvorba příspěvků vlastních ze zúčastněných akti-
vit a dalších získaných materiálů

• Komunikace s autory, dopisovateli
• Aktivní účast na akcích škol a dalších odborných 

aktivitách

https://kramerius.uzei.cz
https://kramerius.uzei.cz
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• Zpracování textů – odborně, gramaticky, stylisticky, 
technicky

• Případná konzultace s redakční radou, s dalšími 
odborníky

• Výběr článků a fotografického materiálu do jednot-
livých rubrik

• Zajištění fotografií 
• Spolupráce s technickou redaktorkou při sazbě

2. Zadání propagačních a povinných výtisků k tisku, jejich 
rozeslání 

3. Propagace časopisu (např. formou soutěží a anket)
4. Zpřístupnění časopisu a jeho distribuce. 
5. Zpracování autorských honorářů
6. Svolávání, zajištění a vedení redakční rady (2x ročně)
7. Technické zabezpečení vydávání odborného časopisu 

Zemědělská Pôdohospodárska škola (redakční činnosti 
vykonávány v odboru Zemědělské poradensko-vzdělá-
vací centrum a Knihovna Antonína Švehly)

KONCEPCE JEDNOTNÉHO 
SYSTÉMU PROPAGACE REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ 
VE ŠKOLÁCH (4418)

Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Petřík
Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová

Věcný obsah úkolu:
Marketingová a komunikační strategie v rámci Koncepce jed-
notného systému propagace rezortu zemědělství ve školách. 
Předmětem plnění je navržení koncepce jednotné propagace 
středních zemědělských škol pomocí marketingové strategie 
na období 2018-2021.

Cílem plnění je pomocí provedených analýz a výzkumů navrh-
nout marketingovou strategii, která pomůže prostřednictvím 
středních zemědělských škol:

• zvýšit zájem o studium na středních zemědělských 
školách

• zlepšit pozitivní povědomí o českém zemědělství jako 
takovém

Celé plnění bude obsahovat metodickou část, analytickou část, 
vlastní návrh marketingové strategie a realizaci povinné části 
marketingové strategie.

Povinné části marketingové strategie:
• Příručka (pracovní sešit)
• Semináře (školení příručky)
• Pilotní projekt (aplikace příručky)

TECHNOLOGIE PRO KOMBINOVANÉ 
FORMY VZDĚLÁNÍ (4429)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Další řešitelé: Otakar Krištoufek, Ing. Josef Kořínek

Věcný obsah úkolu: 
Provozování, vytváření programů elektronického vzdělávání 
a zavádění dalších forem e-technologií do poradenství a vzdě-
lávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako 
efektivní informační podpora TÚ zejména v oblastech: 

1. vzdělávání pracovníků státní správy, 
2. vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol 

(lektorů),
3. vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.
Specifikace a případná konkretizace aktivit bude prováděna 
na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

WWW TECHNOLOGIE PRO 
ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMAČNÍCH 
ZDROJŮ (4430)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Otakar Krištoufek, Bc. Jana 
Pudilová

Věcný obsah úkolu:
Zajistit provoz a nutnou systémovou základní údržbu mul-
tiportálového redakčního systému, který je základem infor-
mační 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 proško-
lení 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, Bc. Jana Pudilová

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

Vstupní vzdělávání úvodní a environmentální vzdělávání,  
4 semináře

Počítačové vzdělávání KKIG, (elearningový kurz – 2x úvodní 
seminář, 3x konzultace, 10x závěrečný test).

Aktualizace studijních materiálů pro environmentální 
vzdělávání.

IMPLEMENTACE VÝUKOVÉHO PROGRAMU PRO SPO-
TŘEBITELE NA TÉMA BEZPEČNOST POTRAVIN, ELEAR-
NINGOVÝ KURZ (4432)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar 
Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Otakar Krištoufek

Věcný obsah úkolu:

Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným akti-
vitám / kontrolní dny TÚ, min. 2x za rok.

Dokončení zajištění schvalovací doložky MŠMT pro elektro-
nickou učebnici pro žáky 2. st. ZŠ k výukovému programu 

„Výživa ve výchově ke zdraví“, vč. pracovních listů, Soubor 
znalostních testů k výukovému programu „Výživa ve výchově 
ke zdraví“ a metodiku pro učitele.

Úpravy e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“ 
na základě dotazníkového šetření po ukončení druhého kola 
užívání kurzu.

Zahájení realizace třetího kola školení pro žáky středních škol 
na šk. rok 2018/2019 formou e-learningového kurzu. 

PODPORA RESORTNÍHO ODBORNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ (4433)

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš 
Blažek, Ing. Josef Kořínek

Věcný obsah úkolu:
1. Ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy 

s rezortním zaměřením připravit a realizovat seminář 
případně s exkurzí k transferu poznatků z oblasti vědy 
a výzkumu do praxe. K semináři budou zajištěny odpo-
vídající prostory včetně technického vybavení, občerst-
vení a dalších služeb. 

2. Spolupráce na nových metodách vyučování, tvorba 
elearningových kurzů pro učitele resortních středních 
odborných škol a pro potřeby dalšího vzdělávání dospě-
lých; témata budou specifikována podle priorit MZe a dle 
požadavku pedagogů (dva e-learningové kurzy).

3. Vzdělávání pedagogů prostřednictvím vytvořených ele-
arningových kurzů. 

4. Zajištění odborného vzdělávání:
5. 1 seminář pro lektory kurzů u subjektů pověřených MZe 

pro další vzdělávání v oblasti získávání odborné způso-
bilosti v ochraně rostlin. K seminářům budou zajištěny 
odpovídající prostory včetně technického vybavení, 
občerstvení a dalších služeb.

6. Činnost organizačního garanta kurzů obecných země-
dělských činností a z  toho vyplývající vzdělávací 
a dohledová činnosti ve spolupráci s MZe ve školách. 
(zjištění stavu u 4  kurzů obecných zemědělských 
činností).

7. Účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zaří-
zení pro rozvoj venkovského prostoru.

8. Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe.
9. Spolupráce na pořádání soutěže „Škola roku“.
10. Spoty 1-2 min, 5-6 škol - pro soutěž „Škola roku“.
11. Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020.
12. Plnění úkolů vyplývajících z Koncepce vzdělávání MZe 

na období 2015-2020.
13. 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 kom-
petencí lektorů). Vedení seznamů školitelů a garantů. Ke 
kurzům budou zajištěny odpovídající prostory včetně 
technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. (3 
kurzy posilování pedagogických kompetencí lektorů)

14. Specifikace a případná konkretizace vzdělávacích akti-
vit bude prováděna na pravidelných kontrolních dnech 
tematických úkolů.

15. Vedení přehledu vzdělávacích akcí. Spolupráce na pří-
pravě 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 vzdě-
lávacích akcí).

16. Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agrovzdelavani.
cz tvořící informační podporu pro vzdělávání, poraden-
ství a rozvoj venkova.

17. Aktualizace brožury Vzdělání v zemědělství, vzdělání 
s budoucností.

JEDNOTNÉ ŠKOLENÍ INSPEKTORŮ PRO ZVÝŠENÍ BEZ-
PEČNOSTI POTRAVIN FORMOU ELEARNINGOVÉHO 
KURZU, ROČNÍ AKTUALIZACE DAT (4435) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar
Další řešitelé: Otakar Krištoufek

Věcný obsah úkolu: 

Jednotlivé fáze funkčního úkolu:
1. Vyhodnocení studia 7. kola elearningového kurzu(7. sku-

pina inspektorů, 80 účastníků – studium od 1. října 2017 
do 30. dubna 2018).

2. Vystavení certifikátů úspěšným absolventům 7. kola 
e learningového kurzu.

3. Roční aktualizace 15 modulů stávajícího elearningového 
kurzu.

4. Příprava a zahájení 8. kola elearningového kurzu(8. sku-
pina inspektorů, 80 účastníků - studium od 1. října 2018 
do 30. dubna 2019). 

TISK SITUAČNÍCH A VÝHLEDOVÝCH ZPRÁV V ROCE 
2017 (4520)

Odpovědný řešitel: Hana Kozlovská
Další řešitelé: Ing. Vladimír Prchlík, Ing. Jiří Minář, Pavel Kalá-
šek, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová, Alena Doubková, Ing. 
Iva Matějková

Věcný obsah úkolu:
Grafické zpracování a tisk situačních a výhledových zpráv 
živočišných a rostlinných komodit.

TECHNICKÁ PODPORA AKCÍ ODDĚLENÍ KABINETU 
MINISTRA A ODBORU KANCELÁŘE MINISTRA (4521)

Odpovědný řešitel Ing. Jiří Minář
Další řešitelé: Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová

Věcný obsah úkolu:

http://www.agrovzdelavani.cz
http://www.agrovzdelavani.cz
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Zajištění technické podpory při jednáních pana ministra, 
jeho účasti na konferencích, seminářích, veletrzích, tisko-
vých konferencích.

GRAFICKÉ A REDAKČNÍ PRÁCE TISKOVÝCH MATERI-
ÁLŮ ODBORU 18110 BEZPEČNOST POTRAVIN (4522)

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář
Další řešitelé: Alena Schmidtová, Ing. Iva Matějková, Ing. Pavel 
Nový

Věcný obsah úkolu:
Grafické úpravy publikací, letáků, tiskových výstupů, zpravo-
vání 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, visco-
jis.cz/teens.

Tvorba kopií CD/DVD/Flashdisk max 1 500 ks (Písničky z 
pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, „Jíme zdravě a 
s chutí“, demo verze programu pro ZŠ do interaktivních 
tabulí). Materiálové náklady zajištěny z TÚ Projekt podpory 
zdraví.

Technické zabezpečení přednášek a seminářů odboru 18110 
(max. 10 akcí/rok).

Tvorba video výstupů (max. 10 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:
Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových mate-
riálů MZe, resortních organizací a ÚZEI.

Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby mul-
timediálních materiálů dle požadavků MZe a ÚZEI: odborné 
materiály na elektronických nosičích; Multimediální pořady; 
správa filmového archivu a videobanky MZe; kopie vybraných 
titulů na elektronických nosičích pro transfer poznatků VaV 
do praxe.

PASPORTIZACE OBOROVÝCH DAT V RÁMCI 
MZE A RESORTNÍCH ORGANIZACÍ (4524)

Odpovědný řešitel:  Michal Marhoun
Další řešitelé: Ing. Václava Lamačová, Kateřina Tužilová

Věcný obsah úkolu: 
Předmětem úkolu bylo zajistit aktualizaci pasportizačních 
listů všech organizací resortu MZe. Pasportizační listy zahr-
novaly seznamy identifikátorů dat (tj. popis informačních sys-
témů, aplikací a tabulek), informace o využívaných externích 
a interních elektronických rozhraních a přehledy činností jed-
notlivých resortních organizací. 

V rámci úkolu bylo zpracováno 35 aktualizovaných pasporti-
začních listů. S využitím zapůjčeného specializovaného soft-
waru byla stažena metadata 2 resortních organizací a získána 
databáze s více než 36 tisíci očištěných položek. Zároveň byly 
ověřeny možnosti vyhledávání v této databázi a možnosti vizu-
alizace dat.

POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ K REALIZACI VODNÍCH DĚL 
VE VYBRANÝCH STÁTECH EVROPY (POLSKO, SLO-
VENSKO, MAĎARSKO, RAKOUSKO, ITÁLIE, FRANCIE, 
NĚMECKO, ŠPANĚLSKO, VELKÁ BRITÁNIE, PORTU-
GALSKO) A MNOŽSTVÍ JEJICH REALIZACE V POSLED-
NÍCH 30 LETECH (4001)

Odpovědný řešitel Ing. Klára Novotná
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Věcný obsah úkolu:
Zajištění technické podpory při jednáních pana ministra, jeho 
účasti na konferencích, seminářích, veletrzích, tiskových kon-
ferencích atd.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO VEŘEJNOST 
– ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ VEDOUCÍ 
K DOSAŽENÍ DOBRÉHO STAVU VOD (K ROKU 2018) 
(4002)

Odpovědný řešitel Ing. Klára Novotná
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Věcný obsah úkolu:
Jedná se o dotazníkové šetření určené obcím a veřejnosti.  
Zkoumaným jevem je názor a postoje k realizovaným opatře-
ním vedoucí k dosažení dobrého stavu vod vycházející z plánů 
oblastí povodí a dílčích plánů povodí. Prostřednictvím dotaz-
níku budou obce a veřejnost hodnotit dopad/vliv/účinek 
realizovaného opatření na jejich životy a životní prostředí. 
Dotazovaní budou svůj názor vyjadřovat v jednotkách pro-
centuálních (%) a peněžních (Kč). Budou mít možnost i slov-
ního vyjádření.  Cílem je získat tyto informace a vyhodnotit je.

KONFERENCE V RÁMCI SOUTĚŽE ZEMĚDĚLEC 
ROKU 2018 – EKONOMIKA ZEMĚDĚLSKÝCH KOMO-
DIT A PODNIKŮ V EVROPSKÉM SROVNÁNÍ (4100)

Odpovědný řešitel Ing. Miluše Abrahamová
Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI

Věcný obsah úkolu:
Organizace konference v rámci soutěže Zemědělec roku 2018.
Prezentace výsledků ekonomiky podniků a agrárních komo-
dit v rámci evropského srovnání.

FADN

Kontaktní pracoviště FADN CZ je zodpovědné za fungování 
Zemědělské účetní datové sítě FADN v České republice. Šet-
ření FADN se v EU provádí od roku 1965, kdy byla Naříze-
ním Rady č. 79/65/EHS zřízena legislativní základna pro 
organizaci FADN. Síť FADN je jediným zdrojem harmonizo-
vaných ekonomických informací o hospodářských výsled-
cích v zemědělských podnicích, který umožňuje srovnání 
na úrovni celé EU. Dostupnost spolehlivých dat na podni-
kové 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 předá-
vány pracovišti Generálního ředitelství EK pro zemědělství a 
rozvoj venkova (DG AGRI). 

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ:

1. vykonává funkce a plní úkoly za ČR vztahu k EU, které 
vyplývají z prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/220;

2. organizuje šetření hospodářských výsledků zeměděl-
ských podniků dle standardů a metodik EU, včetně kon-
troly a předávání dat FADN ČR do EU v požadovaném 
formátu, termínu a kvalitě;

3. zajišťuje organizačně i po věcné stránce fungování a jed-
nání Národní komise FADN ČR;

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

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

6. zajišťuje provoz samostatných webových stránek vztahu-
jících se k činnosti Kontaktního pracoviště FADN a data-
bázového internetového portálu pro přístup veřejnosti 
do databáze FADN na adrese: www.fadn.cz;

7. zajišťuje ve spolupráci s ČSÚ zavedení a aktualizaci kla-
sifikačního systému zemědělských podniků EU a vyhod-
nocení dat strukturálního šetření v zemědělství ČR dle 
typologie EU;

8. řeší národní a mezinárodní projekty aplikovaného 
výzkumu a projekty zahraniční technické pomoci 
v oblasti ekonomiky agrárního sektoru, zemědělské sta-
tistiky a projekty zaměřené na implementaci informač-
ních systémů v EU.

HLAVNÍ VÝSTUPY KONTAKTNÍHO  
PRACOVIŠTĚ FADN:

1. Šetření hospodářských výsledků účetního roku 2017 bylo 
zorganizováno a ukončeno na souboru 1 407 podnika-
telských subjektů. Tím byla mimo jiné vytvořena datová 
základna pro oficiální soubor FADN předávaný do DG 
AGRI i pro zpracování dalších výstupů.

2. Oficiální datový soubor FADN ČR za účetní rok 2017 pro 

EU v rozsahu 1 343 farem byl vytvořen a předán do DG 
AGRI v listopadu 2017, tj. v termínu stanoveném EK.

TEMATICKÉ ÚKOLY MZE

Kontaktní pracoviště FADN je řešitelem či spoluřešitelem 
tematických úkolů: 
1. Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN 

ČR dle standardů EU.
2.  Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospo-

dařící v ekologickém zemědělství.
3. Podpory pro podniky v oblastech s přírodními či jinými 

zvláštními znevýhodněními.
4. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2017.
5. Agrární trh práce.
6. Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů 

ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách 
ČR.

7. Statistická šetření ekologického zemědělství (ekolo-
gické farmy – bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s 
biopotravinami).

8. Oceňování zemědělského půdního fondu.

MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY MZE

1. Mimořádný úkol: „Podklady pro přípravu budoucí 
SZP“ Pro řešení problematiky redistributivní platby a 
zastropování ve vztahu k části „Podpora příjmů a živo-
bytí zemědělců“ byly zpracovány ukazatele standart-
ního výstupu FADN (v přepočtu na hektar) a to v třídění 
podle velikosti podniků. V rámci tohoto mimořádného 
úkolu pracovníci FADN průběžně spolupracují na řešení 
otázek spojených s připravovanou SZP s několika pra-
covními skupinami ustanovenými k jednotlivým pro-
blematikám budoucí SZP. Podklady připravené z údajů 
šetření FADN slouží pro analýzy stávajícího stavu ekono-
mické situace v českém zemědělství i pro návrh nástrojů 
v budoucí SZP.

2. Mimořádný úkol: „Analýza počtu pracovníků v země-
dělství v ČR v letech 2004–2017“ Pro potřeby Asociace 
soukromých zemědělců byla na datech FADN prove-
dena analýza vstupu pracovních sil v uvedených letech. 

3. Mimořádný úkol: „Zpracování základních charakteris-
tik ukazatele Osobní náklady na placenou AWU v 60 
skupinách podniků definovaných v rámci PS SZP Pod-
pora a stabilizace příjmů“ Zemědělská účetní datová síť 
FADN byla využita jako zdroj pro analýzu údajů o osob-
ních nákladech v letech 2014–2016. Data FADN byla 
pro tento úkol rozdělena do 60 skupin dle LFA, výrob-
ního zaměření a výměry z. p. obdobně jako v Mimořád-
ném úkolu „Podklady pro přípravu budoucí SZP“ a byly 
vypočteny základní ukazatele ekonomické statistiky.

4. Mimořádný úkol „Rozšíření základního souboru FADN 
o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství – 
doplnění podrobnějších výstupů týkající se tržeb eko-
logických zemědělců“ V rámci MTÚ byly zpracovány 
ukazatele produkce a tržeb podle Standardního výstupu 
FADN u jednotlivých skupin výrobních zaměření (VZ) 
odpovídajících zadání a zařazení podniků podle typo-
logie FADN. Zpracování bylo provedeno samostatně na 
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základě údajů Šetření FADN, pro podniky v souboru 
FADN v období let 2015 a 2016, a to jak pro podniky 
hospodařících v režimu ekologického zemědělství, tak 
pro podniky konvenčního zemědělství. Pro výpočet 
byla použita vážená data.

VÝSTUPY PRO ČSÚ

1. Pro Český statistický úřad bylo provedeno souhrnné 
zpracování z výběrového souboru FADN pro potřeby 
SZÚ a další účely. 

2. 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

1. Ve spolupráci s odborem ÚZEI 1100 jsou data FADN kaž-
doročně využívána pro hodnocení zemědělských pod-
niků v souvislosti s akcí Zemědělec roku.  

2. 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. 

3. Data FADN jsou nadále využívána pro bakalářské, magi-
sterské a doktorandské práce absolventů zemědělských 
univerzit.

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

5. Zasedání Národní komise FADN ČR se uskutečnilo dne 
14. 11. 2018. Byly projednány zprávy o výsledcích šetření 
2017, odhad výsledků zemědělství ČR za rok 2018, aktu-
ální otázky fungování sítě FADN v ČR, změna minimální 
velikosti podniků reprezentovaných souborem FADN od 
roku 2020 a byl schválen plán výběru podniků FADN pro 
rok 2019, který byl následně zaslán EK.

AKTIVITY DG AGRI VE VZTAHU K FADN ČR

1. Podniková data šetření FADN za rok 2017 byla předána 
EK Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj ven-
kova v listopadu 2017 v termínu a ve struktuře odpovída-
jící selekčnímu plánu, EK následně potvrdila jejich pře-
vzetí a data za ČR byla počátkem roku 2019 verifikována.

2. V uplynulém období svolala EK dvě zasedání Komunit-
ního výboru pro FADN. Na zasedáních Komunitního 
výboru (CC) zástupci EK informovali o aktuálních pro-
blémech, událostech a povinnostech členských zemí při 
šetření účetního roku 2017.

3. Zástupce EK informoval o procesu vzniku a schvalo-
vání nařízení GDPR. Nový evropský rámec pro ochranu 
dat vznikl zejména z důvodu technologického rozvoje 
a globalizace a konstitucionalizace základního práva 
na ochranu dat. Bylo považováno za nutné harmonizo-
vat a zjednodušit pravidla v rámci EU. Dle vyjádření DG 
Justice se dat FADN na úrovni EU toto nařízení netýká. 

Členské státy však musely toto nařízení při práci s daty 
FADN implementovat. ČR zajistila požadavky vyplývající 
z nařízení v rámci šetření FADN CZ.

4. Byla podána informace o návrhu SZP po roce 2020 a pří-
padných dopadech na šetření FADN. Legislativní návrh 
byl představen v červnu 2018. V současné době stále pro-
bíhají diskuze v Evropském parlamentu a Radě. Zámě-
rem je vytvořit jednodušší EU rámec. Nový strategický 
plán SZP s sebou nese požadavky na nové hodnotící indi-
kátory a s tím budou souviset i případné změny ve FADN.

5. Byly prezentovány poznatky z analýzy nutnosti sjedno-
tit FADN nařízení s nařízením IFS. Byla podána obecná 
informace o integrované statistice zemědělských pod-
niků. Nové kódy IFS iniciují změny v příloze o typologii 
v prováděcím nařízení 2015/220. Bylo konstatováno, že 
musí být zachována shoda mezi IFS, SO a FADN produkty. 
Případné změny ve struktuře IFS budou mít dopad také 
na související seznam produktů SO a FADN. Jakmile bude 
nařízení změněno, měl by být manuál IFS považován za 
základ při stanovení obsahu kategorií při aktualizaci 
manuálu typologie a definic položek dotazníku FADN. 

6. Zástupce EK prezentoval změny v procesu získávání dat 
z FADN třetími stranami. Nezměněno zůstává, že data 
budou poskytnuta pouze v plně odůvodněných přípa-
dech, DG Agri a FADN mohou těžit z výstupů projektů, 
přínosy navrhovaného projetu musí významně převá-
žit nad riziky při zveřejnění dat a jakákoliv pochybnost 
o bezpečnosti individuálních dat zastaví proceduru jejich 
předávání.

7. Byl představen návrh nových položek Standardního 
výstupu FADN. Pro lepší prezentaci výsledků FADN bude 
do výstupu kromě průměru zařazen také medián ČPH 
a ČPH/AWU. Dále byly navrženy nové ukazatele.

8. Zástupce EK podal informace o využívání dat FADN 
v rámci návrhů nové SZP, v rámci analýz na pracovišti DG 
Agri, v rámci online publikací členských států a při vyu-
žití dat pro evaluaci a výzkum. Připravovány jsou např. 
analýzy nákladů na produkci a příjmu farem specializo-
vaných na produkci mléka, obilovin nebo hovězího masa. 
Mezi nejčastější žadatele o data FADN jsou např. pracov-
níci direktorátů EK, institucí a univerzit, hodnotitelé SZP, 
mezinárodní organizace, studenti nebo konzultanti. EK 
provedla analýzu dostupnosti výstupů z dat FADN pro 
veřejnost v jednotlivých členských státech. Většina států 
má výstupy na internetu dostupné.

9. Kontaktní pracoviště FADN sestavilo plán výběru pod-
niků pro účetní rok 2019, aktualizovalo limity pro sys-
tém RICA1 a zpracovalo všechny dodatečné požadavky 
EK, které se týkaly dat předchozího účetního období. 
Kontaktní pracoviště FADN splnilo všechny úkoly, které 
vyvstaly ze zasedání Řídícího výboru pro FADN i další 
úkoly, které vyplynuly z komunikace s pracovištěm DG 
Agri C.3.

MEZINÁRODNÍ 
PROJEKTY

V roce 2018 probíhala spolupráce ÚZEI v rámci programu 
Horizon 2020 účastí ve třech rozsáhlých mezinárodních pro-
jektech: PEGASUS, AgriLink a UNISECO a dále aktivity na pro-
jektu Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem, jehož 
zadavatel je OECD Trade and Agriculture Directorate. Násle-
dují charakteristiky jednotlivých projektů:

Název projektu: 
PEGASUS: PUBLIC ECOSYSTEM GOODS AND 
SERVICES FROM LAND MANAGEMENT – UNLOC-
KING THE SYNERGIES 
(PEGASUS: VEŘEJNÉ EKOSYSTÉMOVÉ STATKY 
A SLUŽBY POCHÁZEJÍCÍ Z HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ - 
UVOLNĚNÍ SYNERGIÍ)

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

Zadavatel: Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Hori-
zont 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 Bri-
tánie), DLO (Nizozemsko), IfLS (Německo), CRA-INEA (Itálie), 
ÚZEI (Česká republika), JRC (Belgie), INRA (Francie), BABF 
(Rakousko), Universidade de Evora (Portugalsko), Univerzita 
v Ljubljani (Slovinsko), CEET (Estonsko), Euromontana (Fran-
cie), 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 byla změna přístupů k hospoda-
ření 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 rozhodo-
vání o hospodaření s půdou sociální a environmentální pří-
nosy stále nedoceňovány. Projekt PEGASUS využíval 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 pro-
jektu bylo povzbuzováno široké spektrum zainteresovaných 
lidí – vlastníků a uživatelů půdy, lidí aktivních v rozvoji ven-
kova, i těch, kteří tvoří nebo zavádějí politiku na místní, regi-
onální, národní i evropské úrovni, aby se zapojili do diskuze. 
V 30 případových studiích v různých zemědělských a lesnic-
kých systémech a v celém dodavatelském řetězci v 10 zemích 
EU byly zkoumány znalosti a praktické nástroje integrace eko-
logických, sociálních a ekonomických úvah při rozhodování 

o udržitelném hospodaření s půdou a následně byla formulo-
vána politická doporučení.

Aktivity v roce 2018:
1. Tvorba závěrečné zprávy
2. WP6. Komunikace a publicita
3. WP7 Koordinace a řízení

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 - Hori-
zont 2020

Doba řešení: 4 roky, červen 2017 až květen 2021

Koordinátor projektu: Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA), Francie

Mezinárodní partneři: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie (Polsko), Agricultural University of Athens (Řecko), Boe-
renbondvereniging 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 Infra-
estructuras Agroalimentarias Sociedad Anónima (Španělsko), 
Nodibinajums Baltic Studies Centre (Lotyšsko), The Open Univer-
sity (Velká Británie), Stichting Wageningen Research (Nizozemí), 
Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning (Norsko), The James 
Hutton Institute (Velká Británie), Universidade de Tras-os-Mon-
tes 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 udrži-
telnému evropskému zemědělství, a to především hlub-
ším porozuměním, jakou roli hrají různé druhy pora-
denských 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 farem-
ního poradenského systému, využitím „Sociotechnical scena-
rio development“ a šest „Living Laboratories“, kde farmáři 
a výzkumníci vyvíjejí a zkoušejí dohromady inovativní pora-
denské nástroje a metody.

Cílem projektu je především zkoumání role poradenských 
systémů v procesu rozhodování farmářů a dále zlepšení pří-
spěvku poradenského systému k procesu učení a zavádění ino-
vací na farmách.

2.5
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Aktivity v roce 2018:
1. WP1. Aktualizace a rozvinutí konceptuálního rámce 

výzkumu
2. WP2. Nastavení metodiky a  výběr vhodných regi-

onů a Inovačních oblastí pro naplnění cíle projektu. 
A následné provedení dotazníků pro u farmářů i aktéru 
Agricultural knowledge and information syste.

3. WP4 Příprava smlouvy pro dodavatele studie o imple-
mentaci EU-FAS na Slovensku a v Rakousku

4. WP6 aktivní účast i článek z konference ENRD 2018

Název projektu:
UNISECO: UNDERSTANDING AND IMPROVING THE 
SUSTAINABILITY OF AGRO-ECOLOGICAL FARMING 
SYSTEMS IN THE EU 
(UNISECO: POROZUMĚNÍ A ZLEPŠENÍ UDRŽITEL-
NOSTI AGROEKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH SYS-
TÉMŮ V EU)

ID projektu: 773901 – H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-2

Zadavatel: Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Hori-
zont 2020

Doba řešení: 3 roky, květen 2018 až duben 2021

Koordinátor projektu: Johann Heinrich von Thuenen-Institut, 
Německo

Mezinárodní partneři: Consiglio per la Ricerca in Agricol-
tura e L´Analisi dell´ Economia Agraria (Itálie), Agricultu-
ral University Of Athens (Řecko), Universität Fuer Boden-
kultur Wien (Rakousko), The James Hutton Institute (Velká 
Británie), The University Court Of The University Of Aberdeen 
(Velká Británie), Institut Superieur D‘agriculture Rhone Alpes 
I.S.A.R.A (Francie), Baltijas Vides Forums (Litva), Baltijos 
Aplinkos Forumas Vsi (Lotyšsko), Forschungsinstitut Fur Biolo-
gischen Landbau Stiftung (Švýcarsko), Geonardo Environmen-
tal Technologies Ltd (Maďarsko), Luonnonvarakeskus (Finsko), 
Sveriges Lantbruksuniversitet  (Švédsko), Gestion Ambien-
tal De Navarra, S.A. (Španělsko), Asociatia Wwf Programul 
Dunare Carpati Romania (Rumunsko), Ústav zemědělské eko-
nomiky a informací (Česká republika), European Landowners 
Organization (Belgie), Bioinstitut, O.P.S. (Česká republika)

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.
Další řešitelé: Ing. Marie Šimpachová Pechrová, Ph.D.

Hlavním cílem projektu UNISECO je posílení udržitelnosti 
zemědělských systémů EU prostřednictvím společného 
budování strategií a pobídek potvrzených praxí pro podporu 
zlepšených agroekologických přístupů. Projekt je zaměřen 
na zvýšení pochopení sociálně-ekonomických a politických 
hnacích sil a překážek pro další rozvoj a zavádění agroeko-
logických přístupů v zemědělských systémech EU s cílem 
identifikovat a usnadnit efektivnější strategie řízení pro evrop-
ské zemědělství. To vyžaduje širší systémovou perspektivu 
vzhledem k sociálně ekonomickým, ekologickým a politic-
kým podmínkám na územní úrovni. Bude studován sociál-
ně-ekologických systém, který integruje nastavení vnějšího 

prostředí do hodnocení udržitelnosti zemědělských systémů 
a věnuje zvláštní pozornost úloze různých typů aktérů a jejich 
rolí v podsystémech. UNISECO poskytne metodický soubor 
nástrojů pro posouzení environmentálních, hospodářských 
a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro agro-
ekologické přístupy v zemědělských systémech EU na úrovni 
zemědělských a územních. Metodická sada nástrojů bude tes-
tována v případových studiích v 15 evropských zemích s růz-
nými biofyzikálními, socioekonomickými a sociálně-kultur-
ními kontexty zemědělských systémů. Projekt UNISECO se 
zavázal ke skutečnému transdisciplinárnímu procesu, který 
se odráží ve složení konsorcia zúčastněných stran a vědeckých 
partnerů a důrazu na angažovanost více aktérů.

Skupinové učební procesy, které integrují praktické a teore-
tické znalosti, budou prospěšné vědcům, zúčastněným stra-
nám a koncovým uživatelům díky lepšímu pochopení toho, 
jak posílit udržitelnost zemědělských systémů EU. UNISECO 
se zabývá tématem pracovního programu SFS-29-2017 a při-
spívá k udržitelné potravinové bezpečnosti tím, že identifikuje 
a podporuje zemědělské systémy, které umožňují produkci 
zdravých potravin a současně zachovávají životní prostředí 
a přinášejí přidanou hodnotu zemědělským domácnostem 
a různým zúčastněným stranám hodnotového řetězce.

Aktivity v roce 2018:
1. WP2: Rámec SES pro hodnocení udržitelnosti agroeko-

logických zemědělských systémů, vypracování systému 
výběru případových studií a provedení jejich výběru, roz-
pracování typologie farem

2. WP4: Hodnocení na územní úrovni - představení země-
dělských systémů a zvýšení prostorového rozlišení na 
úrovni NUTS2 v modelovém rámci, příprava metodiky

3. WP5: Řízení a hodnocení politiky - inventář tržních a poli-
tických pobídek podporujících AEFS

4. WP6: Integrované hodnocení udržitelnosti, nástroje 
a doporučení pro konečné uživatele - syntéza integrova-
ného hodnocení udržitelnosti AEFS, příprava metodiky

5. WP7: Systém zapojení hlavních aktérů do projektu
6. WP8: Strategie a plán komunikace, šíření a dopadu

Název projektu: 
OECD FARM-LEVEL ANALYSIS NETWORK: DRIVERS 
OF FARM PERFORMANCE (ANALÝZA FAKTORŮ 
OVLIVŇUJÍCÍCH VÝKONNOST FAREM)

ID projektu: TAD/DO/2017.47, TAD/CA/APM/WP(2018)16

Zadavatel: OECD Trade and Agriculture Directorate

Doba řešení: 2 roky, květen 2017 až listopad 2018

Koordinátor projektu: Institut national de la recherche agrono-
mique (INRA), Francie

Mezinárodní partneři: Johannes Sauer, Technical University of 
Munich

Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.
Další řešitelé: Mgr. Tomáš Vintr

Cílem projektu je porovnání podnikové výkonnosti mezi státy 
včetně určení nejvýznamnějších determinantů, které ji ovliv-
ňují, výpočtem podle harmonizované metodiky. Zjištění o fak-
torech a charakteristikách skupin podniků s vysokou a nízkou 
efektivností pak budou v následující etapě projektu (2019-
2020) interpretovány s ohledem na jejich zobecnění a použi-
telnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky a udr-
žitelnosti produktivity.

Empirická měření výkonnosti zemědělských podniků jsou 
prováděna na základě podnikových pozorování, panelo-
vých dat, za časové období 2005 - 2015. Použité ekonomet-
rické metody předpokládají výskyt heterogenních technolo-
gií, proto je prováděn souběžný odhad technologií a clusterů 
zemědělských podniků na základě multidimenzionálních 
indexů, prostřednictvím odhadu latentních tříd a produkč-
ních funkcí k určení produktivity.  Indikátory jednotlivých 
měřených indexů se týkají struktury, udržitelnosti, inovací, 
technologických parametrů, diverzity, individuálních charak-
teristik a přírodních podmínek.

Aktivity v roce 2018:
1. Zpracování případových studií jednotlivých zemí, včetně 

případové studie týkající se Produktivity a technické efek-
tivnosti farem ČR 2005-2015 výrobního zaměření Pro-
dukce mléka na základě dat FADN,

2. Prezentace aplikovaných metod a výsledků na jedná-
ních pracovní skupiny OECD FLA (Farm - Level Analy-
sis network),

3. Společné jednání pracovní skupiny FLA a APM (Agricul-
tural Policies and Markets): Projednání výsledků a návrhu 
závěrečné zprávy TAD/CA/APM/WP(2018)16.

PORADENSTVÍ,  
VZDĚLÁVÁNÍ A KNIHOVNICKÉ  
A INFORMAČNÍ SLUŽBY

PORADENSTVÍ

ZEMĚDĚLSKÝ 
PORADENSKÝ SYSTÉM ČR 
JAKO SOUČÁST EVROPSKÉHO 
FARM ADVISORY 
SYSTEM (FAS)

V ROCE 2018 BYLY PRO PORADCE USPOŘÁDÁNY 
TYTO VZDĚLÁVACÍ AKCE K PRIORITNÍM TÉMATŮM:

12. 3. 2018 – Vzdělávací akce pro školitele v rámci projektu 
„Informační podpora pro zemědělce“. Akce se konala v budově 
MZe. Byla věnována změnám a novinkám v nitrátové směrnici, 

bilanci živin, kontrolám podmíněnosti, AEKO a jarnímu kolu 
PRV. Účast 80 poradců.

24. 5. 2018 – Příprava a využití kompostů na bázi digestátu 
a popele ze spalování biomasy. Vzdělávací akce se konala ve 
Žluticích. Byla věnována výrobě kompostu, půdním vlastnos-
tem po jeho aplikaci a ekonomice organické hmoty v půdě. 
Účast 4 poradci.

12. 6. 2018 – Polní den VÚRV Praha Ruzyně. Byl věnován 
minoritním obilninám, nově se vyskytujícím plevelným 
druhům, zákazům některých účinných látek atd. Účast 12 
poradců.

21. 6. 2018 – Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa – 
oblast lesnictví. Seminář se konal ve Vlastiboři. Jeho cílem 
bylo seznámit lesnický provoz s potenciálem douglasky z hle-
diska produkčního i mimoprodukčního a na konkrétním pří-
padě doložit úspěšnou introdukci této dřeviny v podmínkách 
konkrétního lesního majetku. 

5., 10. a 20. 9. 2018 – Vzdělávací akce pro poradce a lektory 
v rámci projektu „Příprava zemědělců na změnu erozní 
ohroženosti od roku 2019 – počítačový kurz“. Akce se konala 
v počítačové učebně Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 
půdy v Praze-Zbraslavi. Byla věnována redesignu erozní ohro-
ženosti v LPIS, půdoochranným technologiím a praktickým 
cvičením dělení DPB a tím dosažení optimálních protieroz-
ních opatření. Účast 66 poradců.

11. – 12. 9. a 25. – 26. 9. 2018 – dvoudenní Kurz k tématům 
AEKO a EZ pro lektory a poradce. Cílem bylo připravit lektory 
a poradce na předávání znalostí prostřednictvím vzděláva-
cích akcí podpořených v 7. kole příjmu žádostí Programu roz-
voje venkova v rámci operace 1.1.1 Vzdělávací akce. Účastníci 
byli seznámeni s účelem a smyslem Agroenvironmentálně-kli-
matického opatření (AEKO), včetně informace o principu kal-
kulace platby v AEKO, a byl vysvětlen účel a smysl opatření 
Ekologické zemědělství (EZ), včetně informace o principu kal-
kulace platby v EZ, rozdělení plateb v přechodném období 
i přímo v certifikovaném EZ, motivace a smysl přechodu 
z konvenčního hospodaření do režimu ekologické produkce. 
Akce se konala v budově MZe v Praze. Účast 59 poradců.

13. 11. 2018 – vzdělávací akce „Školení lektorů vzdělávacích sub-
jektů pověřených MZe konáním kurzů pro získání odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“. 
Akce se konala v Domě zemědělské osvěty Slezská 7, Praha 2.  
Byla věnována změnám a novinkám v oblasti rostlinolékař-
ství. Účast 11 poradců.

21. 11. 2018 – Prioritní vzdělávací akce pro poradce oblasti les-
nictví. Akce se konala v budově ÚHÚL v Brně. Byla věnována 
aktuálním informacím v oblasti bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci. Účast 27 poradců.

30. 11. 2018 – Seminář k problematice DZES 5. Seminář byl 
určen primárně pro zemědělské poradce a jeho cílem bylo 
informování o podmínkách DZES 5 pro rok 2019, nastavení 
půdoochranných technologií a technickém řešení v LPIS. 

2.6
2.6.1

2.6.1.1
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Seminář se uskutečnil v zasedací místnosti č. 400 MZe v Praze. 
Účast 35 poradců.

PORADCŮM BYLY NABÍDNUTY 
DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

27. 2. a 6. 3. 2018 – Podpora lesního hospodářství z Programu 
rozvoje venkova 2014-2020; národní dotace do lesního hos-
podářství. Akce se konala v Olomouci a v Táboře. 

17. a 26. 4. 2018 – Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospo-
dáře se konaly v Písku a Hranicích.

6. a 12. 9. 2018 – Podpora lesního hospodářství z Programu roz-
voje venkova 2014-2020; národní dotace do lesního hospodář-
ství. Akce se konala v Liberci a Šumperku.

8. a 13. 11. 2018 – Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře 
se konaly v Kostelci nad Černými lesy a Brně.
Do části vyhrazené pro akreditované poradce na webu www.
agroporadenstvi.cz byly průběžně vkládány prezentace lek-
torů z jednotlivých vzdělávacích akcí.
Poradenská pomůcka Kontrolní listy – Hodnocení jakosti hos-
podaření zemědělského podniku – byla aktualizována v sou-
ladu se změnami v legislativě. Obsahuje aktuální a úplné znění 
platné legislativy pro zemědělce i lesníky. Je vhodná pro samo-
kontrolu podniku nebo kontrolu s pomocí poradce. 

Propagaci a prezentaci poradenského systému MZe jsme zajiš-
ťovali v rámci výstavní expozice MZe na následujících země-
dělských výstavách:

• 8. – 12. 4. 2018 – Techagro Brno,
• 23. – 28. 8. 2018 – Země živitelka, České Budějovice.

AKREDITACE PORADCŮ 

Dne 21. 2. 2018 Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské eko-
nomiky a informací v souladu se Směrnicí o akreditaci vyhlásily 
akreditační řízení pro poradce v oblasti lesnictví. Příjem přihlá-
šek proběhl do 16. 3. 2018. Přihlásili se celkem 3 žadatelé o akre-
ditaci. Písemné ověření znalostí a pohovor před komisí se usku-
tečnil dne 4. 4. 2018. Všichni 3 žadatelé byli v přijímacím řízení 
úspěšní. Ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů 
byly vypracovány posudky na akreditační projekty poradců. 
Obhajoby projektů proběhly 5. 6. 2018. Předsedou komise 
byl odborník ÚHÚL, členy komise byli pracovníci z MZe a ÚZEI. 

Svůj projekt úspěšně obhájili všichni 3 poradci. Po úspěšné obha-
jobě akreditačního projektu před komisí byli poradci zapsáni do 
Registru na www.agroporadenstvi.cz/registr/ a obdrželi certifikát 
s uvedením oblasti akreditace.

Dne 20. 3. 2018 Ministerstvo zemědělství a Ústav zeměděl-
ské ekonomiky a informací v souladu se Směrnicí o akreditaci 
vyhlásily další kolo akreditačního řízení pro poradce v podob-
lasti ekologické zemědělství, optimalizace hospodaření zeměděl-
ského podniku a oblasti lesnictví. Příjem přihlášek proběhl do 
20. 4. 2018. Přihlásilo se celkem 6 žadatelů o akreditaci, z toho 2 
z podoblasti ekologické zemědělství, 2 z optimalizace a 2 z oblasti 

lesnictví. Písemné ověření znalostí a pohovor před komisí se 
uskutečnil dne 15. 5. 2018. Všech 6 žadatelů bylo v přijímacím 
řízení úspěšných. 

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, 
odborníky ÚZEI, ÚHÚL a externisty byly vypracovány posudky 
na akreditační projekty poradců. U jednoho akreditačního pro-
jektu poradce oblasti lesnictví byly oba posudky nedoporuču-
jící k obhajobě. S tímto poradcem bylo ukončeno akreditační 
řízení. Obhajoby projektů proběhly 13. a 17. 9. 2018. Předsedou 
komise byl odborník ÚHÚL nebo MZe, členy komise byli pra-
covníci z MZe, ÚZEI a ČZU.
 
Svůj projekt úspěšně obhájilo 5 poradců. Z toho jeden poradce 
podoblasti ekologické zemědělství obhájil projekt až v oprav-
ném termínu 9. 10. 2018. Po úspěšné obhajobě akreditačního 
projektu před komisí byli poradci zapsáni do Registru na www.
agroporadenstvi.cz/registr/  a obdrželi certifikát s uvedením 
oblasti/podoblasti akreditace.

V dubnu a květnu 2018 skončila platnost certifikátu 18 porad-
cům oblasti rostlinolékařství. Z toho jedna poradkyně podala 
vlastní žádost o vyřazení a 2 poradci nepodali přihlášku na pro-
dloužení akreditace. Písemné ověření znalostí testem a poho-
vor před komisí proběhly v termínech – 17. a 25. 4. 2018. Cel-
kem 4 poradci se nedostavili ke zkoušce a nechtějí již akreditaci 
prodlužovat. U zkoušek bylo úspěšných 11 poradců. Celkem 
7 poradců bylo vyřazeno – buď se nepřihlásilo k prodlou-
žení, nebo se nedostavili ke zkoušce a již nechtějí akreditaci 
prodlužovat. 

V roce 2018 byla průběžně zabezpečována aktualizace webo-
vých stránek, které zveřejňují články, akce a zprávy s proble-
matikou rozvoje venkova, zemědělstvím, ekologií, vzdělává-
ním, poradenstvím, výzkumem atd. 

Na stránky www.agroporadenstvi.cz bylo vloženo 36 příspěvků, 
které zhlédlo celkem 667 425 uživatelů internetu.

KONTROLA POSKYTOVANÉHO PORADENSTVÍ 

Tabulka: Počet kontrol za rok 2018
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Zemědělství 9 7 2

Lesnictví 2 2 0

CELKEM 11 9 2

Kontrola byla zaměřena na:
1. Deník v písemné podobě za rok 2017 a 2018 – zápisy 

poradenských služeb včetně potvrzení o převzetí služby 
klientem, 

2. plnění vzdělávacího programu poradců – zápisy 

vzdělávacích akcí včetně předložení potvrzení o účasti 
v Deníku za roky 2017 a 2018,

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

4. administrativní a technické vybavení potřebné pro čin-
nost poradce,

5. kontrolu správnosti provádění poradenské služby u kli-
enta podle ustanovení Směrnice, čl. 7, odst. 2 písm. a), 
písm. b), písm. c).

Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že každý poradce spl-
ňuje minimální počet poradenských služeb, tj. jedna služba za 
rok 2017. Poradenské služby jsou doloženy písemnými smlou-
vami, fakturami a doklady o jejich úhradě. Poradenské služby 
u klienta jsou prováděny v souladu se Směrnicí. Všichni kont-
rolovaní poradci měli požadované administrativní a technické 
vybavení.

Vyhodnocení roku 2017
Celkový počet služeb v Denících za rok 2017 byl 31, tj. prů-
měrně 2,8 na jednoho poradce. Maximální počet služeb 
v Deníku poradce byl 11. 

Kontrolovaní poradci se celkem zúčastnili 45 vzdělávacích akcí, 
tj. průměrně 4,1 akce na jednoho poradce. Průměrný počet 
bodů za vzdělávání na jednoho poradce je 165 bodů. Zjištěné 
maximum na jednoho poradce činí 380 bodů.

Kontrola Deníků poradců
Dne 10. 1. 2018 Správce Registru vyzval poradce vedené 
v Registru k odevzdání Deníku poradce (dále jen „Deník“) 
v elektronické formě s termínem do 9. 2. 2018. K 10. 1. 2018 
bylo v Registru vedeno 207 poradců. O správném vyplnění 
Deníku byly poskytnuty individuální konzultace telefonicky 
a e-mailem. Poradci byli upozorněni na povinnost poskyt-
nout poradenskou službu minimálně jedenkrát za kalendářní 
rok. Kontrola Deníku za rok 2017 proběhla podle Směrnice 
MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci 
poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných 
MZe (dále jen „Směrnice“).

Kontrola Deníku poradce byla zaměřena na:
1. odevzdání Deníku poradce v elektronické formě,
2. vedení Deníku podle přílohy č. 3 Směrnice,
3. splnění minimálně jedné poradenské služby za rok 2017,
4. zápis vzdělávacích akcí – prioritní a  nepovinné 

registrované.

Tabulka: Výsledek kontroly Deníků poradců

Poradci Počet

Celkem v Registru k 10. 1. 2018 207

Neodevzdali Deník -3

Vlastní žádost poradce o vyřazení -3
Neodevzdali Deník – nedostavili se k reakreditaci, 

neabsolvovali písemné ověření odborných zna-
lostí a pohovor před komisí

-3

Odevzdali Deník 198

Celkem 6 poradců neodevzdalo Deník, a tím neprokázalo pro-
vedení min. 1 poradenské služby za rok 2017 a plnění vzdělá-
vacího programu dle požadavku směrnice. Z toho 3 poradci 
se nedostavili k reakreditaci, neabsolvovali písemné ověření 
odborných znalostí a pohovor před komisí. Poradci, kteří 
Deník odevzdali, ho vedou v souladu se Směrnicí. 

Komise rozhodla o vyřazení těchto 6 poradců z Registru. 
Jejich vedení v Registru skončilo dne 25. 4. 2018. 

Tři poradci podali vlastní žádost o vyřazení z Registru ještě 
před termínem odevzdání Deníku.

Celkový počet služeb v Denících za rok 2017 je 535. Průměrný 
počet služeb v Deníku na 1 poradce je 6,9 za rok 2014, 3,4 za 
rok 2015, 2,8 za rok 2016 a 2,7 za rok 2017. Na snižování počtu 
služeb v Denících poradců je vidět absence podpory z Pro-
gramu rozvoje venkova. 

Tabulka: Počet poradců v Registru podle oblastí a podoblastí 
akreditace k 31. 12. 2018

Oblast zemědělství
Počet 
poradců

Rostlinná výroba 68

Živočišná výroba 57

Optimalizace hospodaření zemědělského 
podniku

19

Ekologické zemědělství 24

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny 16

Energetické využití agrárních produktů 5

Péče o půdu 51

Celkem za oblast zemědělství 150

Oblast rostlinolékařství
Počet 
poradců

Rostlinolékařství v zemědělství 13

Rostlinolékařství v lesnictví 1

Celkem za oblast rostlinolékařství 14

Oblast lesnictví

Lesnictví 45

CELKEM PORADCŮ V REGISTRU 202

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

http://www.agroporadenstvi.cz
http://www.agroporadenstvi.cz
http://www.agroporadenstvi.cz/registr/
http://www.agroporadenstvi.cz/registr/
http://www.agroporadenstvi.cz/registr/
http://www.agroporadenstvi.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA RESORTNÍHO 
ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

S Centrem precizního zeměděl-
ství České zemědělské univerzity v Praze byl ve dnech 18. – 19. 
září 2018 zrealizován dvoudenní odborný seminář s názvem 

„Principy precizního zemědělství v pěstebních technologi-
ích – transfer nových poznatků z vědy a výzkumu do výuky 
středních odborných škol.“ S nabídkou byly osloveny všechny 
střední školy se zemědělskými obory. Celkem se semináře 
zúčastnilo 22 pedagogů.
Program semináře byl rozdělen do třech částí. V první, před-
náškové, části byli účastníci seznámeni s principy preciz-
ního zemědělství a s jejich implementací do zemědělského 
výzkumu a praxe. V rámci náplně jednotlivých přednášek byla 
věnována pozornost změně pěstebních technologií spojených 
s využitím principů precizního zemědělství, ale i budoucím 
trendům vývoje. Diskutována byla problematika senzoriky, 
automatizace a robotizace, principům kontaktních a bezkon-
taktních metod analýzy půdy rostlinných pokryvů a rostlin, 
včetně základů zpracování a vyhodnocování získaných dat 
a jejich následného praktického využití.

Druhá část byla věnována praktické ukázce měřících přístrojů 

pro analýzu systému půda – rostlina – atmosféra a plošným 
detekčním systémům, včetně pozemních a vzdušných nosičů 
senzorů a robotů zkonstruovaných robotickým týmem ČZU. 
Součástí programu byla i praktická ukázka autonomní jízdy 
malotraktoru. Předvedeny byly i systémy pěstování plodin 
v řízených podmínkách.

Dne 19. září 2018 navštívili účastníci zemědělskou společ-
nost AGRA Řisuty, s.r.o. V rámci exkurze se seznámili s dosa-
vadními zkušenostmi při zavádění monitoringu pracovních 
souprav a s vyhodnocováním těchto údajů. Dalším tématem 
bylo variabilní hnojení a problematika variabilního setí obil-
nin a ozimé řepky v kombinaci s výsevem na počet jedinců.
Dne 6. února 2018 byl zahájen e-kurz pro pedagogy, který 
obsahoval 9 e-learningových modulů. Vybrané e-learningové 
moduly měli pedagogové přístupné až do 30. listopadu 2018. 
Ke studiu se celkem přihlásilo 16 pedagogů.  

Byly vytvořeny podklady pro e-learningové kurzy:

1. Moderní technologie v zemědělství - Výzkumný ústav 
zemědělské techniky

2. Problematika invazivních plevelů - doc. Ing. Jan Mikulka, 
CSc.

Školení lektorů vzdělávacích subjektů pověřených MZe koná-
ním kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání 
s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči se uskutečnilo 13. listopadu 2018 
v Domě zemědělské osvěty v Praze. Školení se zúčastnilo 63 

osob a odborné příspěvky předneslo 9 lektorů. 
Účastníci byli seznámeni s aktuálními legislativními změnami, 
s novinkami v rostlinolékařském portále, s průběhem kontrol 
u pověřených vzdělávacích zařízení a s kontrolami nakládání 
s přípravky na ochranu rostlin. Dále byl diskutován časový 
rozvrh pro jednotlivá témata základních kurzů a doplňujících 
školení, zásady integrované ochrany ve vztahu k rezistenci 
škůdců a zoocidů a povinnosti fyzických a právnických osob 
při aplikaci přípravků.

Ve školním roce 2017/2018 organizovalo Kurz pro výkon 
obecných zemědělských činností 16 středních odborných 
škol a Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univer-
zity v Brně. Kurz úspěšně absolvovalo celkem 202 účastníků. 

1. Zjištění stavu u 4 proběhlých kurzů pro výkon obecných 
zemědělských činností proběhlo na:

2. Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře 
dne 10. října 2018

3. Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu dne 
18. října 2018

4. Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse 
v Děčíně dne 24. října 2018

5. Integrované střední škole Cheb, na pracovišti v Dalovi-
cích dne 15. listopadu 2018

O proběhlých zjištěních byl vždy sepsán zápis.

Zástupce oddělení Vzdělávání a poradenství se zúčastnil jed-
nání Výkonného výboru Asociace vzdělávacích zařízení pro 
rozvoj venkovského prostoru dne 21. března 2018 v Březnici  
a 29. listopadu 2018 jsme se zúčastnili Členské schůze Asoci-
ace v Humpolci.

Členům Trvalé vzdělávací základny MZe jsou podávány infor-
mace o plánovaných vzdělávacích akcích, jsou jim zasílány 
nabídky vzdělávacích seminářů pořádaných ÚZEI a dále 
nabídky studia e-learningových kurzů.

Webové stránky www.agrovzdelavani.cz jsou průběžně dopl-
ňovány, od ledna 2018 do prosince 2018 bylo vloženo 36 pří-
spěvků, které zhlédlo 667 425 uživatelů internetu

.
Byla provedena aktualizace brožury Vzdělání v zeměděl-
ství, vzdělání s budoucností. Aktualizace spočívala v revizi 
názvů škol, kontaktů a nabízených oborů, dále byly upraveny 
některé charakteristiky oborů – doplnění, že absolventi zís-
kají odbornou způsobilost I. nebo II. stupně pro nakládání 
s přípravky na ochranu rostlin. Upravené materiály byly ode-
vzdány na MZe, kde proběhlo grafické zpracování a tisk.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚST-
NANCŮ 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 počíta-
čové vzdělávání. 

Přehled účasti na vzdělávacích kurzech v roce 2018

Název kurzu Počet osob

Vstupní vzdělávání úvodní 326

Environmentální vzdělávání 345

Kombinovaný kurz informační gramotnosti 162

Celkem 833

ŠKOLENÍ V PRÁVNÍ 
OBLASTI – DUŠEVNÍ 
VLASTNICTVÍ

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství se 17. dubna 
2018 uskutečnil v budově Ministerstva zemědělství semi-
nář s názvem „Právo na ochranu osobnosti a právo na 
ochranu osobních údajů (GDPR)“. Semináře se zúčastnilo 
171 osob z rezortu zemědělství. Přednášky zabezpečili dva lek-
toři, paní JUDr. Zuzana Císařová a pan Mgr. Martin Vališ. 

Účastníci byli seznámeni s podstatou práva na ochranu osob-
nosti jako jednoho z nehmotných práv garantovaných v lis-
tinách základních lidských práv a svobod a v občanských 
zákonících. Byly uvedeny příklady situací ochrany osobnosti 
v souvislosti s údaji publikovanými v médiích, v souvislosti 
s jednáním zaměstnavatelů, na internetu apod. Bylo pouká-
záno na prolínání ochrany osobnosti a autorského práva a její 
dosah do oblasti ochrany osobních údajů. Ve druhé části semi-
náře byla věnována pozornost nové právní úpravě ochrany 
osobních údajů, definování jejího smyslu, účelu a prostředků. 
Posluchači byli seznámeni s novou legislativou EU účinnou 
od 25. 5. 2018: Nařízením EU 2016/679 (GDPR), jeho pojmy, 
změnami, které přináší a praktickými radami a problémy při 
jeho implementaci.

Dne 13. 12. 2018 se v Modrém salonku Domu zemědělské 
osvěty v Praze uskutečnil „Workshop k licenčním smlou-
vám a ochranným známkám“, kterého se zúčastnilo 17 osob 
z Ministerstva zemědělství. Lektorkou workshopu byla paní 
JUDr. Zuzana Císařová. 

Celkem se uskutečněných seminářů zaměřených na oblast 
duševního vlastnictví zúčastnilo 188 osob, kterým byl vydán 
certifikát.

2.6.2
2.6.2.1

2.6.2.2

2.6.2.3

Tab. 1 Přehled škol s počty absolventů 

č. Název školy Počet

1. Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně 20

2. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice 11

3. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 8

4.
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice

14

5. Střední zahradnická a zemědělská škola A.E. Komerse Děčín – Libverda 10

6. Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 8

7. Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice 14

8. Česká zemědělská akademie v Humpolci 10

9. Integrovaná střední škola Cheb, pracoviště Dalovice 10

10. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 9

11. Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy 22

12. Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun 15

13. Střední zemědělská škola Písek 12

14. Střední škola zemědělská Přerov 10

15. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem 14

16. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor 11

17. Střední odborná škola Znojmo 4

Celkem 202
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PRACOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE LESNÍCH 
PEDAGOGŮ K AKČNÍMU PLÁNU K JEDNOTNÉMU 
POSTUPU PRO REALIZACI LESNÍ PEDAGOGIKY 
U LESNICKÝCH SUBJEKTŮ V ČR 
NA OBDOBÍ 2016-2018

Cílem seminářů bylo zvýšit odbornou a komunikační připra-
venosti lesních pedagogů a napomoci jim tak v přípravě akcí 
pro věkově různé cílové skupiny dětí a mládeže, kterým pak 
srozumitelněji představují témata související se zásadami 
udržitelného rozvoje a obhospodařování lesů. Úkolem semi-
nářů bylo rovněž analyzovat a zobecnit problematické okruhy 
v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy pře-
konávat a metodicky i didakticky zvládnout. 

Během roku 2018 se uskutečnily oba plánované semináře:
1. Jarní „20. seminář pro lesní pedagogy“ proběhl v ter-

mínu 2.–3. 5. 2018 v Kletečné u Humpolce, za účasti 64 
lesních pedagogů. Jednotlivé praktické dílny a před-
nášky byly tentokrát zaměřeny na témata: Lesní diva-
dlo, Národní inventarizace lesů, Skládka dřeva, Zážit-
ková pedagogika, Aktuality z lesní pedagogiky a Úskalí 
a výhody práce s žáky 8. a 9. tříd základních škol.

2. Podzimní „21. seminář pro lesní pedagogy” se zaměře-
ním na komunikační dovednosti se uskutečnil ve dnech 
13.–16. 11. 2018 u Nového Města na Moravě, za účasti 49 
lesních pedagogů. Seminář zahrnoval zejména praktické 
tréninky měkkých dovedností v malých skupinách.

Účastníkům byl poskytnut studijní materiál ve formě prezen-
tací jednotlivých lektorů, tematicky zaměřený odborný mate-
riál a videonahrávky.

PODPORA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Z PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020; NÁRODNÍ DOTACE 
DO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Po vypracování plánu vzdělávacích akcí a výběru vhodných 
lokalit byly zajištěny odpovídající prostory k realizaci semi-
nářů včetně technického vybavení, občerstvení a dalších slu-
žeb. V rámci příprav seminářů byli vybráni kvalitní lektoři 
pro prezentaci odborného tématu a pro účastníky byl zajiš-
těn aktuální studijní materiál. 
Propagace seminářů byla zajištěna formou inzerce v odbor-
ném tisku a na internetu. Inzeráty byly v průběhu roku zve-
řejněny na webových stránkách www.agrovzdelavani.cz, www.
vulhm.cz, www.silvarium.cz, www.lesaktualne.cz, www.eagri.

cz a na www.svol.cz. Inzerce v odborném tisku byla zajištěna 
v časopise Lesnická práce. 

Informace o pořádání seminářů obdržely organizace půso-
bící v oblasti lesního hospodářství např. Lesy hlavního města 
Prahy, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, 
Česká lesnická společnost, Lesy České republiky, Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů, Česká komora odborných les-
ních hospodářů, Vojenské lesy a statky, Výzkumný ústav les-
ního 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 Zrealizované semináře

Te
rm

ín

M
ís

to
 

ko
ná

ní

Př
ih

lá
še

no
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t

27/02/2018
Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů Olomouc

26 20

06/03/2018
Vyšší odborná škola  
a Střední zemědělská 
škola Tábor

18 16

06/09/2018 Hotel Arena Liberec 19 14

12/09/2018
Střední odborná škola 
Šumperk

21 17

Celkem proškoleno 67

Na seminářích byla prezentována tato témata:
1. PRV – obecné informace
2. Investiční opatření PRV
3. Environmentální opatření PRV
4. Národní podpory LH – finanční příspěvky na hospoda-

ření v lesích dle NV 30/2014 Sb., podpory PGRLF, a.s., 
Národní program ochrany a reprodukce genofondu les-
ních dřevin

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO ODBORNÉ LESNÍ 
HOSPODÁŘE
Cílem tematického úkolu bylo formou vzdělávacích kurzů pro-
školit a rozšířit odborné znalosti osob vykonávajících funkci 
odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. 

Oblasti, ve kterých byli odborní lesní hospodáři proškoleni:

1. Legislativa v oblasti lesního hospodářství
2. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

a péče o genofond lesních dřevin
3. Finanční podpory v lesním hospodářství
4. Ochrana lesa

Pozvánka a informace o všech termínech pořádaných kurzů 
byly prostřednictvím tajemníka České komory odborných 
lesních hospodářů rozeslány emailem všem odborným les-
ním hospodářům. Dále byla informace o konání kurzů zve-
řejněna v časopise Lesnická práce, na webech www.lesaktua-
lne.cz, www.vulhm.cz, www.eagri.cz a www.agroporadenstvi.cz. 
Dále byli s nabídkou kurzů osloveni poradci vedení v Registru 
poradců MZe – oblast lesnictví.

Ke kurzům byly zajištěny odpovídající prostory včetně tech-
nického vybavení, občerstvení a dalších služeb. V rámci pří-
prav seminářů byli vybráni kvalitní lektoři pro prezentaci 
odborných témat a pro účastníky byl zajištěn aktuální stu-
dijní materiál.

Přehled uspořádaných kurzů s počty účastníků je uveden 
v tabulce 1. 

Tab. 1 Zrealizované kurzy
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17/04/2018

Vyšší odborná škola lesnická 
a Střední odborná škola les-
nická Bedřicha Schwarzenberga 
Písek

26 23

26/04/2018 Střední lesnická škola Hranice 24 15

8/11/2018
Školní lesní podnik v Kostelci 
nad Černými lesy

28 23

13/11/2018
Kancelář veřejného ochránce 
práv Brno

30 19

Celkem proškoleno 80

INFORMAČNÍ KAMPAŇ NA TÉMA WHO „5 KLÍČŮ 
K BEZPEČNÉMU STRAVOVÁNÍ, HYGIENA PŘI MANI-
PULACI S POTRAVINAMI A ZDRAVÁ VÝŽIVA“

Tato kampaň je již řadu let úspěšně řešeným projektem 
dotačního programu Ministerstva zdravotnictví v kategorii 

„Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“. Hlavní 
náplní a cílem projektu je informovat vybrané věkové katego-
rie spotřebitelů, tzn. děti MŠ, žáky ZŠ, středoškolskou mládež 

a učitele i rodiče těchto dětí, o základech správné životosprávy 
a zdravé výživy, o základních hygienických pravidlech při 
manipulaci s potravinami a prevenci před onemocněními 
a otravami z potravin dle doporučení WHO „5 klíčů k bez-
pečnému stravování“.

Za tímto účelem bylo realizováno 50 výukových hudebních 
představení a tematických programů pro děti ve věku 3 – 9 let. 
Tyto tematické akce probíhaly v různých regionech ČR a cel-
kově je zhlédlo více než 2 600 dětí, studentů a jejich pedagogů.
Informační kampaň dále zahrnovala provedení 20 odbor-
ných výukových přednášek pro spotřebitele (převážně žáky 
2. stupně ZŠ a studenty středních škol) na téma „Bezpečnost 
potravin v ČR, prevence onemocnění z potravin a zdravá 
výživa“. Pro pedagogy ZŠ byl realizován odborný seminář 

„Výživa ve výchově ke zdraví-interaktivně“.

Byl proveden upgrade e-learningového kurzu „Výživa ve 
výchově ke zdraví“ i Příručky pro učitele k jeho užívání 
a spuštěno 3. kolo zapojení kurzu do výuky studentů střed-
ních odborných škol potravinářského a zdravotnického zamě-
ření, gymnázií a učilišť. Na flashdisky byl pro 3 věkové kate-
gorie dětí a mládeže nahrán tematický výukový materiál, vč. 
pracovních sešitů nebo demoverze programu do interaktiv-
ních tabulí pro žáky 1.st. ZŠ, určený k další distribuci do škol-
ních zařízení.

Koncem roku se dále podařilo získat schvalovací doložku 
MŠMT k dokončené učebnici pro žáky 6.–7.tříd ZŠ „Výživa 
ve výchově ke zdraví“. Nově vytvořeny byly i pracovní listy 
k této učebnici.

Pro žáky 1.–3.tříd byl proveden dotisk (1 700 ks) pracovních 
sešitů „Jíme zdravě a s chutí“ a celoročně také probíhala distri-
buce naučných tematických materiálů do škol, propagace na 
výstavách (Země živitelka, Dny zdraví, Víš co jíš) a další akti-
vity. Kontrola plnění projektu ze strany MZ proběhla úspěšně 
a rovněž celkové hodnocení projektu po jeho ukončení bylo 
výborné. Z důvodu zájmu o jeho další pokračování byla 
podána žádost o dotační prostředky i na následující rok 2019.

IMPLEMENTACE VÝUKOVÉHO PROGRAMU PRO SPO-
TŘEBITELE NA TÉMA BEZPEČNOST POTRAVIN, ELEAR-
NINGOVÝ KURZ

Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ je určen 
pedagogům 2. stupně základních škol a odpovídajících roč-
níků víceletých gymnázií k využití v předmětech souvisejících 
se zdravím a výživou člověka. 

Program a obsahově z něj vycházející učebnice pro žáky 
6.-7.ročníků „Výživa ve výchově ke zdraví“, pracovní sešity 

2.6.2.4

2.6.2.5
2.6.2.6 2.6.2.7

2.6.2.8



RO
ČE

NK
A 

ÚZ
EI

 2
01

8 
––

––
––

 4
7

RO
ČE

NK
A 

ÚZ
EI

 2
01

8 
––

––
––

 4
6

a Soubor znalostních testů pro žáky 2. stupně ZŠ jsou volně 
ke stažení na stránkách www.viscojis.cz/teens. Učebnici byla 
v r. 2018 udělena schvalovací doložka MŠMT, čímž byla zařa-
zena do seznamu pro základní vzdělávání v příslušných roč-
nících a vzdělávacích předmětech základních škol a gymnázií.

Během roku proběhlo připomínkování e-learningového kurzu 
„Výživa ve výchově ke zdraví“ na základě jeho užívání ve výuce 
na zapojených středních školách potravinářského zaměření 
a dle připomínek realizačního týmu (zástupci 3. LF UK, MŠMT, 
MZe a ÚZEI). Kurz byl určen především studentům středních 
odborných škol specializovaných na stravování, potravinářské 
technologie a zdravotnictví. Od října 2018 bylo pro školní rok 
2018/2019 spuštěno 3. kolo jeho užívání ve výuce pro zájemce 
z řad pedagogů těchto středních odborných škol a gymnázií. 
V roce 2018 byla rovněž provedena aktualizace Příručky pro 
učitele k užívání e-kurzu.

JEDNOTNÉ ŠKOLENÍ INSPEKTORŮ PRO ZVÝŠENÍ BEZ-
PEČNOSTI POTRAVIN FORMOU ELEARNINGOVÉHO 
KURZU, ROČNÍ AKTUALIZACE DAT

Bylo ukončeno a vyhodnoceno studium 7. skupiny inspektorů 
k jednotnému školení pracovníků provádějících úřední kont-
roly, které probíhalo v termínu 1. 10. 2017 – 30. 4. 2018. Školení 
bylo realizováno formou studia 15 e-learningových modulů, ve 
kterých byla zpracována témata dle kapitoly I přílohy II naří-
zení EP a Rady (ES) č. 882/2004.

Do 7. 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 uplat-

ňování 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 – 1. část
10. Postupy založené na zásadách HACCP – 2. část
11. Posouzení rizik na různých stupních výroby potravin 

a krmiv
12. Přehled základních předpisů potravinového a krmivo-

vého práva
13. RASFF – systém rychlého varování pro potraviny 

a krmiva
14. Všeobecný přehled o legislativě EU
15. Zpracování masa na jatkách
Technickou stránku e-kurzu zajistil ÚZEI prostřednictvím LMS 

eDoceo. Obsah kurzu zajistila Veterinární a farmaceutická uni-
verzita Brno.
Do 7. kola školení bylo zařazeno 81 inspektorů ze 3 dozoro-
vých orgánů. Celkem školení úspěšně absolvovalo 74 účast-
níků. Rozdělení počtu účastníků dle jednotlivých organizací 
a jejich úspěšnost je zobrazena v tabulce 1. Moduly byly zakon-
čeny testem. Průměrný čas, který strávili účastníci v jednotli-
vých kurzech, byl 2 hodiny a 11 minut.

Tabulka 1: Statistika úspěšnosti dle organizací
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SVS 41 38 92,7

SZPI 20 19 95

ÚKZÚZ 20 17 85

Celkem 81 74 91,3

Úspěšným absolventům byly vystaveny certifikáty.
Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe a ICVI 
Brno proběhla kontrola a aktualizace obsahu 15 e-learningo-
vých modulů.

Byl zahájen e-kurz 8. skupiny Jednotného školení pracov-
níků pověřených úřední kontrolou, který je realizován for-
mou 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 2018 – 30. 
duben 2019.

TECHNOLOGIE PRO KOMBINOVANÉ FORMY 
VZDĚLÁNÍ

V rámci úkolu byl zajišťován provoz a administrace systému 
Learning Management System eDoceo. Na této platformě jsou 
provozovány a vytvářeny kurzy sloužící k elektronickému 
vzdělávání (e-learning) jako efektivní podpora plnění tema-
tických úkolů zejména v oblasti:

Vzdělávání pracovníků státní správy
V této oblasti bylo technicky zabezpečeno prostřednictvím 
e-learningových modulů pravidelné proškolování zaměst-
nanců státní správy v působnosti Ministerstva zemědělství for-
mou 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 úspěšně ukon-
čilo kurz 7 účastníků ze 4 organizací rezortu (MZe – 4, SPÚ – 
1, SVS – 1, ČPI – 1). Ve druhém pololetí úspěšně ukončilo kurz 
155 účastníků (MS Office 2010 – 24, MS Office 2013 – 65 a MS 
Office 2016 – 66) ze 7 organizací rezortu (MZe – 21, SPÚ – 58, 
SVS – 40, SZPI – 22, ÚKZÚZ – 2, ÚSKVBL – 6, ČPI – 6).

Vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol 
(lektorů) 
V tomto období probíhal kurz „Vzdělávání pedagogů prostřed-
nictvím e−learningových modulů“, do kterého bylo přihlášeno 
16 pedagogů z rezortních středních odborných škol. Ke studiu 
bylo v nabídce 9 e-learningových modulů z oblasti živočišné 
a rostlinné výroby, rozvoje venkova, ekologie a ekonomiky.

Vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin
V prvním pololetí byl ukončen e-kurz „Jednotné školení pra-
covníků pověřených úřední kontrolou“. V 7. skupině e-kurzu 
bylo proškoleno prostřednictvím 15 e-learningových modulů 
81 inspektorů bezpečnosti potravin (SVS – 41, SZPI – 20, 
ÚKZÚZ – 20). Dle vyhodnocení 74 účastníků uspělo v závě-
rečných testech a bylo jim vystaveno osvědčení. Ve druhém 
pololetí byl zahájen nový e-kurz 8. skupiny, ve kterém se pro-
školuje 80 inspektorů bezpečnosti potravin (SVS – 40, SZPI – 
20, ÚKZÚZ – 20). 

Dále probíhal e-kurz „Výživa ve výchově ke zdraví“. V prvním 
pololetí byl úspěšně ukončen e-kurz 2. skupiny, ve kterém 
bylo přihlášeno 33 účastníků a ve druhém pololetí byl spuš-
těn nový e-kurz 3. skupiny s 58 účastníky, kteří měli k dispo-
zici 25 e-learningových modulů.

Byly zpracovány 2 nové e-learningové moduly pro pedagogy 
Trvalé vzdělávací základy Ministerstva zemědělství s názvem 

„Rostlinolékařský portál“ a „Greening – postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí“.

Specifikace a případná konkretizace aktivit bude prová-
děna na pravidelných kontrolních dnech tematických 
úkolů

Kontrolní dny se uskutečnily v termínech 5. března, 7. září 
a 10. září 2018.

Použité zkratky:
ČPI – Česká plemenářská inspekce
KKIG – Kombinovaný kurz informační gramotnosti
MZe – Ministerstvo zemědělství
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SVS – Státní veterinární správa
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu veterinárních bioprepa-
rátů a léčiv

WWW TECHNOLOGIE PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ 
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

V období leden–prosinec 2018 probíhala pravidelná systémová 
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. 2018 vlo-
ženo 36 příspěvků, které zhlédlo 667 425 uživatelů inter-
netu. Nebyly vytvořeny žádné nové aplikace, neboť nebyly 
požadovány.

KONCEPCE JEDNOTNÉHO SYSTÉMU PROPAGACE 
REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ VE ŠKOLÁCH

Předmětem plnění bylo navržení koncepce jednotné propa-
gace středních zemědělských škol pomocí marketingové stra-
tegie na období 2018-2021. Cílem plnění bylo pomocí prove-
dení analýz a výzkumů navrhnout marketingovou strategii, 
která pomůže prostřednictvím středních zemědělských škol 
zvýšit zájem o studium na středních zemědělských školách 
a zlepšit pozitivní povědomí o českém zemědělství.

Celé plnění obsahovalo metodickou část, analytickou část, 
vlastní návrh marketingové strategie a realizaci povinné části 
marketingové strategie. Povinné části marketingové strategie 
byly: příručka (pracovní sešit), semináře (školení příručky) 
a pilotní projekty.

Kromě faktického splnění projektového harmonogramu je 
nutné zmínit kladné reakce, které se aktivitám spojených 
s přípravou marketingové strategie dostalo od relevantních 
subjektů.

Přes počáteční neutrální postoj došlo i k výraznému zapojení 
škol do projektu. Toto zapojení škol i dalších subjektů se odví-
jelo především od komunikace projektu na akcích spojených 
se zemědělským školstvím (zasedání ASVEN, Seminář „Země-
dělské školství – Budoucnost – Výzvy – Řešení“).

2.6.2.9

2.6.2.10

2.6.2.11
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http://www.viscojis.cz/teens
http://www.agroporadenstvi.cz
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Celkem se uskutečnily čtyři semináře, a to vždy po dvou 
v Praze a v Brně. Prvního kola seminářů se v Praze zúčast-
nilo 31 osob zastupujícíh 19 subjektů, v Brně pak 22 osob za 
14 subjektů.  Druhého kola seminářů se v Praze zúčastnilo 42 
osob zastupujícíh 28 subjektů, v Brně pak 31 osob za 20 sub-
jektů. Nárůst počtu uchazečů je dán především vzrůtajícím 
zájmem relevantních subjektů a o aktivity v rámci marketin-
gové strategie. 

Pilotní projekty se uskutečnily na třech vybraných školách:
• Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná 

škola, Opava.
• Střední zemědělská škola Tábor.
• Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž.

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 knihovnických 
projektů. Od 1. 7. vzniklo oddělení Knihovna Antonína Švehly 
(1012), které převzalo činnosti obou dříve nezávislých oddělní 
Služby KAŠ a Fondy KAŠ. 

KAŠ nadále poskytuje výpůjční a reprografické služby (Docu-
ments Delivery Service, Current Contents), meziknihovní 
služby, referenční a poradenské služby (Infopult, chat), cir-
kulace, kompletace, zapojení do kooperačních systémů, digi-
talizace, revize knihovního fondu, správa skladů a depozi-
táře, katalogizace, bibliografie, akvizice, mezinárodní výměna, 
elektronické informační zdroje, rešeršní služby, systémové 
(správa knihovních softwarů, webových služeb) a koordinační 
služby (statistiky, reporty, vedení projektů, plánování, mezik-
nihovní spolupráce), NutriDatabáze.

Spolupráce je pro veřejné instituce a knihovny zejména zásad-
ním předpokladem poskytování kvalitních veřejných služeb. 
Knihovna je tradičně členem mezinárodní sítě zemědělských 
knihoven AgliNET při FAO, je členem sítě tvůrců databází slo-
žení 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 Sdru-
žení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracov-
níků. Spolupracujeme s Úřadem městské části Praha 2 v rámci 
klubu Dvojka pro přátele kultury, Domem sociálních služeb 
Vlašská, s Českou akademií zemědělských věd, volným sdruže-
ním výtvarníků Bez rámu, Základní uměleckou školou Ilji Hur-
níka Praha 2, Domem dětí a mládeže Prahy 2, s Mateřskou ško-
lou Klásek při MZe i se ZŠ v rámci Prahy 2 a Prahy 9.

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, 
ČZU, VÚMOP, v.v.i.. Fond naší knihovny jsme obohatili o 518 
titulů periodických publikací, z toho 160 zahraničních a 105 
titulů českých časopisů. Neperiodických publikací (mono-
grafie, příručky, normy, ročenky, vědecké práce, dizertace 
atd.) jsme získali 1433 kusů. Významný podíl na akvizici naší 
knihovny má tradičně mezinárodní výměna publikací, jejímž 
prostřednictvím jsme získali 175 titulů periodik a 116 zahranič-
ních neperiodických publikací.

KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Výpůjční služby KAŠ pro uživatele zahrnují:
1. absenční a prezenční půjčování ze skladů prostřednic-

tvím výpůjčního protokolu;
2. meziknihovní výpůjční službu;
3. prezenční půjčování z volného výběru studovny;
4. cirkulační službu jednotlivých čísel časopisů odborným 

pracovníkům MZe, ÚZEI.

Databáze KAŠ – registrace v roce 2018
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Vedle běžných výpůjček pro registrované uživatele posky-
tujeme meziknihovní výpůjční služby (MVS) prostřednic-
tvím 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 kniho-
ven. Celkový objem činil 180 požadavků, z toho jsme jiným 
knihovnám vyhověli ve 148 případech a bylo uspokojeno 29 
našich požadavků. Mezinárodní meziknihovní službu v rámci 
systému VPK jsme poskytli v 3 případech.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

Naše knihovna v roce 2018 nabízela 518 titulů aktuálních časo-
pisů z celkového počtu téměř 9.000 titulů časopisů. V mno-
hých případech se jedná o jediný exemplář v České repub-
lice. Abychom uspokojili poptávku odborníků a zemědělské 
veřejnosti, nabízíme více než 50 let službu typu Current Con-
tents (CC), tj. na objednávku zasíláme kopie obsahů časopisů 
(nejsou autorsky chráněné) a následně zasíláme kopie článků, 
o které mají uživatelé zájem. Vedle této služby poskytujeme 
standardní reprografické služby a meziknihovní reprogra-
fické 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 doku-
mentů elektronickou cestou je realizována prostřednictvím 
služby Documents Delivery Service (DDS) v rámci koope-
račního 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 2018 jsme vyřídili 2 003 
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 poža-
davků na tištěné kopie byl 14.475 (z toho 8.005 CC + MRS – 
články, 4.121 CC – obsahy časopisů, 2.349 kopií na počkání ve 
studovně). Celkový počet zhotovených kopií (tištěných i elek-
tronických) za rok 2018 činil 23421.

REFERENČNÍ SLUŽBY

Referenční a poradenské služby jsou poskytovány ve stu-
dovně nebo prostřednictvím virtuálních služeb. KAŠ provo-
zuje vlastní informační službu Infopult (dotazy na provoz 
knihovny i odborné dotazy z oblasti zemědělství, potravinář-
ství a příbuzných oborů). Jsme také členy kooperačního sys-
tému 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
72

Dotazy – potraviny 
(Databáze složení potravin)

9

Služba ve studovně, dotazy 
(e-mail, telefon, chat)

1.749

Celkem zodpovězených dotazů za rok 2018 1.826

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ LICENCOVANÝCH 
ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH  
ZDROJŮ (EIZ)

V roce 2018 jsme poskytovali přístup do těchto elektronic-
kých zdrojů:
1. plnotextové databáze: Science Direct - (časopisy vydava-

telství Elsevier), Springer Link (včetně Springer Journals), 
Academic Search Complete (EBSCO)

2. e-books: kolekce oborových odborných knih z vydavatel-
ství Wiley, Elsevier, eBooks CABI Archive, Knovel – Food 
Science, nově také Knovel Environment & Environmen-
tal Egineering, vybrané odborné knihy z různých vyda-
vatelství na platformě EBSCOhost, kolekci e-knih vyda-
vatelství Elsevier (CzechELib)

3. EZB
4. citační databáze: WoS, Scopus a Journal Citation Index 

(na platformě WoK).

Projekt CzechELib (do r. 2022) i přes administrativní nároč-
nost přinesl zásadní stabilitu v náročných zdrojích, které jsou 
díky státní podpoře dostupné veřejnosti. Dokončení výběro-
vých řízení a vyúčtování projektu za rok 2018 bylo úspěšně 
završeno v listopadu. Účast v konsorcium InCites jsme po 
projednání s garantem odmítli, v případě potřeby bude však 
možné se do konsorcia připojit v každém následujícím roce 
projektu. Veřejná zakázka na další EIZ (FSTA, CAB Abstracts 
a OECD iLibrary) byla v roce 2018 dokončena. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o tendr na 3 roky, budou smlouvy uzaví-
rány v roce 2019.
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ÚDRŽBA UŽIVATELSKÉHO ONLINE KATALOGU 
(OPAC). ÚDRŽBA WEBOVÝCH STRÁNEK KAŠ, 
ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE KOMPLEXNÍHO 
ELEKTRONICKÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU 
VČETNĚ ÚDRŽBY

V roce 2018 jsme katalog knihovny obohatili o záznamy 19.554 
publikací. Z více než 1,2 milionu publikací z našeho fondu je 
v on-line katalogu zpracováno již 547.579 fyzických knihov-
ních dokumentů. Databáze Česká zemědělská a potravinářská 
bibliografie byla obohacena o 5.102 záznamů nových článků 
z českých odborných časopisů a narostla na 173.982 záznamů. 
Mezinárodní bibliografii jsme obohatili o 3.395 záznamů 
(Agris FAO, FSTA). Knihovní systém ALEPH 500 jsme na pod-
zim roku 2018 upgradovali na verzi 23. Dále jsme v rámci pro-
jektu VISK 3 zajistili instalaci a nastavení systému autentifi-
kace prostřednictvím služby Shibboleth, který je nezbytný 
pro zapojení našeho knihovního systému do CPK (Centrální 
portl knihoven ČR). 

Nové webové stránky KAŠ jsme do konce roku 2018 zpřístup-
nili v testovacím režimu. Ukončili jsme provoz domény www.
nzpk.cz. Nasadili jsme doménu www.knihovna.uzei.cz, na kte-
rou se přesměrovává doposud funkční doména www.knihov-
nasvehly.cz. Uživatelé mají k dispozici také webový dotazník 
k novým stránkám na adrese https://www.survio.com/survey/d/

Y8X4V3G5R8G8A7Z5B. Testovací provoz se do konce ledna 
2019 převede do zkušebního provozu.

Registrovaným uživatelům zasíláme newsletter s informacemi 
prostřednictvím našeho mailingového systému.

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ 
SLUŽBY KNIHOVEN – VISK

Ministerstvo kultury poskytuje dotace provozovatelům kniho-
ven evidovaným dle zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a infor-
mačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační 
činnost. V roce 2018 jsme získali podporu pro projekty v pod-
programech VISK 3, 5, 7 a 9. 

Projekt VISK 3 pro zapojení do CPK včetně nezbytných pro-
gramových úprav knihovního systému jsme dokončili na 
konci roku. Zapojení do CPK ve zkušebním provozu. Na 
začátku roku 2019 proběhne zapojení databází. Oproti plánu 
nebyl z finančních důvodů systém rozšířen o protokol OAI-

-PMH. Namísto toho jsme ve spolupráci s Moravskou zemskou 
knihovnou (garant CPK) vyřešili dávkový denní export dat. 
Pro účely lepší prezentace časopisů jsme upravili prostředí 

OPAC a v dalším roce bychom uživatelům chtěli nabízet ve 
vazbě na novou webovou prezentaci KAŠ i tuto aplikaci.

V rámci projektu VISK 5 jsme pokračovali ve zpracování 
našeho historického fondu. Do Souborného katalogu ČR jsme 
poskytli 1.570 záznamů historických publikací (tj. doposud 
ještě v ČR nezpracovaných) z 2040 vytvořených bibliografic-
kých záznamů z celkově zpracovaných 3 222 knih. V rámci 
ochrany historického fondu jsme zajistili výrobu 415 kusů spe-
ciálních obalů (krabic) na knihy a podařilo se nám kompletně 
zrestaurovat 1 ohrožený vzácný tisk.

V rámci projektu VISK 7se nám podařilo získat podporu na 
projekt měření kyselosti fondu. Pořídili jsme 2 vhodné pH-me-
try (po konzultaci s odbornou restaurátorkou). Ve spolupráci 
se specializovaným pracovištěm ORKF NK ČR jsme zajistili 
proškolení našich zaměstnanců. V rámci projektu VISK 7 jsme 
v depozitáři zřídili pracoviště pro měření kyselosti knihov-
ních fondů. Měření prováděli 3 brigádnice, supervizi zajis-
tily naše pracovnice. Prvotní náplní projektu bylo výběrové 
měření v různých částech depozitních skladů a zároveň růz-
ných typů publikací včetně periodik z různých období, aby-
chom mohli zjistit skutečný vliv vysoké acidity publikací z 19. 
a první poloviny 20. století. Zpracováno bylo 6010 KJ včetně 
popisu vazby a stavu publikace ve formátu exportní tabulky 
pro národní Registr kyselosti. V rámci projektu VISK 7 pro rok 
2019 bychom se chtěli do registru zapojit a pokračovat v sys-
tematickém měření fondů.

V roce 2018 jsme pokračovali v dalším rozvoji digitalizační 
linky. Po zavedení pilotního provozu metadatového editoru 
jsme zakoupili licenci na komplexní softwarové řešení LimbTM 

firmy I2S. Do zkušebního provozu jsme tak zařadili plnohod-
notný server pro rozpoznávání textu (OCR) a pokročilý gra-
fický editor pro úpravu skenů. Tím jsme zahájili fázi nastavo-
vání systému a zkušebního provozu, který přinese vytvoření 
naší metodiky pro digitalizaci. Ve zkušebním provozu se nám 
podařilo zpracovat 217 publikací. Digitalizace v roce 2018 se 

již tradičně dělí na dvě části. Pro obě části veřejné zakázky byl 
vybrán týž dodavatel (EXON s.r.o.):

1. Zpracování digitalizace pro VISK 7 – kompletní digitali-
zační práce (od skenování přes metadatový popis a při-
pojení OCR po vytvoření PSP balíčků). Zpracováno 
bylo 63 dokumentů (18 136 stran). Výsledky digitalizace 
v rámci VISK 7 se podle podmínek projektu předávají do 
Národní digitální knihovny (NDK). Hlášení do registru 
digitalizace předáváme automatizovaně, včetně aktua-
lizace stavu prací.

2. Digitalizace skenů KAŠ – v rámci kapacit oddělení Služby 
KAŠ provádíme skenování na našem knižním skeneru. 
V roce 2018 jsme naskenovali 64 672 stran, tj. celkem 
577 knihovních dokumentů viz tabulka. Vlastní digita-
lizaci do úrovně PSP balíčků (vystavovaných v digitální 
knihovně Kramerius) jsme provedli v rozsahu 23 320 
stran, tj. 217 publikací (z toho 87 monografických v roz-
sahu 15 384 stran, 130 periodických v rozsahu 7 936 
stran). Další zpracování provedla firma EXON s.r.o. pro 
384 knih (55.000 stran). Veškeré digitalizované doku-
menty zveřejňujeme v digitální knihovně KAŠ přístupné 
prostřednictvím webových stránek kramerius.uzei.cz/. 
Za rok 2018 jsme obohatili naši digitální knihovnu o 664 
publikací.

Projekt VISK 9/II byl schválen, ale obdrželi jsme téměř polo-
vinu požadované podpory. MK ČR schválilo naši dodateč-
nou žádost o úpravu projektu, kdy jsme snížili rozsah prací 
z předpokládaných 5.000 zkontrolovaných záhlaví na 3.000. 
Ve výsledku v rámci projektu prošlo kontrolou 6.473 bibliogra-
fických záznamů, proběhla revize a harmonizace 5.067 lokál-
ních záhlaví. S národní bází AUT bylo nově propojeno 565 
autorů. Dále vzniklo 41 návrhů jmenných autorit osob a 2 již 
existující autoritní záznamy byly v národní databázi opraveny. 
Práce byly dokončeny v listopadu. Projekt na rok 2019 byl při-
praven a v podán v termínu. 

Využívanost elektronických systémů KAŠ

 2018
web KAŠ

počet návštěv
OPAC

vyhledávání
Primo

vyhledávání
Vzdálený přístup

přihlášení
Digitální knihovna
zobrazených stran

leden 1828 498 358 131 1887

únor 2047 593 440 164 2272

březen 2270 663 615 148 2794

duben 1380 502 420 88 2820

květen 1104 407 493 77 6435

červen 1136 348 408 209 8061

červenec 782 273 437 125 7394

srpen 918 267 397 140 11800

září 1185 333 318 85 20355

říjen 1859 570 406 122 12977

listopad 1762 592 473 219 9518

prosinec 1117 389 279 158 11669

 Celkem 17388 5435 5044 1666 97982 

Využívanost elektronických systémů KAŠ

Přehled skenovací kapacity KAŠ

2018

publikací stran celkem

monografie periodika monografie periodika publikací stran

1.čtvrtletí 95 33 14 704 1 930 128 16 634

2. čtvrtletí 121 40 14 297 2 592 161 16 889

3. čtvrtletí 146 25 15 767 1 540 171 17 307

4. čtvrtletí 85 32 11 968 1 874 117 13 842

Celkem 447 130 56 736 7 936 577 64 672

Ing. Milan Zbírkovský

2.6.3.5
2.6.3.6

http://www.nzpk.cz
http://www.nzpk.cz
http://www.knihovna.uzei.cz
http://www.knihovnasvehly.cz
http://www.knihovnasvehly.cz
https://www.survio.com/survey/d/Y8X4V3G5R8G8A7Z5B
https://www.survio.com/survey/d/Y8X4V3G5R8G8A7Z5B
http://kramerius.uzei.cz/
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ODBORNÉ AKTIVITY – AKCE POŘÁDANÉ 
V KNIHOVNĚ ANTONÍNA ŠVEHLY

V rámci jubilejního stého roku od založení republiky jsme 
uspořádali nebo se aktivně účastnili celkem 50 akcí. Kromě 
tradiční spolupráce s DDM Praha 2, Domem sociálních služeb 
Vlašská, ZUŠ Ilji Hurníka, Společností Antonína Švehly, Klu-
bem střešních včelařů a klubem Dvojka pro přátele kultury 
(MČ Praha 2) jsme navázali nová partnerství s dalšími výtvar-
níky, odborníky na výživu a potraviny, historiky, Národním 
zemědělským muzeem, Zemědělským svazem (projekt Země-
dělství žije), Chemickým ústavem AV ČR, MČ Praha 10, s orga-
nizací Open House Praha a spolkem KRUH. Na přednáškové 
činnosti se podíleli i zaměstnanci SVS, tuto spolupráci bychom 
rádi rozšířili. V rámci propagace spolupracujeme s časopisy 
Moderní včelař, Naše rodina, týdeníkem Zemědělec a Země-
delským týdeníkem. Účastnili jsme se celostátních akcí Březen 
měsíc čtenářů a podzimního Týdne knihoven. Obliba i ohlas 
našich akcí každoročně roste. Vrcholem roku byla pietní akce 
u příležitosti 85. výročí úmrtí Antonína Švehly.

Knihovna je stále členem Sdružení knihoven ČR (SDRUK) 
a Svazu knihovníků s informačních pracovníků (SKIP), ale 
aktivně se účastníme pouze celostátních akcí Březen měsíc 
čtenářů a Týden knihoven. Dosavadní spolupráci s knihov-
nami a kulturními a státními institucemi jsme rozšířili o spo-
lupráci s Národním zemědělským muzeem, Akademií věd 
ČR a Zemědělským svazem. Zapojení do EduID proběhlo na 
úrovni registrace ke službám shibbolethu. S neziskovou orga-
nizací Open House Praha jsme v rámci festivalu Open House 
Prague uspořádali jednodenní seriál komentovaných prohlí-
dek Domu zemědělské osvěty (DZO) a KAŠ. Se spolkem KRUH 
jsme se podíleli na akci Den architektury. Připravujeme kon-
cept spolupráce se středními zemědělskými školami. Rekon-
strukce studovny bude probíhat v několika fázích. Ve spo-
lupráci se Státní veterinární správou (správce budovy DZO) 
byla dokončena první fáze zejména stavebních prací. Došlo 
k úpravě dispozic, vytvoření oddělené ministudovny pro 1 uži-
vatele, přesunutí výpůjčního pultu, stavební přípravu výta-
hové šachty pro vytvoření oboustranného přístupu do kni-
hovního výtahu, výměnu elektroinstalace a datových rozvodů, 
vylití nových podlah, akustickou úpravu prostor pomocí pod-
věšených stropních panelů, výměnu osvětlení, úpravu zázemí 
knihovny. V roce 2019 bude navazovat 2. fáze, jejíž zásadní 
náplní je výroba a výměna nábytkového vybavení studovny 
včetně výpůjčního pultu. Po dobu rekonstrukčních prací jsme 
poskytovali služby v náhradních prostorách šatny. Přehled 
akcí za rok 2018 je v příloze č. 1 této zprávy.

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 zprostředko-
vává 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 2018 byla činnost Centra zaměřena především na sběr 
dat pro suroviny pro potravinářský průmysl. Data byla doku-
mentována podle standardu EuroFIR, který zahrnuje popis 
potravin systémem LanguaLTM a zajištění dohledatelnosti 
zdrojů dat pro každou hodnotu vloženou do databáze. Ke 
konci r. 2018 byl celkový počet potravin v systému 1008. 

Data jsou průběžně vkládána do on-line verze databáze www.
nutridatabaze.cz. V období 1. 1. až  31. 12. 2018 web databáze 
navštívilo 108 869 unikátních návštěvníků. 

V rámci spolupráce s EuroFIR se ÚZEI podílel na několika akti-
vitách. Pokračovala spolupráce s EuroFIR na agendě editora 
tezaurů EuroFIR, kterou ÚZEI od r. 2015 zajišťuje Ve spolu-
práci s techniky EuroFIR byla aktualizována česká data v sys-
tému EuroFIR FoodExplorer, které představuje jednotné 
vyhledávací rozhraní pro přístup ddo více než 30 národních 
databází složení potravin. ÚZEI jako spoluautor příručky pro 
výpočet nutričních hodnot potravin byl osloven ke spoluúčasti 
na projektu projektu NASCENT (ID projektu 739622 v Rámci 
EU Horizon 2020), který má pomoci výrobcům při výpočtu 
nutričního značení podle aktuální legislativy. V rámci této spo-
lupráce byly řešeny možnosti pro aktualizaci příručky, dostup-
nost SW pro výpočet výživových hodnot v České republice 
a certifikace jednoho nutričního SW z České republiky, který 
byl vybrán EuroFIR. 

Byly zpracovány další poklady pro praktickou část Příručky 
pro výpočet nutriční hodnoty pro provozovatele potravinář-
ských podniků, kterou UZEI vypacoval ve spolupráci s spolu-
práci s Výzkumným ústavem 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. 

Data z DSP byla využita pro tzv. Kalkulačku nutriční stopy – 
vzdělávacího nástroje pro širokou veřejnost o environmen-
tálních a výživových aspektech spotřeby potravin. Kalku-
lačka, která je přístuoná od r. 2018 na https://www.nutristopa.

cz/ provozuje. Centrum pro otázky životního prosředí Univer-
zity Karlovy – Oddělení environmentálního vzdělávání. 

VYDAVATELSKÁ 
ČINNOST

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 čer-
ven-ročník 80, září až prosinec-ročník 81. Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací vydává pro zajištění své rozšířené 
koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedago-
gické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabez-
pečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi 
školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími 
zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývají-
cím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poraden-
stvím 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 rozší-
ření 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 sou-
časní studenti zemědělských oborů, komu z velké části vlo-
žíme do rukou odpovědnost za nakládání s naší krajinou, lesy, 
půdou i vodou. Jedním z hlavních cílů je neustálé zvyšovaní 
interakce se studenty, rozšiřovaní komunity čtenářů a zvyšo-
vaní dostupnost vydání pro čtenáře. Všechny tyto cíle se daří 
plnit díky stále provázanosti časopisu s jeho profilem na soci-
ální síti Instagram. Profil se nachází na webové adrese https://
www.instagram.com/zemedelskaskola/ a v roce 2018 dosáhl 
více než 2000 sledujících.

V rámci profilu dochází ke snaze informovat žáky a studenty 
o zajímavých informacích a novinkách v zemědělství. Snahou 
je, aby náš profil nebyl „jen“ místem pro zveřejňování foto-
grafií, odkazování na časopis, ale i místem, kde žáci načer-
pají vědomosti. Cílem je na tento vzdělávací přesah klást 
důraz i do budoucna. Proto je interakce se žáky zvyšována 

i prostřednictvím vědomostních soutěží. V rámci profilu se 
rovněž uskutečňuje fotografická soutěž pro žáky středních 
zemědělských škol. Soutěž je průběžně vyhodnocována.

STUDIE A OSTATNÍ PUBLIKACE VYDANÉ ÚZEI

• Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření 
hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti 
FADN CZ za rok 2017. Praha: ÚZEI, 2018. 53 s. + grafická 
část + tabulková část + přílohy. ISBN 978-80-7271-236-6.

• Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za 
rok 2017. Účelem publikace je poskytnout odborné a pod-
nikatelské veřejnosti detailní údaje a výsledky výběro-
vého šetření hospodářských výsledků podnikatelských 
subjektů v zemědělství za rok 2017, uspořádané z růz-
ných hledisek a umožňující komparace hospodářských 
výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství v odliš-
ných přírodních podmínkách, u podniků různé právní 
formy, velikosti a výrobního zaměření.

• Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za 
rok 2018. Informační studie. MENZLOVÁ, J., BŘÍŠKOVÁ, 
M.; SEKAVOVÁ, H.) Praha: ÚZEI, 2018. 80 s. + tab. přílohy. 
ISBN 978-80-7271-235-9

• „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 teri-
toriálního, 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 statistic-
kého úřadu a Eurostat. Časové řady pokrývají ve většině 
případů období let 2012 až 2017

• Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření 
hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti 
FADN CZ za rok 2017. Praha: ÚZEI, 2018. 52 s. + grafická 
část + tab. přílohy. ISBN 978-80-7271-236-6

• Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za 
rok 2017. Účelem publikace je poskytnout odborné a pod-
nikatelské veřejnosti detailní údaje a výsledky výběro-
vého šetření hospodářských výsledků podnikatelských 
subjektů v zemědělství za rok 2017, uspořádané z růz-
ných hledisek a umožňující komparace hospodářských 
výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství v odliš-
ných přírodních podmínkách, u podniků různé právní 
formy, velikosti a výrobního zaměření.

• Institucionální podpory na trhu půdy v zemích EU 

2.6.3.7 2.6.3.8

2.7
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http://www.eurofir.org
http://www.nutridatabaze.cz
http://www.nutridatabaze.cz
http://www.eurofir.org/?p=5946
http://www.eurofir.org/?p=5946
https://www.instagram.com/zemedelskaskola/
https://www.instagram.com/zemedelskaskola/
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a v kontextu s poměry v ČR. Výzkumná studie (VOLTR, 
V., KUBAČÁK, A., HRUŠKA, M.) Praha: ÚZEI, 2018. 99 s. 
+ přílohy. ISBN 978-80-7271-233-5 

• Studie na základě zákonných norem vybraných evrop-
ských zemí a odborné literatury přináší přehled pří-
stupů k regulaci trhu s půdou v vybraných zemích 
EU, analyzuje podklady pomocí ekonomických indiká-
torů a popisuje právní úpravu pozemkového vlastnic-
tví, zejména faktory týkající se nákupu a jiných dispo-
zic s půdou, právní režim prodeje půdy a pachtu. Dále 
je zde podrobně analyzována právní úprava pozemko-
vého vlastnictví k půdě v ČR, především realizace vlast-
nického práva a pozice vlastníka. Rovněž je zde popsán 
kvantitativní vývoj tržního prostředí v ČR a EU, včetně 
výsledků majetkové provázanosti kupců zemědělské 
půdy podle regionální příslušnosti. V příloze jsou výtahy 
právních norem vybraných států EU k hlavním regulač-
ním opatřením.

• https://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/studie_116_2.
pdf  

MULTIMEDIÁLNÍ A KONFERENČNÍ SLUŽBY

V rámci těchto činností jsou po technické stránce zajišťovány 
zařízením pro tlumočení, ozvučení a projekci jak tuzemské, 
tak i mezinárodní konference, semináře a další rezortní akce 
pořádané Ministerstvem zemědělství a ÚZEI. Tyto činnosti 
dále zahrnují tvorbu grafiky pro vydavatelské a prezentační 
účely MZe a ÚZEI, natáčení videopořadů, správu Informační 
banky odborných filmů a videopořadů a odbytové služby tiš-
těných knižních titulů a odborných materiálů produkovaných 
na elektronických nosičích

Pro různé vernisáže a další prezentační akce ÚZEI, které byly 
realizovány v Knihovně Antonína Švehly v roce 2018, byly 
vytištěny jednotlivé postery a plakáty a rovněž byly připra-
veny další tiskoviny s propagačními a odbornými informa-
cemi. Ve vydavatelských činnostech se práce soustředila na 
grafickou úpravu dodaných podkladů textových a obrazových 
materiálů.

V oblasti videopořadů byl v prvním pololetí roku 2018 pro 
ICBP MZe zpracován propagační videopořad o akci Den 
zdraví. Jedná se o akci pro děti, která je již po několik let 
pořádána Informačním centrem bezpečnosti potravin MZe 
na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích a stala se 
tak jeho tradiční součástí. Pro MZe byly rovněž zdokumen-
továny některé další akcr a bylo vytvořeno několik videosek-
vencí k programu Jíme zdravě a s chutí, který je zaměřen na 
výchovu dětí k hygieně a správným stravovacím návykům a je 
určen pro žáky MŠ a ZŠ. 

V roce 2018 byl v rámci transferu poznatků VaV do praxe na 

základě objednávek realizován také prodej jak odborných 
videoprogramů na nosičích DVD, tak tištěných knižních titulů 
s odbornou tematikou. 

 OSTATNÍ ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI

KONFERENCE, SEMINÁŘE, PREZENTACE

Datum 
konání

název akce popis akce
vystavující/přednáše-
jící/ návštěvník

15.1. - 28.2. Vietnam výstava fotografií Michaela Koschová

    výstava předmětů z Vietnamu
Malé asijské muzeum 
Ledce

18.1.   vernisáž výstavy  

24.1. Exkurze v Knihovně prezentace Knihovny Klub Dvojka Praha 2

9.2. Zemědělství žije beseda o zemědělství MŠ Klásek

12.2. Včelařství v roce 1918 1. přednáška z cyklu 100 let včelařství Augustin Uváčik

14.2. Exkurze v Knihovně prezentace Knihovny
Kulturní centrum 
Pragos

15.2. Zemědělství žije beseda o zemědělství ZŠ Sázavská

28.2. Mladí lidé v evropských lesích
oblastní kolo mezinárodní soutěže v depozi-
táři v Kojeticích

školy středočeského 
kraje

1.3. - 31. 3. Březen měsíc čtenářů
předregistrace - bezplatný přístup k EIZ 
před 1. návštěvou knihovny

 

1.3. - 31. 3. Významné stavby
výstavka publikací z fondu KAŠ  v 1. patře 
Domu zemědělské osvěty

KAŠ

1.3. I v zimě sklízíme čerstvou zeleninu přednáška o zdravé výživě Pavla Momčilová

6.3. - 20.4. Abstrakce výstava obrazů a keramiky
Amatérské sdružení 
výtvarníků Bez rámu

8.3.   vernisáž výstavy  

15.3. Zemědělství žije beseda o zemědělství ZŠ Sázavská

15.3. Exkurze v Knihovně prezentace Knihovny
Redakce Moderní 
včerař

15.3.
Zlatá éra československého 
zemědělství

přednáška ke 100 výročí založení republiky Kristýna Kaucká

20.3. Dějiny stravování 20. století přednáška ke 100 výročí založení republiky Martin Franc

28.3. Ples ÚZEI prezentace Knihovny  

4.4.
Historické souvislosti prosa-
zování kolektivizace venkova 
v Československu

přednáška ke 100 výročí založení republiky Jiří Urban

5.4. Zemědělství žije beseda o zemědělství ZŠ Sázavská

9.4. Exkurze v Knihovně prezentace Knihovny Redakce Naše rodina

11.4. Máme se bát éček přednáška Olga Šolcová

16.4. Švehlova cesta
Uctění 145. výročí narození Antonína Švehly 
u jeho pomníku v Hostivaři

ve spolupráci s SAŠ

16.4. Agrárnické povídání II
Uctění 145. výročí narození Antonína Švehly  
v Hostivaři

ve spolupráci s SAŠ

26.4. - 24.5. Mozaika výstava výtvarných kurzů pro dospělé DDM Praha 2

25.4.   vernisáž výstavy  

26.4. Zemědělství žije beseda o zemědělství ZŠ Tupolevova

10.5. Zemědělství žije beseda o zemědělství ZŠ Sázavská

19.5. Open House
Den otevřených dveří na Mze - prezentace 
Knihovny

 

21.5.
Včelařství v době meziválečné a II. 
světové války

2. přednáška z cyklu 100 let včelařství Augustin Uváčik

2.8

2.9
2.9.1

Akce pořádané KAŠ

https://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/studie_116_2.pdf
https://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/studie_116_2.pdf
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23.5. Zemědělství žije beseda o zemědělství ZŠ Sázavská

28.5. - 28.6. Vzdálené civilizace výstava výtvarných kurzů pro děti DDM Praha 2

28.5.   vernisáž výstavy  

5.6. Chemie v kuchyni
Chemické experimenty 
s potravinami pro děti

AVČR/ZŠ Tupolevova

8.6. Chemie v kuchyni
Chemické experimenty 
s potravinami pro děti

AVČR/MŠ Klásek

13.6. Zemědělství žije beseda o zemědělství ZŠ Sázavská

21.6.
Od přídělového systému k televiz-
nímu vaření

2. přednáška z cyklu dějiny 
stravování 20. století

Martin Franc

10.9. Čína v panelákové kuchyni
3. přednáška ke 100 lettům 
založení republiky

Martin Franc

17.9 - 25.10. V přírodě výstava fotografií Per Víglašský

2.10.   vernisáž  

19.9. Exkurze v Knihovně prezentace knihovny ZŠ Brána jazyků

24.9.
Včelařství v době 50. let a Praž-
ského jara

3. přednáška z cyklu 100 let včelařství Augustin Uváčik

30.9. Den architektury prezentace knihovny a DZO KAŠ

1.10. Domácí mazlíčci vzdělávací program pro děti SVS/ZŠ Tupolevova

3.10. - 4.10. Chemie kolem nás
Chemické experimenty 
s potravinami pro děti

AVČR/ZŠ Sázavská

4.10 - 7.10. Flora Olomouc prezentace KAŠ KAŠ na stánku Mze

5.10. Noc vědců prazentace KAŠ KAŠ na NZM

11.10.
Jedinečná chuť a léčivá síla pří-
rodně fermentovaných potravin

přednáška Pavla Momčilová

15.10. Exkurze v Knihovně prezentace knihovny Český rozhlas

19.10. Poznej zvířátka vzdělávací akce pro děti MŚ Klásek

24.10. - 1.11. Stav přírody výstava obrazů Albína Gorbína

29.10.   vernisáž  

30.10. Jak si stravou neublížit přednáška Jiří Hotský

27.11. Alternativa vítězí?
4. přednáška ke 100 lettům 
založení republiky

Martin Franc

3.12.
Včelařství od sametové revoluce až 
do dnešních dnů

4. přednáška z cyklu 100 let včelařství Augustin Uváčik

12.12. 85 po odchodu velkého muže
vzpomínková akce k 85. výročí 
úmrtí Antonína Švehly

KAŠ/NZM/SAŠ

OSTATNÍ ODBORNÉ 
A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE 
A KONFERENCE

1. Workshop na pásové zpracování půdy v ČR, CPZ ČZÚ, 
https://cpz.czu.cz/cs/r-12241-aktuality/workshop-pasove-

-zpracovani-pudy-v-cr.html, Mrnuštík Konečná, M., Praha, 
6. 2. 2018

2. Veletrh Techagro 2018 - Seminář o budoucnosti českého 
zemědělství, Výstaviště Brno, Mrnuštík Konečná, M., 
Karolínum, Brno, 10. 4. 2018

3. Evaluační konference MMR, Mrnuštík Konečná, M., MMR 
Praha, 3.-4. 10. 2018

4. Účast na workshopu System Thinking in Practise in PhD 
Research, Mrnuštík Konečná, M., Chania, Řecko, 29. 6.-5 

.7. 2018
5. Mezinárodní konference s názvem: „Ekonomika země-

dělských komodit a podniků v evropském srovnání“, 
Zemědělec roku 2018, 27. 11. 2018., Praha. Přednášející 
Ing. Josef Hanibal na téma „Mezinárodní porovnání eko-
nomik velkých zemědělských podniků ČR a vybraných 
zemí “.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH 
SPOLEČNOSTECH, KOMISÍCH A RADÁCH

ÚZEI KOLEKTIVNÍM ČLENEM TĚCHTO ORGANIZACÍ

1. Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR
2. Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského 

prostoru
3. Ekosociální fórum Rakouska a Evropy (Vídeň)
4. European Food Information Resource (EuroFIR AISBL)
5. Institucionální členství ÚZEI v EuroFIR
6. Institucionální členství KAŠ ve Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků (SKIP)
7. Institucionální členství KAŠ ve Sdružení knihoven ČR 

(SDRUK)
8. Konsorcia knihoven v rámci projektu LR1301 - Efek-

tivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, 
páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání 
(MŠMT)

9. KAŠ členskou knihovnou mezinárodní sítě země-
dělských knihoven „Agricultural Libraries Network“ 
(AGLINET)

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

11. Konsorcia WoK - Databáze Web of Knowledge (AV ČR)
12. Mezinárodní síť agri benchmark Beef and Sheef, Braun-

schweig, Německo (Bošková, I.)
13. Mezinárodní síť agri benchmark Cash crop. 

Braunschweig, Německo (Remešová, M., Náglová, Z., 
Janotová, B.)

14. Mezinárodní síť agri benchmark Pig, Braunschweig, 
Německo (Rudinskaya, T, Král, D.)

15. Mezinárodní síť InterPIG (Abrahamová, M., Boudný, J., 
Špička, J.)

16. Mezinárodní síť International Comparison Network 
(IFCN) Dairy, Research Center, Kiel, Německo (I., 
Bošková)

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

18. Mezinárodní síť odborníků, kteří se zabývají poli-
tikou rozvoje venkova v širším kontextu ERDN (M., 
Trantinová)

19. Network for Farm-Level Analysis při OECD

ČLENSTVÍ A FUNKCE PRACOVNÍKŮ 
ÚZEI V RŮZNÝCH INSTITUCÍCH A SPOLEČNOSTECH

1. Akviziční komise Knihovny Antonína Švehly (Burgetová, 
V., Harvilíková, M., Kořínek J., Rudinskaya, T., Špička, J., 
Uhlíř. J. B.)

2. CZ Biom – člen (Nesňal, Z.)
3. Czech Rural – Research and Study Group (Delín, M.)
4. ČZU – místopředseda komise pro SZZ na PEF (Mezera, 

J.), člen komise pro disertační práce
5. Česká akademie zemědělských věd. Odbor ekonomiky, 

řízení, sociologie a informatiky OEŘSI (Doucha, T. – 
předseda odboru) (Mezera, J. – tajemník právní komise), 
komise informatiky ČAZV  
(Hanibal, J.), (Špička, J., Foltýn, I., Medonos, T., 
Náglová, Z.,  
Hlavsa, T.  - členové)

6. Česká peleta – člen (Nesňal, Z.)
7. Česká potravinářská společnost (Mezera, J., člen 

výboru a její Programové rady a člen komise pro 
vnitřní předpisy Svazu ČSVTS, další členové Mrhálková, 
I., Sekavová, H., Náglová, Z., Špička, J.

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

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

10. Česká statistická společnost (Hlavsa, T.)
11. Česká společnost ekonomická (Medonos, T.)
12. Česká společnost ornitologická (Šejnohová, H.)
13. Člen oborové rady doktorského studijního programu 

na FTZ ČZU (Doucha, T.)
14. Datová a koordinační skupina “Cukr” při MZe (Baudi-

sová, H.)
15. Revizní komise Agrární komory Středočeského kraje 

Praha (Bajnar, Z.)
16. Ekonomická komise Agrární komory (Humpál, J.)
17. Evropská asociace Zemědělských ekonomů EAAE (Boš-

ková, I., Doucha, T., J., Špička, L., Jelínek, T., Medonos)
18. European Society for Rural Sociology (Mrnuštík 

Konečná, M., Delín, M.)
19. Komise pro obhajoby disertačních prací a docentských 

habilitací při ČZU a JU České Budějovice (Doucha, T., 
Mezera, J., Vilhelm, V.)

20. Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na FTZ 

2.9.2
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ČZU (Doucha, T.)
21. Předsedkyně komise pro státní bakalářské zkoušky na 

PEF ČZU Praha (Abrahamová, M.)
22. Komise pro státní závěrečné zkoušky ČZU PEF, (Mezera, 

J., Vilhelm, V.)
23. Komise MZe pro naplňování Akčního plánu ČR pro roz-

voj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020 (Šej-
nohová, H.)

24. Komoditní rada pro len a konopí (Humpál, J.)
25. Koordinační pracovní skupina pro přípravu Národního 

akčního plánu k zajištění udržitelného používání pesti-
cidů (Humpál, J.)

26. Koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov ČR (Tran-
tinová, M.)

27. Krajská síť pro rozvoj venkova pro Ústecký kraj a Karlo-
varský kraj (Kořínek, J.)

28. Národní komise FADN (Hanibal, J., Kala, Š., Doucha, T.)
29. Odborná rada CzechRural.cz (Spěšná, D.)
30. Oborová rada oboru Regionální a sociální rozvoj pro 

studium v doktorských studijních programech PEF 
ČZU v Praze (Štolbová, M.)

31. Odborná skupina projektu „Příprava listů opatření 
typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro 
plány dílčích povodí“, Povodí Vltavy, s. p. (Šejnohová, 
H.)

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

33. Poradní sbor projektu NAKI II Identifikace a trvalá 
dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce 

– na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska, 2018-
2022 (DG18P02OVV070) (Spěšná, D., Svobodová, I.)

34. Programová rada výzkumu ÚZEI (Abrahamová, M., Baj-
nar, Z., Bošková, I., Boudný, J., Doucha, T., Hlavsa, L. 
Jelínek, T., Medonos, T., Pekárková, A., Hloušková, Z., 
Špička, J., Vilhelm, V., Šmejkalová, D.) 

35. Redakční rada vědeckého recenzovaného časopisu 
Agricultural Economics (Doucha, T.)

36. Řídící výbor FADN EU (Hanibal, J.)
37. Výkonná rada časopisu European Countryside (Štol-

bová, M.)

PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE

ABRAHAMOVÁ, M.:
Rizika v zemědělství, Prezentace v rámci semináře Zlepšení 
životaschopnosti a hospodářské výkonnosti zemědělských 
podniků s užitím nástrojů řízení rizik. Zemědělský svaz 
ČR, institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Praha. Klatovy 
8.11.2018; Palačov 15.11.2018, Chabrovice 29.11.2018.

Trh zemědělských komodit v ČR a přístup na trhy – vepřové 

maso. Prezentace v rámci semináře Zlepšení přístupu země-
dělských výrobců na trh: přehled postupůa metod, aplikace 
v zahraničí a v ČR, Zemědělský svaz ČR, institut vzdělávání 
v zemědělství o.p.s. Praha. Ostrožská Lhota, 18.1.2018; Lito-
měřice 25.1.2018; Dolany 7.3.2018, Hrádek 28.3.2018; Prostě-
jov 29.3.2018; Větrný Jeníkov 11.4.2018.

Ekonomika chovu prasat v mezinárodním srovnání, prezen-
tace v rámci zasedání Agrární komory Pardubického kraje, 
Pardubice 1. 2. 2018.

Trh s vepřovým masem a ekonomika chovu prasat v meziná-
rodním srovnání, prezentace pro Zemědělský výbor KDU-ČSL, 
Praha, Palác Charitas, 27. 6. 2018.

BOŠKOVÁ, I.:
Budování marketingových systémů od zemědělského pod-
niku ke spotřebiteli – příklady ze zahraničí a výpočty finanční 
náročnosti. Prezentace v rámci semináře Zlepšení přístupu 
zemědělských výrobců na trh: přehled postupůa metod, apli-
kace v zahraničí a v ČR, Zemědělský svaz ČR, institut vzdělá-
vání v zemědělství o.p.s. Praha. Ostrožská Lhota, 18.1.2018; 
Litoměřice 25.1.2018; Dolany 7.3.2018, Hrádek 28.3.2018; Pro-
stějov 29.3.2018; Větrný Jeníkov 11.4.2018.

Consumers’ benefit from the regional origin labels. The case 
of the Czech Republic.  International Conference „European 
Agriculture and Food Value Chain. Sofia, October 22 – 24, 2018.
The effects of the participation in producer’s groups on the 
performance of dairy farmers in the Czech Republic. Inter-
national Conference „European Agriculture and Food Value 
Chain. Sofia, October 22 – 24, 2018.

Do Consumers Benefit from the Labels of Regional Origin? 
The Case of the Czech Republic. International symposium on 
food credence attributes: How can we design policies to meet 
consumer demand? Aoyama Gakuin University, Tokyo, May 
1 – 19, 2018. 

Mezinárodní porovnání nákladů a ekonomiky výroby mléka 
a hovězího masa v zemědělských podnicích v hlavních kon-
kurenčních zemích EU. Prezentace v rámci semináře Zlep-
šení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postu-
půa metod, aplikace v zahraničí a v ČR, Zemědělský svaz 
ČR, institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Praha. Ostrožská 
Lhota, 18.1.2018; Litoměřice 25.1.2018; Dolany 7.3.2018, Hrá-
dek 28.3.2018; Prostějov 29.3.2018; Větrný Jeníkov 11.4.2018.
Ekonomika výrobně spotřebitelské vertikály v zemědělství.  
Prezentace v rámci semináře Zlepšení životaschopnosti a hos-
podářské výkonnosti zemědělských podniků s užitím nástrojů 
řízení rizik. Zemědělský svaz ČR, institut vzdělávání v země-
dělství o.p.s. Praha. Klatovy 8.11.2018; Palačov 15.11.2018, 
Chabrovice 29.11.2018.

Pastevní strategie při meziroční variabilitě srážek: experi-
mentální výzkum v Austrálii. Prezentace v rámci semináře 
Zlepšení životaschopnosti a hospodářské výkonnosti země-
dělských podniků s užitím nástrojů řízení rizik. Zemědělský 
svaz ČR, institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Praha. Klatovy 
8.11.2018; Palačov 15.11.2018, Chabrovice 29.11.2018.

Management pastevního chovu skotu v podmínkách mezi-
roční variability srážek – výzkum prováděný v Austrálii. 
Workshop aktérů projektu Provide: vytváření systému dopadu 
evropské a národní zemědělské politiky na životní prostředí. 
Městská knihovna Rumburk, 20. 2. 2018.

Výroba mléka v mezinárodním srovnání. Prezentace v rámci 
zasedání Agrární komory Pardubického kraje, Pardubice 
1. 2. 2018.

BOUDNÝ, J., NOVOTNÝ, P. MEDONOS, 
T., REMEŠOVÁ, M.:
Posouzení dopadů sucha na výnosovost a ekonomiku pěsto-
vání hlavních zemědělských plodin – přednáška pro zeměděl-
ský svaz Jihomoravského kraje – únor 2018.

BOYINOVÁ, S., VILHELM, V.:
Prezentace: Řízení rizik v zemědělství– komparace USA, 
EU a České republiky, Konference „Nástroje hodnotenia 
a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“, Bratislava, 
17-18.10.2018.

DOUCHA, T.:
Czech agriculture after EU accession and before the entry 
into CAP 2020+. Mezinárodní vědecká konference „Towards 
productive, sustainable and resilient global agriculture and 
food systems“. Slovak University of Agriculture Nitra, Vise-
grad University Association, Society of Agricultural Experts 
and Association of Agricultural Economists in Slovakia. Nitra, 
SR, 16. 5. 2018.

Economic aspects and structure of Czech Agriculture. Semi-
nář VÚRV a Velvyslanectví Nizozemského království. VÚRV 
Praha, 30. 5. 2018.

Panelové vystoupení na téma agrární sektor ČR a jeho připra-
venost na SZP 2020+. Mezinárodní konference „Agricultural 
Conference 2018“. Portfolio NET Media Zrt., Siófok, Maďarsko.
Předpoklady vývoje vnějšího prostředí agrárního sektoru, SZP 
a vývoj českého zemědělství po roce 2020. Workshop Velké 
Karlovice, firma Kofola, 1. – 2. 12.2018.

DUBEC, J.: 
Data Collection in Freshwater Aquaculture in CZ, konference 
Data Collection in Freshwater Aquaculture, hotel Adria, Praha, 
29.11.2018.

Příprava sběru akvadat v České republice, Plenární zasedání 
Rybářského sdružení České republiky, Aula Jihočeské univer-
sity, České Budějovice, 6.12.2018.

Příprava sběru akvadat v České republice, Výroční konference 
OP Rybářství 2014 – 2020: To nejlepší hledej pod vodou – pod-
pora a rozvoj sladkovodní akvakultury, hotel Wellness Step, 
Praha, 12.12.2018.

HANIBAL, J.:
Zpráva o fungování sítě FADN ČR za období říjen 2017 - říjen 
2018. 15. zasedání Národní komise FADN CZ, MZe, Praha, 14. 
11. 2018.

Schválení plánu výběru zemědělských podniků sítě FADN pro 
rok 2019. 15. zasedání Národní komise FADN CZ, MZe, Praha, 
14. 11. 2018.

Mezinárodní porovnání ekonomik velkých zemědělských pod-
niků ČR a vybraných zemí. Mezinárodní konference Ekono-
mika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání, 
Zemědělec roku 2018, Praha, 27. 11. 2018  Výsledky šetření 
FADN za rok 2017. Zasedání Ekonomické komise Agrární 
komory ČR, ÚZEI, Praha, 5. 12. 2018.

HLAVSA, T.:
Differences in the viability of small and large farms in rede-
fined areas with natural constraints in the Czech Republic. 
International conference „Industrial versus small farms – com-
petitors or partners?“, Jachranka, Poland, 10. – 12. 12. 2018.

HLOUŠKOVÁ, Z.:
Multi-dimensional evaluation of Czech FADN farms - first 
results. Workshop 26. Pacioli, Budapest, 30. 9. – 3. 10. 2018.
Agreement with agricultural holdings on participation in 
FADN system – Confidentiality, accountancy offices and liai-
son agencies. TAIEX Workshop on Participation of Farmers 
in Farm Accountancy Data Network, Bělehrad, Srbsko, 19. 2. 
2018

Tools for data collection – Introductory FADN documents, far-
mer training materials, computer programs, forms and manu-
als for farmers. TAIEX Workshop on Participation of Farmers 
in Farm Accountancy Data Network, Bělehrad, Srbsko, 19. 2. 
2018

Dissemination of FADN results – Publications and promotion 
of FADN systém. TAIEX Workshop on Participation of Far-
mers in Farm Accountancy Data Network, Bělehrad, Srbsko, 
20. 2. 2018.

KOSTLIVÝ, V.:
Drivers of Farm Performance in Czech Crop Farms. Seminář 
pracovních skupin OECD FLA (Farm Level Analysis), projekt 
Drivers of Farm Performance. OECD, Paříž, 15. - 16. 11. 2018.
Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem. Interní semi-
nář FADN, ÚZEI, Praha, 28. 6. 2018.

KUČERA, J., TURKOVÁ, E., HRUŠKA, M.:
  Czech sources of landscape data for the needs of ForLand 
project. Halle, 26.4.2018

MEDONOS, T.:
Konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství. 
Prezentace na jednání předsednictva ČAZV, Praha, 2. 10. 2018.

MEZERA, J., NÁGLOVÁ, Z.:
Výkonnost potravinářského sektoru, Potravinářský úterek, 
Klub techniků, Novotného lávka č. 5, Praha, 27. února 2018.

MRNUŠTÍK KONEČNÁ, M.:
System Thinking in Practise in PhD Research, Chania, Řecko, 
29.6.-5.7.2018

2.9.3
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PRAŽAN, J.
Cena za ochranu půdy a vody: kde se střetává realita se sny. 
Přednáška na cyklu přednášek pro veřejnost v Zemědělskému 
muzeu, Praha 26.4.2018
Cooperation in provision of public goods in agriculture – the 
Czech Republic example, Mini Conference on Pseudo Com-
mons in Post-Socialist Countries, organizováno International 
Association for the Study of the Commons (IASC), Plovdiv, Bul-
harsko, 8.10.2018.

RÁDLOVÁ, L.:
Ekologické zemědělství v ČR. Přednáška pro studenty 2. roč-
níku Masarykovy univerzity, obor Humanitní environmenta-
listika, Brno, 14. 11. 2018.

SVOBODOVÁ, I.: 
Food Self-Provisioning in the Czech Republic, Suburban and 
Peripheral Regions Compared. Prezentace na RGS-IBG Annual 
International Conference 2018, Cardiff University 28.-31. 8. 
2018, Cardiff (UK), 29. 8. 2018.

ŠEJNOHOVÁ, H.:
Analýza dat se zaměřením na budoucí SZP 2021 + v oblastech 
sucha, organické hmoty a eroze. Akce ČMSZP „Budoucnost 
zemědělství po roce 2020“, Skalský dvůr, 5. 11. 2018. 

ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M., DOUCHA, 
T., CHALOUPKA, O.:
Problems and risks linked with investment support in agra-
rian sector – the Czech experience. Mezinárodní vědecká kon-
ference „The CAP and national priorities within the EU bud-
get after 2020“. Lidzbark Warmiňski, Polsko. IERIGZ Varšava.

ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M., ŠIMPACH, O.:
Entry barriers for young farmers – do they depend on the size 
of the holding?“ Polsko, Jachranka, prosinec 2018.

TRANTINOVÁ, M.:
An assessing the views of farmers on the function of landscape 
features and inclusion in Ecological Focus Areas (EFA) in the 
context of mandatory standards (greening). Rumunsko, Cluj, 
ERDN conference 2018.

VILHELM, V.:
Vystoupení v panelu „Nowoczesne instrumenty finansowe 
i ubezpieczenia w rolnictwie“ (Moderní finanční nástroje 
a pojištění v zemědělství) na kongresu Europejskie Forum 
Rolnicze 2018 v Jasionce u Rzeszowa (Polsko), 24. 3. 2018. 
Přednášky (celkem 5) „Klasifikace rizik a nástroje jejich řízení“ 
v rámci semináře Zlepšení životaschopnosti a hospodářské 
výkonnosti zemědělských podniků užitím nástrojů řízení rizik.  
Zemědělský svaz ČR, Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s. 
Praha. Klatovy 8. listopadu 2018, Palačov 15. listopadu 2018, 
Chabrovice 29. listopadu 2018, Větrný Jeníkov 7. prosince 2018 
a Letovice 11. prosince 2018.

VINTR, T.:
Mezinárodní porovnání ekonomik velkých zemědělských pod-
niků ČR a vybraných zemí. Mezinárodní konference Ekono-
mika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání, 

Zemědělec roku 2018, Praha, 27. 11. 2018.

VOLTR, V.:
Soil Productivity and its Relation to the Environment 
in the Czech Republic. The 4th International Confe-
rence on Agricultural and Biological Sciences, Hangzhou,  
26.-29.6.2018, Čína.

Regionální rozdíly v cenách půdy a jejich význam pro trh 
půdy. Transakce se zemědělskou půdou tržního i netržního 
charakteru Přednáška pro studenty Mendelovy univerzity 
26.4.2018.

Oceňování zemědělských pozemků, bonitované půdně eko-
logické jednotky, výnosovost, trh se zemědělskými pozemky, 
vývojové trendy. Přednáška pro kurz soudních znalců, Men-
delova univerzita 14.12.2018.

VRKOČOVÁ, V.:
Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti 
FADN. Odborný seminář Ekonomika zemědělských komodit 
a podniků v evropském srovnání, Pardubice, 1. 2. 2018.
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JIMP - ČLÁNEK V RECENZOVANÉM ODBORNÉM 
ČASOPISE (DATABÁZE WEB OF SCIENCE)

HUKAL, P., URBANCOVÁ, H., ROZENSKÝ, L.: Přístup lesnic-
kých podniků ke kontinuitě znalostí a inovacím. Zprávy les-
nického výzkumu, Vol. 63, No. 1, pp. 28-36.
WOS:000438371000004.

MACHÁČKOVÁ, M., GIERTLOVÁ, A., PORUBSKÁ, J., ROE, 
M., RAMOS, C., FINGLAS, P.: EuroFIR Guideline on calcu-
lation of nutrient content of foods for food business opera-
tors. Food Chemistry 238 (2018) 35-41. DOI: 10.1016/j.food-
chem.2017.03.103 WOS:000411351200007.

JSC - ČLÁNEK V RECENZOVANÉM ODBORNÉM ČASO-
PISE (DATABÁZE SCOPUS NEBO ERIH)

HLOUŠKOVÁ, Z., ŽENÍŠKOVÁ, P. AND PRÁŠILOVÁ, M. (2018) 
“Comparison of Agricultural Costs Prediction Approaches“, 
AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 10, 
No. 1, pp. 3-13. ISSN 1804-1930. DOI 10.7160/aol.2018.100101.
 
NÁGLOVÁ, Z. Investment subsidies in the meat industry and 
their impact on business economics. Central European Busi-
ness Review, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 37-5-45. ISSN 1805-4862.
 RUDINSKAYA, T., NÁGLOVÁ, Z., Impact of Subsidies on Tech-
nical Efficiency of Meat Processing Companies, AGRIS on-line 
Papers in Economics and Informatics, 2018, Vol. 10, No. 1, pp. 
61-70. ISSN 1804-1930.DOI 10.7160/aol.2018.100106. 

POHLOVÁ, K., SMUTKA, L., LAPUTKOVÁ, A., SVATOŠ, M.: 
Czech Agrarian Foreign Trade According to the Degree of Pro-
cessing, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 
Vol, 10, No. 3, pp. 103-118.

SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Success Factors 
for Start-ups Related to Agriculture, Food and Nutrition and 

Their Relevance to Education. Acta Universitatis Agricultu-
rae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, 66, 791-801.

https://acta.mendelu.cz/66/3/0791/
Šimpachová Pechrová, M., Šimpach, O. Medonos, T. Spěšná, 
D., Delín, M. (2018) What Are the Motivation and Barriers of 
Young Farmers to Enter the Sector? Agris on-line Papers in 
Economics and Informatics, Vol. 10, No. 4, pp. 1 – 9. 

URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. 2018. Impact of Employee 
Development in Agricultural Companies on Commitment, 
Loyalty and Performance. Acta Universitatis Agriculturae et 
Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(3): 803–811. 
https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066030803.pdf 
Voltr, V., Klír, J. and Hruška, M: Soil productivity and its rela-
tion to the environment in the Czech Republic. 4th Internati-
onal Conference on Agricultural and Biological Sciences, IOP 
Conf. Series: Earth and Environmental Science 185 (2018) 
012021 doi:10.1088/1755-1315/185/1/012021, http://www.vulhm.
cz/zlv_online&rok=2018&cislo=1 

JOST - ČLÁNEK V RECENZOVANÉM ODBORNÉM 
ČASOPISE

BOŠKOVÁ, I. (2018). Ekonomika výroby mléka v mezinárod-
ním srovnání. Náš chov č. 2, ročník LXXVIII. Profipress, Praha, 
ss. 19 – 21. 

BOŠKOVÁ, I., KOHOUTOVÁ, V. (2018). Trh s hovězím masem 
a ekonomika výkrmu skotu. Náš chov č. 3, ročník LXXVIII, 
Profipress, Praha, ss. 34 – 37.
 
BOUDNÝ, J., JANOTOVÁ, B., NOVOTNÝ, P.: Situace na trhu obi-
lovin a řepky ve světě. Úroda, ročník 2018, č. 5, str. 48,54. 
ISSN 0139-6013.

FUKSOVÁ, Z., BÍLÁ, P.: Ekonomika hospodaření podniků 

BIBLIOGRAFIE VÝSTUPŮ 
Z VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ 
ČINNOSTI ÚZEI
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https://acta.mendelu.cz/66/3/0791/
https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066030803.pdf
http://www.vulhm.cz/zlv_online&rok=2018&cislo=1
http://www.vulhm.cz/zlv_online&rok=2018&cislo=1
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polní výroby v letech 2014-2016, Úroda, ročník 2018, č. 9, s. 

PLÁŠIL M.: Postavení ČR v získávání registrací v systému chrá-
něných značek zemědělských produktů a potravin v porov-
nání s ostatními členskými státy EU 28. MASO, ročník XXIX, 
5/2018, str. 8-14. ISSN 1210-4086.

B – KNIHA

Voltr, V., Kubačák, A., Hruška, M.: (2018) Institucionální 
faktory na trhu zemědělské půdy v zemích EU v kontextu 
s poměry v České republice. Výzkumná studie 116/2018, ÚZEI, 
Praha, 161 str., ISBN 978-80-7271-232-8.

C – KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

Bošková, I., Ratinger, T.: (2018) Do Consumers and Produ-
cers Benefit from Labels of Regional Origin? The Case of the 
Czech Republic. In Matsumoto, S. and Otsuki, T. (Eds), Consu-
mer Perception of Food Attributes, (Chapter 14, pp. 203-220), 
1st ed., Taylor and Francis Group, Boca Raton, Florida, USA: 
CRC Press. ISBN 978-1-138-19684-1.

D - ČLÁNEK VE SBORNÍKU

Foltýn, I., Šimpachová Pechrová, M., Zedníčková, I.: Food 
security in crisis situations: Focus on beef, pork and poul-
try meat. 27. mezinárodní konference Agrární Perspektivy. 
Září 2018, 19.–20., s. 44–50. ISBN 978-80-213-2890-7; ISSN 
2464-4781.

HANIBAL, J., VINTR, T.: Mezinárodní porovnání ekonomik 
velkých zemědělských podniků v síti FADN 2016. Ekonomika 
zemědělských komodity a podniků v evropském srovnání – 
sborník příspěvků z ekonomické konference, Praha, Betlém-
ská kaple 27. listopadu 2018
MRNUŠTÍK KONEČNÁ, M.: The role of the Institute of Agri-
cultural Economics and Information in the Czech Agricultu-
ral Knowledge Information System, Rural areas and develop-
ment – vol. 15, str. 49-56, Varšava, 2018, ISBN 978-83-7658-748-6.

ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M., Šimpach, O.: Food availability 
and the development of the consumer prices of meat. 27. mezi-
národní konference Agrární Perspektivy. Září 2018, 19.–20., s. 
401–407. ISBN 978-80-213-2890-7. ISSN 2464-4781.

ŠIMPACH, O., ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M.: Modelling 
of slaughter pigs’ prices in the Czech Republic using sto-
chastic models. 36. mezinárodní konference Matematické 
metody v ekonomice. Září 2018, 12.–14., s. 539–544. ISBN: 
978-80-7378-371-6.

ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M., ŠIMPACH, O.: Financial Sup-
port from EU’s Common Agricultural Policy for Young far-
mers in the Czech Republic. 4. mezinárodní konference 
o Evropské integraci 2018. Květen 2018, 18., s. 1466–1473. ISBN 
978-80-248-4169-4.

ŠIMPACH, O., ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M.: Deter-
minants influencing total fertility rate in the Czech 

Republic. 12. mezinárodní konference International Days of 
Statistics and Economics. Září 2018, 6.–8., s. 1727–1735. ISBN 
978-80-87990-14-8.

ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M., ŠIMPACH, O.: Develop-
ment of Milk Prices in the Czech Republic. 16. mezinárodní 
vědecká konference Hradecké ekonomické dny. Leden 2018,  
30.–31. s. 378–388. ISBN 978-80-7435-701-5. ISSN 2464-6059.

ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M., ŠIMPACH, O.: Grouping of 
Agricultural Holdings in the European Union. 12. meziná-
rodní konference International Days of Statistics and Econo-
mics. Září 2018, 6.–8., s. 1736–1743. ISBN 978-80-87990-14-8.

ŠIMPACH, O., ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M.: Regional view 
on young farmers in the Czech Republic. Mezinárodní vědecká 
konference Region v rozvoji společnosti 2018. Říjen 2018, 18.–
19., s. 547–552. ISBN: 978-80-7509-658-6.

DOUCHA, T., ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ M., CHALOUPKA, 
O., MEDONOS, T.: Investment Supports to the Czech Farms 
and Their Expected Future Under the CAP 2020. Multi-An-
nual Programme 2015-2019: The Polish and the EU Agricultu-
res 2020+. Challeges, Chances, Threats, Proposals, roč. 52.1, s. 
85–95. ISBN 978-83-7658-690-8.

TRANTINOVÁ, M., HRABÁK, J., MRNUŠTÍK KONEČNÁ, M.: An 
innovative method for the evaluation of LAGs and rural deve-
lopment: „A mirror for LAGs“, Rural areas and development – 
vol. 15, str. 153-170, Varšava, 2018, ISBN 978-83-7658-748-6.

VILHELM, V., BOYINOVÁ, S., N. G., ŠPIČKA, J.: Comparison 
of risk management tools under CAP EU, US Farm Bill and 
in Czech agriculture ve sborníku Nr 73.1 The Common Agri-
cultural Policy of the European Union - the present and the 
future. EU Member States point of view, IERiGŽ Varšava, čer-
venec 2018.
O – OSTATNÍ VÝSLEDKY

BAUDISOVÁ, H. Pěstování cukrové řepy v Česku. Zemědělec 
č. 45/2018, ISSN 1211-3816.

BOŠKOVÁ, I. Management pastevního chovu skotu v podmín-
kách meziroční variability srážek – výzkum prováděný v Aus-
trálii. Prezentace pro odbornou veřejnost, Technologické cen-
trum AV ČR, Městská knihovna, Rumburk, 20. února 2018. 
Bošková, I. Certifikační programy kvality. Prezentace v rámci 
semináře Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: 
přehled postupů a metod, aplikace v zahraničí a v ČR. Země-
dělský svaz ČR, Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s. Praha. 
Ostrožská Lhota, 18. ledna; Litoměřice 25. ledna; Dolany 7. 
března; rádek 28. března; Prostějov 29. března; Větrný Jení-
kov 11. dubna 2018.

BOŠKOVÁ, I. Ekonomika výroby mléka a hovězího masa 
v mezinárodním srovnání. Prezentace v rámci semináře Zlep-
šení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů 
a metod, aplikacce v zahraničí a v ČR.  Zemědělský svaz ČR, 
Institut vzdělávání v zemědělství o. p. s. Praha. Ostrožská 
Lhota, 18. ledna; Litoměřice 25. ledna; Dolany 7. března; 

Hrádek 28. března; Prostějov 29. března; Větrný Jeníkov 11. 
dubna 2018. 

BOŠKOVÁ, I. Ekonomika výrobně spotřebitelské vertikály. Pre-
zentace v rámci semináře Zlepšení životaschopnosti a hos-
podářské výkonnosti zemědělských podniků užitím nástrojů 
řízení rizik.  Zemědělský svaz ČR, Institut vzdělávání v země-
dělství o. p. s. Praha. Klatovy 8. listopadu, Palačov 15. listo-
padu, Chabrovice 29. listopadu, Větrný Jeníkov 7. prosince, 
Letovice 11. prosince 2018. 

BOŠKOVÁ, I. RATINGER, T. Consumers’ benefit from the regi-
onal origin labels. The case of the Czech Republic. Prezentace 
příspěvku na mezinárodní konferenci European Agriculture 
and Food Value Chain: Dynamics and Innovatins. Sofia, 22. – 
24. října 2018.  

CURTISS, J., JELÍNEK, L., EPSHTEIN, D., HRUŠKA, M., 
MEDONOS, T., DIBIROV, A.: Prezentace příspěvku „Picking 

„lemons“ or picking „cherries“ Agroholding‘s acquisition of 
farms in Russia and the Czech Republic v rámci IAMO 2018 
na téma „Velké zemědělské podniky – zisk nebo společnost?“ 
(červen 2018).

DOBOŠ, J., MACHÁČKOVÁ, M.: Moderní informační zdroje 
knihovny. Zemědělec 13/2018 str. 10.  ISSN 1211-3816.  https://
www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/180327_aktualita_zdroje_
knihovny.pdf  

DRLÍK, J. Mzdy v zemědělství České republiky. Zemědělec, č. 
23/2018, ročník XXVI, s. 12. ISSN 1211-3816.

HANIBAL, J., KOSTLIVÝ, V., VINTR, T.: Ekonomika ekologic-
kých farem. Zemědělec č. 26 z 25.6. 2018, Profi Press 2018. 

HANIBAL, J., LEKEŠOVÁ, M., HLOUŠKOVÁ, Z., Veřejná data-
báze datové sítě FADN, Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018.

HLOUŠKOVÁ, Z., Možnosti využití dat FADN pro management 
zemědělských podniků, AGRObase, 2/2018.

MACHÁČKOVÁ, M.: Databáze složení potravin České repub-
liky – NutriDatabaze.cz. Zemědělský týdeník, 50-52 (2018) str. 
18-19. ISSN 1212-2246.

MEZERA, J., NÁGLOVÁ, Z. Produkčně ekonomický pohled na 
klíčové obory „Výroby potravinářských výrobků“. Potravinář-
ská revue, 2018, roč. 1. s. 48-51. ISSN 1801-9102.
Mezera, J., Náglová, Z. Pohled na národní podpory uplatňo-
vané v potravinářském průmyslu. Potravinářská revue, 2018, 
roč. 5, s. 23-25. ISSN 1801-9102.

MEZERA, J., NÁGLOVÁ, Z. Výroba potravin, nápojů a perspek-
tivy. Zemědělský deník, 2018, roč. XXI, č. 50, s. 12-14. ISSN 
1212-2246.

MEZERA, J., PLÁŠIL, M., NÁGLOVÁ, Z.: Panorama potravi-
nářského průmyslu 2017

Hodnotící zpráva o  vývoji potravinářského průmyslu, 

pravidelně zpracovávaná od roku 1998.

Zpracováno pod gescí MZE, 2018, 62 s., na webových strán-
kách MZE (www.eagri.cz) a ÚZEI (www.uzei.cz), Praha 2018, 
ISBN 978-80-7434-478-7.

MRHÁLKOVÁ, I., NÁGLOVÁ, Z. Aktuální trendy potravinář-
ského průmyslu prezentované na mezinárodním veletrhu 
SIAL Paris. Potravinářská revue, 2018, č. 7, s. 58-61. ISSN 
1801-9102.

NÁGLOVÁ, Z. Aktuální vývoj produkce tržních plodin ve světě. 
Potravinářský zpravodaj, 2018, č. 5, s. 25. ISSN 1801-9102.

RATINGER, T., BOŠKOVÁ, I. The effects of the participation in 
producer’s groups on the performance of dairy farmers in the 
Czech Republic. Prezentace příspěvku na mezinárodní konfe-
renci European Agriculture and Food Value Chain: Dynamics 
and Innovatins. Sofia, 22. – 24. října 2018. 

SALAMON, P., BANSE, M., BARREIRO-HURLÉ, J., SANTINI, 
F., CHALOUPKA, O., ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M.: Unvei-
ling diversity in agricultural markets projections: from EU to 
Member States. A medium-term outlook with the AGMEMOD 
model. Technical Report. January 2018.

ŠEJNOHOVÁ, H., DaRMOVZALOVÁ, I. Ekologické sady a jejich 
produkce. Zemědělec č. 19/2018.

ŠIMPACHOVÁ PECHROVÁ, M., ŠIMPACH, O.: Demografické 
projekce na území Česka. Konference České demografické 
společnosti 2018. Poster.

ŠPIČKA, J., MACHÁČKOVÁ, J., HLOUŠKOVÁ, Z.: On-line 
finanční analýza ve FADN. Zemědělec č. 16 z 16. 4. 2018, Profi 
Press 2018. 

VILHELM, V., BOYINOVÁ, S., N., G.:  Nástroje řízení rizik 
v zemědělství. Zemědělec č. 35 z 27. 8. 2018, Profi Press 2018 

VILHELM, V.: Pojištění v zemědělství u nás a ve světě. Země-
dělec č. 46 z 12. 11. 2018, Profi Press 2018 

VILHELM, V.: Klasifikace rizik a nástroje jejich řízení. Prezen-
tace v rámci semináře Zlepšení životaschopnosti a hospodář-
ské výkonnosti zemědělských podniků užitím nástrojů řízení 
rizik.  Zemědělský svaz ČR, Institut vzdělávání v zeměděl-
ství o. p. s. Praha. Klatovy 8. listopadu, Palačov 15. listopadu, 
Chabrovice 29. listopadu, Větrný Jeníkov 7. prosince, Letovice  
11. prosince 2018. 

http://www.eagri.cz
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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 agri-
culture, food production and related areas, Library of Anto-
nin Svehla.

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

To be permanently prepared for solving current and antici-
pated 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 there-
fore intensity of the use of the FADN as a primary data sou-
rce for evaluating economic impacts of CAP in the Czech envi-
ronment is increasing.

The Institute also continues to perform activities in the field 
of consultancy and education. It supports a sector expert edu-
cation 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 libra-
ries 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 pro-
jects 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 informa-
tion. 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, tech-
nology transfer, training, or consultancy. 

Within its scope are the fields of agricultural economics and 
policy, rural development, food production, and environmen-
tal considerations. The Institute is also home of the Czech 
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Liaison Agency of FADN EU and the nation’s main agricul-
tural and food library.

MAIN ACTIVITIES

basic and applied research and development in the field of 
agricultural policy and economics including the multifunc-
tional 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 docu-
ments 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 agri-
culture and food production;

to make accessible and to ensure the servicing and mainte-
nance of selected datasets of the public part of the state infor-
mation 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 infor-
mation, 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 activi-
ties of the supervising and methodological body for exten-
sion services, the administration and keeping of the Regis-
ter of Advisors of the MoA for the spheres of agriculture and 
rural development;

methodological and coordination activities aimed at imple-
mentation of the „Strategy of Lifelong Learning“ in the agri-
culture and rural development sector including the initial pro-
fessional education;

education of employees of departmental state authorities;
conceptual and coordination activities aimed at implementa-
tion of provisions of the extension system of Ministry of Agri-
culture for the sphere of agriculture and rural development.

RESEARCH PROJECTS 
AND KEY TOPIC AREAS

INTERNAL RESEARCH PROJECTS

Analysis of large agricultural enterprises (1117)

New farmers on old land: Management of agricultural land 
by small landowners after removing from rent to agricultural 
enterprises (1120)

Multi-criteria evaluation of farm management, internal devel-
opment projects

Analyses of market with agricultural land (1121)

Analysis of factors affecting the performance of farms (1122)

Identification and analysis of factors affecting the nature of 
price transmission in the agri-food vertical of pork meat (1114)

Young farmers in the Czech Republic, internal research proj-
ects (Pechrová)

Measures of adapting agricultural systems to climatic changes 
(1123)

Predictive modeling of the viability of agricultural enterprises 
in less-favored areas of the Czech Republic (1297)
New procedures in the modeling of the agrarian sector AGRO-
2018 (1110)
  
Farmers’ demands for research in the area of innovation (1124)
 
Relation of national (local, republic) forecasts to the broader 
macroeconomic space (1125)
 
Social return on investments in the LAG project, internal 
development projects (Trantinová)
 
Territorial view of rural development (1126)

Knowledge of the structure of municipal waste generated by 
consumers in selected localities (1227)
 
Risk management in agriculture - (Vilhelm)
 
Institutional relations on the land market with a focus on 

conditions in the EU, internal development projects (Voltr)

Development of a database of agricultural production tech-
nology normatives (1128)
 
SMART FADN, Stage I Analysis (1129)

Protected geographical indication Czech Beer (IPP)

NATIONAL PROJECTS (GRANTS)

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

VISK 3: Software extensions Aleph system for the needs of 
integration with the Central portal of libraries – 2018 (Doboš)

VISK 5: Recataloging of the old agricultural and food-science 
literature in the Library of Antonin Svehla – 2018 (Doboš)

VISK 7: KRAMERIUS 2018 – Protection and reformatting of the 
Fund of the Library of Antonin Svehla (Doboš)

VISK 9: Cooperative creation and utilization of national 
authority files in the Library of Antonin Svehla – 2018 (Doboš)

MAIN THEMATIC TASKS FOR MOA (SERVICES FOR 
THE MINISTRY OF AGRICULTURE)

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

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

Digitization and restoration of holdings of the Library of 
Antonin Svehla (Doboš)

4101 Report on the Czech Agriculture 2017 (Abrahamová)

4102 Operational services and tasks (Kala)

4103  The activity of the Certification Body and its accredita-
tion by CAI (Czech Accreditation Institute) (Kala)

4104  Establishing of System of Evaluation of Rural Develop-
ment Program 2014-2020 (Mrnuštík Konečná)

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

4109  Support of implementation of Ministry of Agricul-
ture Strategy in area of natural and human resources 
(Pražan)

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

411  Subsidy program rates update - Animal welfare in live-
stock (Abrahamová)

4112  Implementation and communication a multi-level 
agrarian strategy ustilising the Balanced Scored Meth-
odology - 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)

4115  Further elaboration of the quantification of economic 
harm to farmers operating in protection zones of water 
reservoirs (4115)

 
4123  Mapping of the food waste problematics while respect-

ing the manual created within the FUSIONS project 
(Pohlová)

4124  Analysis of the share of sales of selected food groups 
in selected chains by country of origin in the Czech 
Republic and abroad in consumer purchases (4124)

 
4125  Monitoring food losses and food waste along the entire 

food chain (4125)

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

4134  Support for PRV (diversification) project measures 
2014-2020 (4134)

 
4135  Development of data for preliminary analysis of the 

introduction of financial instruments in the agricultural 
sector (4135)

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

4204  Monitoring of the stability of placing the Czech aqua-
culture 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)
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4217  Analysis of educational needs of the sector, with 
emphasis on vocational education (Spěšná)

4220  Support of the evaluation and management of the mea-
surement „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 2018 
(Bošková)

4223 Yearbook of Czech agrarian foreign trade 2017 (Pohlová)

4224  Analysis of Czech agrarian foreign trade in 2018 
(Pohlová)

4225  Analysis of factors affecting the demand for food devel-
opment and prediction of consumption (Štiková)

4226  Monitoring and evaluation of the Czech agrarian sec-
tor and the Czech agricultural policy for the OECD 
(Bříšková)

4227  Possibilities for diversification of agricultural produc-
tion to energy production in renewable energy follow-
ing 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 market-
ing year 2016/2017 (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 identifica-
tion of the factors influenced the development of agri-
cultural 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 sup-
ported in the framework of the pillar I of CAP, includ-
ing 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 produc-
tion in the Czech Republic and in selected EU countrie 
(Remešová)

4239  Prediction of cost, yield, cost and total profitability of 
main plant and livestotock production in 20167 and in 
I. half 2018 ( Jachymková)

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

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

4400  Computer courses for farmers on DZES 5 and an update 
of the water erosion protection handbook  (4400)

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

4403  Training of advisers and lecturers in the field of AEKO 
and organic farming for the needs of operation 1.1.1 
Educational events(4403)

4404  Agricultural extension services in the Czech Republic 
as a component of the European Farm Advisory Sys-
tem (Bajnar)

4405  Educational courses for forestry professionals (Bajnar)

4406  Update of WWW pages for information support of rural 
counseling, education and development (Agronaviga-
tor.cz) (4406)

 
4407  Working educational seminars for forest teachers of 

2016-2018 (Bajnar)

4408  Support for forestry from the Rural Development 
Program 2014-2020; subsidies into national forestry  
(4408)

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) (Petřík)

4418  Concept of a unified system of promotion of the agri-
cultural sector in schools (Petříkk)

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)

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 ser-
vices (Minář)

4524  Passportisation of branch data The Ministry of Agricul-
ture (Marhoun)

4001  Comparison of approaches to implementation of water 
projects in selected European countries (Poland, Slo-
vakia, Hungary, Austria, Italy, France, Germany, Spain, 
United Kingdom, Portugal) and the numbers of their 
implementation in the last 30 years (4001)

 
4002  Questionnaire survey for the public - Assessment of the 

proposed measures to achieve good water status (as at 
2018) (4002)

4100  Conference within the competition Farmer of the Year 
2018 - Economics of Agricultural Commodities and 
Enterprises in European Comparison (4100)

INTERNATIONAL PROJECTS

PEGASUS: PUBLIC ECOSYSTEM GOODS AND 
SERVICES FROM LAND MANAGEMENT – UNLOC-
KING THE SYNERGIES (PRAŽAN)

ID number of the project: 633814 – PEGASUS – H2020 
-ISIB-2014-2015/H2020-ISIB-2014-2

Sponsor: Framework Programme for Research and Innovation 
– Horizon 2020
 
Duration: from March 2015 to February 2018
 
Coordinator: Institute for European Environmental Policy (IEEP), 
UK

Participants: University of Gloucestershire (UK), DLO (the Nether-
lands), IfLS (Germany), CRA-INEA (Italy), ÚZEI (Czechia), JRC 
(Belgium), INRA (France), BABF (Austria), Universidade de 
Evora (Portugal), Univerza v Ljubljani (Slovenia), CEET (Esto-
nia), Euromontana (France), Birdlife Europe (the Netherlands)
 

AGRILINK. AGRICULTURAL KNOWLEDGE: LINKING 
FARMERS, ADVISORS AND RESEARCHERS TO BOOST 
INNOVATION (KONEČNÁ)

ID number of the project: 727577 — AgriLink — H2020-
RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-2
  
Sponsor: The EU Framework Programme for Research and Ino-
vation - Horizon 2020
 
Duration: 4 years
 
Coordinator: Institut national de la recherche agronomique 
(INRA), France
 
Participants: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
(Poland), Agricultural University of Athens (Greece), Boeren-
bondvereniging 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 Univer-
sity (United Kingdom), Stichting Wageningen Research (Nether-
lands), 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)

UNISECO: UNDERSTANDING AND IMPROVING THE 
SUSTAINABILITY OF AGRO-ECOLOGICAL FARMING 
SYSTEMS IN THE EU (UNISECO: POROZUMĚNÍ A 
ZLEPŠENÍ UDRŽITELNOSTI AGROEKOLOGICKÝCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ V EU) (PRAŽAN)

OECD FARM-LEVEL ANALYSIS NETWORK: DRIVERS 
OF FARM PERFORMANCE (KOSTLIVÝ)

 ID number of the project: TAD/DO/2017.47
 
Sponsor: OECD Trade and Agriculture Directorate
 
Duration: 2 years
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INSTITUTIONAL STRUCTURE IAEI (SINCE DECEMBER 
31, 2018)

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

1001 Office of Director JUDr. Čuhelová Pavla

1002 Human Resources Eva Hanousková

1003 Operational Analysis and International Cooperation Ing. Klára Novotná

1100 Research Ing. Abrahamová Miluše

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. Dan Král, 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 CZ 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. Hloušková Zuzana

1201 Data Sources Marhoun Michal

1010
Education, Advisory, and the Library of Antonin Svehla 
department

Ing. Vojtěch Karpíšek

1011 Advisory Service and Education Ing. Bajnar Zdeněk

1012 The Library of Antonin Svehla division Mgr. Doboš Jan

1300 Finance and Administration Ing. Voneš Petr 

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

1310 Finance Winterová Hana

1311 Accounting  Ing. Stárek Martin

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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NotesPoznámky
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