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Vážený čtenáři, 

dostává se Vám do rukou devatenáctá ročenka, která obsahuje informace o aktuální 
náplni jednotlivých úseků Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Poprvé byla 
ročenka vydána v roce 1999 a to ještě pod hlavičkou Výzkumného ústavu zemědělské 
ekonomiky (VÚZE). Současné vydání shrnuje nejvýznamnější aktivity a stav řešených úkolů 
v jednotlivých organizačních složkách ÚZEI za rok 2020. 

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

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

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

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

Přímé výstupy pro MZe zajišťuje úsek Vědy a výzkumu. 

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

V roce 2020 pokračovaly dále činnosti v oddělení Vzdělávání a poradenství, jejichž 
hlavní náplní je podpora rezortního odborného vzdělávání jak v metodické, tak i v kontrolní 
rovině. ÚZEI vzdělává a akredituje poradce, lektory a také poskytuje celkovou informační 
podporu zemědělskému poradenskému systému na území ČR. 

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

Pro úspěšné plnění zadaných úkolů a plynulého chodu veškerých činností ÚZEI je 
nezbytná součinnost a podpora spolupracujících výzkumných ústavů a institucí. Také díky 
odborníkům z těchto institucí a jejich know-how mohly být úkoly a výzkumné projekty ÚZEI 
v roce 2020 řešeny v požadovaném rozsahu a souvislostech. I jim, stejně jako všem 
pracovníkům ÚZEI a našim spolupracovníkům z MZe děkuji za odvedenou práci v roce 2020. 

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

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. 
 ředitel 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEI 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, státní příspěvková organizace, je zřízen 
Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech 
hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky 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 potravinářských informací 
s Ústavem zemědělské ekonomiky 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 předpisů, 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 pozdějších předpisů. Úplné znění 
zřizovací listiny bylo vydáno pod čj. 16102/2008-MZE-10000 s účinností od 29. 4. 2020. 

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

Hlavní činnost ÚZEI spočívá v těchto aktivitách: 

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

• systematické rozvíjení vědního oboru zemědělská ekonomika; 

• šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu 
technologií a dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru 
a venkova; 

• zpracování koncepčních návrhů a podkladů pro tvorbu a realizaci hospodářské politiky 
v agrárně-potravinářském sektoru;   

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

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

• odborná školící, servisní a informační činnost; 

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

• vytváření a správa sítě testovacích podniků FADN kompatibilní s EU a organizace 
výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru; 

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

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

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

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

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

• vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu; 

• koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu a implementaci 
opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství a 
rozvoje venkova. 
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Vedoucí pracovníci ÚZEI (stav k 31. 12. 2020) 
 

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

1001 samostatné oddělení Kancelář ředitele JUDr. Čuhelová Pavla 

1002 samostatné oddělení Personální Ing. Květoňová Martina 

1010 
odbor Vzdělávání, poradenství a Knihovna Antonína 
Švehly Ing. Karpíšek Vojtěch 

1011 Oddělení Vzdělávání a poradenství Ing. Svobodová Olga 

1012 Oddělení Kniovna Antonína Švehly Mgr. Doboš Jan 

1100 úsek Věda a výzkum Ing. Král Dan, Ph.D. 

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. Abrahamová Miluše 

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. Ladislav Jelínek, Ph.D. 

1200 úsek Kontaktní pracoviště FADN a datové zdroje Ing. Zajíček Ota, MBA 

1201 Samostatné oddělení Datové zdroje 
Ing. Zajíček Ota, MBA )pov. 
Vedením) 

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 

1300 úsek Ekonomika a správa Ing. Doležal Stanislav 

1301 
samostatné oddělení Správa veřejných zakázek a 
smluv Mgr. Buzek Tomáš 

1302 
samostatné oddělení Hospodářská správa a 
reprografie Kozlovská Hana 

1303 samostatné oddělení ICT Bc. Chorváth Petr 

1304 samostatné oddělení Multimediální služby a odbyt Ing. Minář Jiří 

1310 odbor Ekonomika Hanibalová Petra 

1311 oddělení Účtárna Ing. Martin Stárek 
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2 VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI 

2.1 INTERNÍ VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A PODPŮRNÉ PROJEKTY ÚZEI 

2.1.1 Interní výzkumné projekty 

Generační obměna vedoucích pracovníků v českém zemědělství (1113) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ondřej Šimpach, Ph.D. 

Cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu je zjistit možnosti podpory generační obměny vedoucích pracovníků 
v zemědělství. Proto je nutné nejprve popsat, jak obnova vedení v zemědělských podnicích 
probíhá. Cílem je zjistit, jaká je dobrá praxe při předávání vedení a při nástupnictví a jak by 
bylo možné tento proces podpořit. 
 

Hlavní cíl je rozdělen do tří dílčích cílů, ze kterých vyplývají i tři oblasti aktivit. 

1) Pomocí polostrukturovaného dotazníku při osobním dotazování (řízené rozhovory) 
mladých zemědělců zjistit, jaké byli jejich největší obtíže při zahájení zemědělské 
činnosti, jakým způsobem je možné co nejefektivněji podpořit generační obměnu 
v zemědělství a jaká vhodná školení či poradenství může zahájení činnosti usnadnit.  

2) Pomocí polostrukturovaného dotazníku při osobním dotazování (řízené rozhovory) 
s mladými zemědělci – vedoucími právnických osob zjistit – jak probíhá generační 
obměna v podnicích právnických osob. 

3) Literární rešerší zjistit, jaké jsou zkušenosti s generační obměnou v různých typech 
(nejen) zemědělských podniků, a jak je možné podpořit, aby starší zemědělci předávali 
hospodářství mladším.  

Faktory ovlivňující výkonnost farem polní výroby – vyhodnocení v návaznosti na  
Činitele SZP (1122) 

Odpovědný řešitel: Vladfimír Kostlivý 

Cíl projektu: 

Korelace zařazení do technologické třídy (faktorů pro zařazení) a poskytovaných podpor. 
Heterogenita zemědělských podniků polní výroby byla v rámci řešení v roce 2018 potvrzena a 
na základě 7 indexů a jejich komponent (včetně dotací) byly identifikovány tři různé 
technologické třídy. V roce 2019 byla posuzována dynamika změn technologických tříd a 
určení faktorů, které tyto změny ovlivňují. V roce 2020 se jedná o shrnutí a podrobnou 
interpretaci s přihlédnutím k činitelům dosavadní SZP – korelace změny zařazení do 
technologické třídy a poskytovaných podpor. Hodnocení se týká podniků polní výroby Šetření 
FADN v období 2005–2018. 

Malý zemědělec na českém venkově II.: Případová studie u farem od 1 do 5 ha. (1126) 

Odpovědný řešitel: Ing. Edita Turková 

Cíl projektu: 
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Hlavním cílem projektu bude posouzení postojů malých zemědělců k vlastnímu hospodaření 
a k roli jejich farmy ve venkovském prostoru. Projekt se bude zaměřovat na farmy o velikosti 
1–5 ha zemědělské půdy.  

Prvním dílčím cílem bude zvýšit pokrytí zkoumaného území. 

Druhým dílčím cílem bude identifikace možných faktorů, které ovlivňují postoje zemědělce 
k vlastnímu hospodaření, vyhodnotit jeho roli v životě obcí a identifikovat podmínky 
přežití/zánik vybraných typů farem. Zpracování výsledků z hlediska širších souvislostí (přírodní 
podmínky-vliv ANC, „venkovskost“ regionu, poloha ve vztahu k městským aglomeracím apod.) 

Zemědělské školství jako zdroj pracovních sil v zemědělství (1133) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Miloslav Delín 

Cíl projektu:  

Hlavní cíl:  

- analyzovat data o počtech studentů a absolventů zemědělských oborů za posledních 
10 let ve vazbě na přechod na (agrární) trh práce 

Dílčí cíle: 

- analyzovat data o počtech studentů a absolventů středních zemědělských škol 

a) podle jednotlivých kategorií vzdělávání 

b) podle jednotlivých oborů 

c) z hlediska ne/úspěšnosti dokončení studia 

d) z hlediska ne/uplatnění na trh práce  

e) z regionálního hlediska 

- analyzovat data o počtech studentů a absolventů zemědělských oborů na vysokých 
školách ČR 

Obraz zemědělství u české veřejnosti (1134) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Ilona Svobodová,  

Cíl projektu:  

Projekt si klade za cíl zjistit a podrobně analyzovat postoje obyvatel v ČR k zemědělství, tj. 
prostřednictvím dotazníkového šetření zmapovat subjektivní postoje Čechů k zemědělským 
podnikům coby producentům potravin i tvůrcům a udržovatelům zemědělské krajiny. Z 
aktuálního obrazu zemědělství, který ve společnosti toto odvětví má, se významným 
způsobem odvíjí jeho prestiž i atraktivita zemědělských profesí a zemědělských oborů vzdělání 
pro mladé. Vycházíme z předpokladu, že vztah k zemědělství a k problematikám s ním 
spojeným se utváří pod vlivem prostředí dlouhodobě. Názory obyvatel na zemědělství, 
představy o jeho ideální podobě a jeho společenské úloze, případné předsudky vůči 
zemědělcům či určitým typům zemědělských podniků se pravděpodobně budou 
mezigeneračně a regionálně (město vs. venkov) odlišovat, v projektu proto bude velká 
pozornost věnována obrazu zemědělství u různých skupin obyvatel a hodnocení jejich rozdílů. 
Vědět, co současná společnost na našem zemědělství oceňuje, případně ke kterým jeho 
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stránkám (produktům a službám) se staví kriticky, představuje přínos jak z hlediska profesního 
nasměrování mladých do sektoru, tak při vytváření politik rozvoje venkova.    

Oportunitní náklady zemědělských podniků ve FADN (1281) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Hloušková 

Cíl projektu:  

Hlavní cíl a dílčí cíle projektu: 

Návrh a výpočet nových ukazatelů ve vztahu k oportunitním nákladům zemědělských podniků  

- aktualizace metodiky vícekriteriálního zhodnocení o oportunitní náklady 

- aktualizace metodiky výpočtu odhadu výsledků hospodaření zemědělských podniků na bázi 
FADN  

Soulad projektu se směry výzkumu a aktivitami podle přílohy 1 Dlouhodobé koncepce rozvoje 
výzkumné organizace ÚZEI pro roky 2018-22.  

Navrhovaný projekt naplňuje směr výzkumu: a) agrárně politické podmínky trvalé udržitelnosti, 
tj. vyvážená produkce soukromých a veřejných statků v českém zemědělství v kontextu 
formování podmínek SZP po roce 2014 a 2020. 

Naplnění aktivity DKRVO č. 9, 10 a 14. 

Aktivita 9: Hodnocení dopadů SZP ve vztahu ke konkurenceschopnosti, životaschopnosti a 
udržitelnosti českého zemědělství 

Aktivita 10: Odhad hospodářských výsledků FADN  

Aktivita 14: Modelování dopadů zemědělské politiky ve směru trvale udržitelného rozvoje nad 
databází FADN 

MASO IV – mezigenerační pohled na atributy kvality při nákupu masa a masných 
výrobků v ČR (1294) 

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

Cíl projektu: 

- Identifikovat odlišnosti ve vnímání vizuálních atributů, zkušenostních atributů a zejména 
atributů hodnověrnosti (credence atributes) při nákupu masa a masných výrobků v ČR mezi 
generacemi spotřebitelů.  

- Výzkum bude zaměřen na spotřebitelské chování jednotlivých generací při nákupu masa a 
masných výrobků, identifikaci bariér a motivů spotřeby masa a nových spotřebitelských 
příležitostí (substituty masa a masných výrobků).  

- Budou rovněž identifikovány atributy hodnověrnosti související s užitkem ze spotřeby masa 
a porovnány s jeho substituty.  

2.1.2 Interní vývojové projekty 

Matematické modelování ekonomických a ekologických procesů v agrárním sektoru, 
zejména s ohledem SZP 2020+ (1110) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka 

Cíl projektu:  

1) Další rozvoj a aktualizace matematických modelů českého zemědělství zpracovávané 
v ÚZEI: modely komoditní (RENT-x, AGRPOL-x), modely faremní (FARMA-x), modely 
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sektorové (AGRO-x, SZU-x), modely národohospodářské se zaměřením na 
zemědělství a potravinářství (HDP-x). 

2) Vývoj modelového prostředí KZMP-1.0, propojující výše uvedené stávající modely.   

3) Modelování ekonomického vývoje agrárního sektoru pomocí modelů RENT-5 a 6 a 
model AGRPOL-3 (rentabilita zemědělských komodit) a agrárního sektoru AGRO-2019 
v návaznosti na pravidelné predikce rentability zemědělských komodit.  

4) Aplikace modelu AGMEMOD v rámci ÚZEI pro efektivnější a rychlejší řešení TÚ a 
MTÚ. Zapojení ÚZEI do řešitelského týmu, které spravuje, rozšiřuje, rozvíjí a využívá 
model AGMEMOD. 

5) Modelování citlivých komodit. 

6) Využívání matematických modelů pro simulaci dopadů budoucí SZP 2020+. Zejména 
predikce rentability zemědělských komodit jak na úrovni ČR, tak typových podniků, 
dále predikce dopadů Ekoschemat na ekonomiku zemědělských podniků. 

7) Modelování energetického potenciálu zemědělství. 

8) Vytvoření modelu užití půdního fondu. 

Alternativy řízení rizik v českém zemědělství v kontextu SZP 2020+ (1115) 

Odpovědný řešitel: Ing. Sofia Kislingerová 

Cíl projektu: 

Cílem tohoto vývojového projektu bude prohloubení pohledu na stávající problematiku řízení 
rizik v českém zemědělství, zejména s ohledem na rozhodování zemědělských podniků za 
rizika a na očekávání zemědělských podniků od nového systému řízení rizik v ČR. Tento 
přistup by měl umožnit lepší pochopení problematiky při formulaci cílů politik v tomto směru. 

Informační toolbox pro podporu zavádění inovací v zemědělství a lesnictví jako 
součást AKIS ČR 
(1124) 

Odpovědný řešitel: Ing. Marta Mrnuštík Konečná 

Cíl projektu:  

Dílčí cíl 1: Připravit podklady pro vytvoření digitálního toolboxu, tzn. navrhnout jednotlivé 
segmenty a kategorie, obsahovou strukturu webu, funkcionality a související náležitostí pro 
zadání programátorské firmě.    

Dílčí cíl 2: Připravit obsah webu – vytvořit pilotní databázi úspěšných příkladů zavádění inovací 
ve formě tzv. “practice abstract”, v různých kategoriích, které budou vložený do toolboxu. 
Navrhnout další webové zdroje pro další rozvoj a rozšíření toolboxu o příklady inovací po 
ukončení projektu.    

Dílčí cíl 3: Ve spolupráci s profesionální programátorskou firmou zajistit grafický návrh a 
naprogramování toolboxu. 

Dílčí cíl 4: Sledovat časovou a finanční náročnost přípravy obsahu, popřípadě provozování 
takovéhoto nástroje pro potenciální dlouhodobé provozování. 

Udržitelnost zemědělské produkce v souvislosti s klimatickými změnami (1135) 

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc. 

Cíl projektu: 
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Sestavit modelovou závislost výnosů pěstovaných plodin na podnicích na hlavních půdně-
klimatických podmínkách a hnojení v podmínkách změny klimatu podle úrovně měsíčních 
hodnot teplot a srážek 
Dílčí cíle  

• Sestavení databáze výnosů plodin na podnicích a odpovídajících dat teplot a srážek 
z ČHMÚ 

• Příprava dat pro statistickou analýzu 

• Vyhodnocení závislostí mezi klimatickou charakteristikou, dávkami živin a půdními 
charakteristikami 

• Aplikace výsledků do ekonomické databáze hodnocení BPEJ 

• Sepsání publikace 

• Prezentace na konferenenci 

Tvorba monografie k problematice hospodaření zemědělců v méně příznivých 
oblastech ČR (1297) 

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

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je tvorba monografie k problematice hospodaření zemědělců v méně 
příznivých oblastech ČR. 
Téma projektu úzce souvisí s přípravou SZP 2021+, a sice v oblasti hodnocení hospodaření 
podniků v oblastech ANC. 

2.1.3 Interní podpůrné projekty 

SMART FADN, III. etapa (1129) 

Odpovědný řešitel: Ing. Macháčková Jana 

Cíl projektu: 

Sběr a analýza podkladů pro vytvoření SMART FADN  
Dílčí cíle:  
1)  Pokračování pilotního projektu na sběr dat u malých zemědělců s cílem rozvinout zpětnou 
vazbu zemědělcům, kteří nám poskytli data.  
2) Návrh nového dotazníku na sběr dat do šetření FADN s využitím dostupných 
administrativních zdrojů. 

Rozšíření environmentálních ukazatelů v šetření FADN (1132) 

Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. 

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je ověření metodiky výpočtu vybraných environmentálních ukazatelů 
a jejich proveditelnosti na základě dat FADN. 
Dílčí cíle: 
1)  Ověření připravené metodiky a pilotní výpočet ukazatelů 
2)  Výpočet environmentálních ukazatelů z dat FADN a jejich zhodnocení 

Závislost ceny zemědělské půdy na ANC a jednotlivých biofyzikálních kritériích (1136) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je prověřit hypotézu, že cena převáděné zemědělské parcely je závislá na tom, 
že se vyskytuje v oblastech ANC. Zároveň bude prověřována hypotéza, že cena převáděné 
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zemědělské parcely je závislá na výskytu znevýhodnění biofyzikálními kritérii, které definují 
ANC oblasti od roku 2018.  

Dílčí cíle projektu: 

1)  Příprava databáze z dostupného souboru smluvních převodů pozemků ve vybraných   
okresech s pomocí vlastních skriptů v MS Excel a MS Access, příprava mapové vrstvy parcel 
k těmto převodům 

2)  S využitím dostupných prostorových dat a nástrojů GIS nastavit automatizovaný proces pro 
výběr těch prodávaných parcel, u nichž se předpokládá zemědělské využití.  

2.2 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 

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., Ústav zemědělské ekonomiky a 

informací 

Odpovědný řešitel:   Ing. Václav Voltr, CSc. 

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

Nesňal 

Projekt se zabýval ekonomickou stránkou optimalizace energetického využití zemědělské 
biomasy, se zaměřením na využitelnost napříč cílovými skupinami. V projektu byla 
z ekonomického pohledu analyzována jak produkce zemědělské biomasy (plodiny, 
technologie, podmínky), tak i její následné energetické využití (různé způsoby energetického 
využití, včetně dnes už komerčně dostupných biopaliv 2. gen. (B2G). Jejich přínos spočíval 
především ve výrazně lepších parametrech LCA než u B1G a skutečnost, že vstupní surovina 
primárně nemá konflikt s potravinovým řetězcem. Problematika byla řešena současně 
z hlediska přímých nákladů a výnosů a také z pohledu nepřímých efektů a externalit 
(ekosystémových služeb). 

Originalita a jedinečnost řešení spočívala zejména v tom, že projekt navazoval na již existující 
IS RESTEP a doplnil jej o nový – ekonomický pohled na energetické využití biomasy včetně 
zohlednění nepřímých ekonomických a environmetálních dopadů, čímž vznikla nová přidaná 
hodnota a reálný základ pro systémový rozvoj technologické nadstavby OZE. 

Cílem projektu byl vývoj nástroje a vhodných metod pro zohlednění ekonomických aspektů 
v rámci strategických a rozhodovacích procesů především veřejné správy na národní 
i regionální úrovni vedoucí k udržitelnému energetickému využití zemědělské biomasy, 
při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy. 

V rámci projektu byla navržena a testována metodika zohlednění vybraných ekonomických 
aspektů (nákladů, výnosů, externalit, ekosystémových služeb, apod.) v rozhodovacích 
procesech veřejné správy na různých úrovních ve vztahu k energetickému využití biomasy. 
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Aktivity v roce 2020: 

• Ve čtvrtém, posledním roce probíhalo testování, verifikace a zpřesňování výpočetní 
části modelu EKONOMIKA na základě výsledku testování připravených metodik. Ve 
spolupráci s budoucími uživateli (zejména státní správa, samospráva) probíhalo 
testování uživatelského rozhraní, validace a optimalizace výstupů tak, aby vyhovovaly 
očekávaným přínosům modulu EKONOMIKA. 

• ÚZEI v posledním roce řešení s prodlouženým plněním do května 2021 sestavil tři 
články v impaktovaných časopisech MDPI: „Complex Valuation of Energy from 
Agricultural Crops Including Local Conditions“, „The soil organic matter in connection 
with soil properties and soil inputs“ a „Influence of tillage and production inputs on 
economic, energy and environmental indicators of production in relation to CO2 
emissions. 

• ÚZEI se zúčastnil konference EUBCE 2021 s publikovaným příspěvkem a prezentací 
s názvem „Influence of tillage and production inputs on economic, energy and 
environmental indicators of production in relation to CO2 emissions. 

 

Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování 

Číslo projektu: TL01000071 

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program ÉTA 

Doba řešení:  březen 2018–prosinec 2020  

Koordinátor projektu:  Technologické centrum Akademie věd České republiky 

Partneři projektu:  MEDIAN s.r.o., Zachraň Jídlo, z.s., Ústav zemědělské ekonomiky 

a informací 

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 potravinové politiky České republiky i ostatních států EU. 

Cílem projektu RedPot bylo navázat na doporučení pro mapování a sledování potravinových 
ztrát ze sociálního, ekonomického a environmentálního hlediska, která byla vypracována 
v rámci evropského projektu EU FUSIONS, a navrhnout konkrétnější národní metodiku 
pro analýzu a následnou redukci plýtvání ve veřejném stravování v České republice. V rámci 
projektu byl i) kvantifikován potravinový odpad (ztráty) ve vybraných řetězcích jídelen a 
rychlého občerstvení, proveden odhad množství odpadu a ztrát v celém segmentu rychlého 
stravování v ČR; ii) byly identifikovány příčiny potravinových 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) byla 
navržena opatření pro redukci potravinového odpadu / ztrát v segmentu veřejného stravování 
pro praxi, podpůrné (nevládní) organizace a statní správu. Výsledkem bylo vytvoření 
odborného podkladu z oblasti omezení potravinových ztrát pro kvalifikované politické 
rozhodování státní správy a tvůrců politik a současně návrh inovací technologických 
a organizačních postupů vybraných řetězců veřejného stravování. 

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

Projekt (č. 2018TL01000071 s názvem Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování) 
byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR, z Programu na podporu 
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aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
ÉTA. 

Aktivity v roce 2020: 

V závěrečném roce projektu byly hlavními aktivitami shrnutí poznatků z předchozího výzkumu, 
formulace doporučení a diseminace výsledků. Na základě předchozího kvantitativního 
terénního výzkumu ve vybraných pobočkách veřejného stravování a kvalitativních poznatků z 
workshopů s manažery stravovacích řetězců, s odborníky z oblasti veřejné správy, podnikateli, 
i zástupci neziskového sektoru byla formulována doporučení podnikatelům z oblasti veřejného 
stravování, státní správě a neziskovým i dalším zainteresovaným subjektům, které chtějí z 
ekologických, ekonomických, sociálních či jiných důvodů snížit své potravinové ztráty a odpad. 
Doporučení byla publikována v příručce „Jak šetřit jídlem“ a současně byly výsledky 
zveřejněny v odborném tisku a popularizovány široké veřejnosti. 

Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové 
generace? 

Číslo projektu:   QK1920398 

Zadavatel:    MZe, NAZV 

Doba řešení:    leden 2019–prosinec 2021 

Koordinátor projektu:   Česká zemědělská univerzita v Praze 

Partner projektu:   Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Odpovědný řešitel:   Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D. 

Další řešitelé:   Ing. Michaela Lekešová, Ing. Vladimír Kostlivý, Dr., Ing. Zdeňka 

Náglová, Ph.D., Ing. Martina Rušarová/Andrýsková 

Projekt si klade za cíl vyplnit mezeru v oblasti aplikovaného zemědělského výzkumu 
zpracováním komplexní analýzy produktivity a efektivnosti českého zemědělství a vyvinout 
modelový/metodický nástroj pro posouzení vlivu současných a budoucích politik. Specifické 
cíle projektu jsou: (i) Zpracovat detailní rozbor produktivity, efektivnosti a jejich zdrojů dle 
velikosti a výrobního zaměření podniků, (ii) Identifikovat úroveň udržitelnosti hospodaření s 
přírodními zdroji a potenciál udržitelného růstu zemědělství, (iii) Zhodnotit míru ziskovosti dle 
velikostních skupin a výrobního zaměření a identifikovat její zdroje, (iv) Zpracovat analýzu 
vztahu mezi produktivitou a zahraničním obchodem, (v) Vyvinout modelový/metodický nástroj 
pro posouzení vlivu současných a budoucích politik/opatření. 

Aktivity v roce 2020: 

Byl aplikován konceptuální model zohledňující environmentální dimenzi zemědělské činnosti 
ve vztahu k produktivitě a umožňujícího analýzu vlivu počasí na transformační proces; dále 
byl aplikován konceptuální model pro analýzu vztahu mezi produktivitou a zahraničním 
obchodem. 

VISK 3: Nasazení platební brány v Knihovně Antonína Švehly 

Číslo projektu: MK-S 3455/2020 OULK 

Vypisující organizace: Ministerstvo kultury ČR  

Doba řešení:    květen 2020–prosinec 2020  

Odpovědný řešitel:  Mgr. Jan Doboš 

Další řešitelé:   Mgr. Eliáš Škrdlant, PhDr., Veronika Synková, Ph.D. 
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Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2020:  

Cílem projektu byla funkční platební brána běžící nad systémem Aleph a Primo, která dovolí 
uživatelům hradit poplatky spojené se službami knihovny formou online plateb. Dodavatel 
implementoval skripty, které zajišťují komunikaci knihovních systémů (Aleph, Primo) s platební 
bránou a dovolují uživatelům přihlášeným pod svými uživatelskými konty zabezpečeným 
způsobem (protokol https) zaplatit poplatky. Platba se následně promítne do konta uživatele 
v knihovním systému Aleph. 

VISK 5: Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2020 

Číslo projektu:   17368/2020 OULK-OLK, VISK 5 - RETROKON 

Vypisující organizace:  Ministerstvo kultury ČR 

Doba řešení:   březen 2020–prosinec 2020 

Odpovědný řešitel:   Mgr. Marie Lísková 

Další řešitelé:   Ing. Radmila Karešová, CSc., Ing. Libuše Zárubová 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2020: 

Vytváření katalogizačních záznamů elektronicky dosud nezpracovaných částí fondu Knihovny 
Antonína Švehly v automatizovaném knihovním systému ALEPH. Záznamy v rozsahu 
jmenného popisu zpracovávaly zaškolené brigádnice od července do prosince 2020. 

Supervizi a doplňování těchto záznamů průběžně zajišťovaly odborné katalogizátorky KAŠ. 
Všechny zpracované záznamy byly odeslány do Souborného katalogu ČR CASLIN. 

VISK 7: KRAMERIUS 2020 – Ochrana a digitalizace fondu  

Číslo projektu:  17648/2020-OULK-OLK 

Vypisující organizace:  Ministerstvo kultury ČR  

Doba řešení:  duben 2020–prosinec 2020 

Odpovědný řešitel:  Ing. Petra Mejsnarová  

Další řešitelé:  Mgr. Jan Doboš, Ing. Petra Mejsnarová, Mgr. Tereza Lančová 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2020:  

V průběhu roku byly pomocí odborných dodavatelů prováděny práce na záchranu tisků 
ohrožených degradací kyselého papíru. Jednalo se zejména o české časopisy z 19. století. 
Nejohroženější svazky byly digitalizovány a digitální kopie byly zveřejněny v Národní digitální 
knihovně. Pro zpomalení degradačních procesů byly tyto ohrožené svazky ukládány do krabic 
ze speciální alkalické lepenky. Pro stanovení dalších možností ochrany fondu ohroženého 
degradací nekvalitního papíru bylo provedeno měření kyselosti fondu. 

VISK 9 - Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2020 

Číslo projektu: 17876/2020 OULK-OLK 

Vypisující organizace:  Ministerstvo kultury ČR  

Doba řešení: duben 2020–prosinec 2020  

Odpovědný řešitel:  Mgr. Ludmila Burgetová  

Řešitelský kolektiv:  MVDr. Alexandra Jarešová  

 

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2020:  
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Brigádníci kontrolovali autoritní záznamy v bibliografických databázích KAŠ v systému ALEPH. 
Sjednocovali jednotlivé záznamy (autoritní záhlaví) tak, aby se omezila multiplicita záznamů. 
Lokální báze autorit se synchronizovala s národní bází autorit AUT. 

Projekty v rámci OP Rybářství, opatření 3.1 Shromažďování údajů:  

Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – II. 
etapa 

Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000686 

Zadavatel:  Ministerstvo zemědělství ČR 

Doba řešení:    únor 2019–únor 2021 

Odpovědný řešitel:  Ing. Ota Zajíček, MBA 

Další řešitelé: Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Ing. Václava Lamačová 

Věcný obsah projektu, výstupy v roce 2020: 

Předmětem projektu bylo zajištění personálních, technických a organizačně-koordinačních 
podmínek pro plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z evropských předpisů 
zaměřených na shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury 
(viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro 
shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého 
poradenství pro společnou rybářskou politiku a viz Prováděcí rozhodnutí EU č. 2016/1251/EU 
o přijetí víceletého programu Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví 
rybolovu a akvakultury na období 2017–2019). Realizace projektu umožnila plnění povinností 
Národního zpravodaje za Českou republiku (Ing. Jiří Dubec, Ph.D.) a zajištění funkce 
kontaktního místa pro výměnu informací mezi Evropskou komisí a Českou republikou, dále byl 
vypracován národní pracovní plán mezi ČR a EK pro další období, zpracována výroční zpráva 
za ČR za rok 2019, zajištěna účast a prezentace ČR na mezinárodních a regionálních 
pracovních setkáních, zajištěno předávání informací dle požadavků Evropské komise, 
navázána spolupráce s Národními zpravodaji a odborníky z oblasti akvakultury dalších 
evropských států, umožněna realizace projektu Sběr dat v akvakultuře v České republice za 
rok 2017 a 2018 a příprava dalších projektů pro řešení problematiky sběru dat z akvakultury. 

Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2017 a 2018 

Číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001043 

Zadavatel:   Ministerstvo zemědělství ČR 

Doba řešení:    červen 2020 – prosinec 2021 

Odpovědný řešitel:   Ing. Ota Zajíček, MBA 

Další řešitelé:    Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Ing. Václava Lamačová 

Věcný obsah projektu, výstupy v roce 2020: 

Předmětem projektu bylo plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z evropských 
předpisů zaměřených na shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a 
akvakultury (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce 
Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu 
vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a viz Prováděcí rozhodnutí EU č. 
2016/1251/EU o přijetí víceletého programu Unie pro shromažďování, správu a využívání 
údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019). 

V roce 2020 byla vytvořena metodika sběru dat, dotazníky sběru dat, metodické popisy 
položek dotazníků, zpracován návrh zadání veřejné zakázky na dodavatele sběru dat, 
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vyhlášeno a vyhodnoceno výběrové řízení této veřejné zakázky, sepsána smlouva s vítězem 
veřejné zakázky a spuštěna samotná realizace sběru dat. 

2.3 TEMATICKÉ ÚKOLY (ODBORNÝ SERVIS PRO MZE) 

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019 (4101) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Dan Král, Ph.D. 

Spoluřešitelé:  Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu: 

a) Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019 (pracovní verze).  

b) Dokončení Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2019 podle výsledků připomínkových 
řízení.  

Termín: Červen 2020 

c) Příprava osnovy Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2020.  

Odborná operativní činnost pro MZe (4102) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. 

Spoluřešitelé:  Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu: 

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

Akreditace ÚZEI certifikačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., 
certifikační činnosti (4103) 

Odpovědný řešitel: Ing. Kala Štěpán, MBA, Ph.D. 

Další řešitelé:  tři zaměstnanci Certifikačního orgánu  

Věcný obsah úkolu: 

a) Získání oficiálního uznání ke způsobilosti provádět certifikaci, tj. Osvědčení o akreditaci 
u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.  

b) Zahájení certifikační činnosti. 
c) Standardní provádění certifikační činnosti. 

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 aktivity monitoringu a hodnocení v roce 2020 pro následné využití při 
zpracovávání VZ 2020 

aktualizace dle skutečně provedených hodnocení v roce 2020 

revize plánovaných aktivit hodnocení pro 2021 a 2022 

Zpracování připomínek a komentářů k výstupům hodnotitele pro průběžné hodnocení PRV za 
rok 2020.  
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Vedení databáze kontextových ukazatelů pro PRV.  Na základě vývoje kontextových 
ukazatelů příprava časových řad a analýz pro posouzení rozvojových potřeb. 

Spolupráce na zpracování zadání pro dílčí věcné monitoringy a metodiky zejména pro plošná 
opatření PRV v rámci zpracování ročního plánu hodnotících aktivit na rok 2021. 

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020 (4105) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Hana Šejnohová, PhD. 

Další řešitelé:  Ing. Jana Babáčková, Ing. Michaela Čapková, DiS., Ing. Sabina 
Warthová, Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.  

Věcný obsah úkolu: 

Úkol bude zaměřen na přípravu dat a získávání dalších znalostí (podkladů) pro podporu řízení 
a hodnocení následujících environmentálně cílených opatření PRV 2014-2020 (včetně získání 
dat potřebných pro budoucí přípravu nastavení intervencí 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 ekonomickou situaci podniků, které byly 
ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních a titulech. Aktualizace zdrojových dat pro 
výpočet kalkulace újmy.  

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

3. Podpora případných aktualizací odpovídajících NV.  

4. Studie týkající se platby na výsledek implementovaných v jiných ČS v programovém období 
2014-2020  

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

Odpovědný řešitel:  Mgr. Ondřej Chaloupka 

Další řešitelé:  kolektiv pracovníků oddělení 1110 

Věcný obsah úkolu: 

Spolupráce při vyhodnocení projektů operace 4.2.1 v rámci 8. kola příjmu žádostí 
(analýza předložených projektů z hlediska efektivnosti v souladu s Pravidly, doporučení 
dalšího postupu ohledně administrace jednotlivých projektů) 

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů (4109) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D. 

Další řešitelé: Ing. Jan Drlík, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík 
Konečná, Ing. Hana Šejnohová, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu: 

1. Doplnění časových řad odpovídajících ukazatelů. 

2. Vyhodnocení postupu plnění Strategie MZe 2030 v oblasti lidských zdrojů a poskytování 
veřejných statků, týkajících se přírodních zdrojů za období 2015–2019 ve vztahu k horizontu 
2020 s identifikací příčin úrovně plnění odpovídajících ukazatelů. 
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3. Návrh případných úprav definic ukazatelů a jejich cílových hodnot s odpovídajícím 
zdůvodněním. 

Aktualizace sazeb dotačních programů – 8.F.c) Podpora vybraných činností 
zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 20. 
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat (4111) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Mgr. Lucie Rádlová,  

Další řešitelé:  Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Jan Boudný, Ing. Kateřina Jochymková 

Věcný obsah úkolu: 

S ohledem na konec platnosti notifikace DP 8.F.c) ke dni 31. 12. 2020, nové Pokyny ke státní 
podpoře v oblasti zemědělství na programovací období SZP 2021 – 2027 a požadavek ze 
strany profesních nevládních organizací ve věci přechodu popsaných úkonů na provádění 
samotnými chovateli, existuje poptávka ze strany MZe v souvislosti s výpočtem těchto úkonů 
a jejich vyjádření ve formě sazeb.   

Dále se jedná se o aktualizaci výstupů ÚZEI, které již byly MZe poskytnuty v roce 2015 v rámci 
MTÚ pod názvem: „Zavedení nového dotačního titulu skotu (dojný a masný), sektoru chovu 
prasat a drůbeže“ pod označením TÚ 4102.  

V rámci národního dotačního programu 20., bude v roce 2020 nutná průběžná spolupráce 
na případných úpravách a doplnění již provedených kalkulací sazeb u podprogramů týkajících 
se Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic, drůbeže, prasat a masného skotu.  

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced 
Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných 
oblastech (4112) 

Odpovědný řešitel:  doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. 

Další řešitelé:   Kolektiv pracovníků ÚZEI 

Věcný obsah úkolu: 

1. Vyhodnocení postupu plnění Strategie MZe 2030 v oblasti zemědělství a potravinářství za 
období 2015–2019 ve vztahu k horizontu 2020 v pojetí a struktuře dohodnuté v rámci 
příslušného TÚ v roce 2016. 

2. Promítnutí cílů a cílových indikátorů Strategie MZe 2030 do přípravy Strategického plánu 
ČR pro SZP 2020+ (SP SZP): inventarizace situace, identifikace souladů/rozporů SP SZP se 
Strategií MZe 2030 a možnosti jejich řešení v SZP 2020+ či mimo SZP 2020+. 

Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci 
(4123) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Marcela Tuzová, Ph.D. 

Další řešitelé:  Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Petra Pokorná 
 

Věcný obsah úkolu: 

Cílem tohoto TÚ je prohloubení informační základny v oblasti potravinového odpadu v České 
republice v oblastech nepokrytých ve výstupu TÚ předchozího roku. Výstupem TÚ jsou data o 
potravinovém odpadu za rok 2020, které budou použity pro splnění povinného hlášení 
Evropské komisi na základě nového legislativního požadavku navazujícího na směrnici 
2008/98/ES o odpadech. Data budou Evropské komisi poskytována ve struktuře stanovené 
legislativou a získána dle doporučené metodiky FUSIONS. Metodická část byla v obecné 
rovině již rozpracována v předchozích letech.  
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Informační základna bude dle dostupných dat dále rozšiřována zejména v oblastech:   

Potravinové ztráty a potravinový odpad při výrobě a zpracování potravin  

Potravinový odpad při prodeji potravin – velkoobchod, maloobchod  

Potravinový odpad – restaurace, jídelny, kavárny 

Potravinový odpad v domácnostech, možnosti využití potravinového odpadu 

V roce 2020 bude projekt zaměřen zejména na zmapování oblasti prodeje potravin. 

Analýza podílu prodejů vybraných skupin potravin ve vybraných řetězcích podle země 
původu v členění ČR a zahraničí na spotřebitelských nákupech (4124) 

Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., Ing. Ilona 
Mrhálková, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Helena Sekavová, Ing. Petra 
Pokorná, Ing. Ida Zedníčková. 

Věcný obsah úkolu: 

1. Měsíční vyhodnocování maloobchodních prodejů vybraných komodit z hlediska objemu a 
průměrných měsíčních cen podle formátu prodejů (TRH - trh celkem, HYPER – hypermarkety, 
SUPER – supermarkety, DISK – diskonty, STRED - střední a velké prodejny, MALE - malé 
prodejny) a v členění na zemi původu (ČR a zahraničí) a promoční a nepromoční prodeje. 
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. Identifikace zemí původu 
bude provedena podle dostupných informací na obale u každého produktu, tj. nikoliv na 
základě čárového kódu. Sledované období prosinec 2019 až listopad 2020. Vyhodnocení bude 
dodáváno ve formě tabulkových výstupů se stručnými doprovodnými komentáři. 

2. Zdroje údajů pro měsíční sledování výše uvedených potravin jsou ČSÚ, SZIF, MZe a PK 
ČR. Základní údaje vycházejí 

1) z veřejně dostupných výkazů ČSÚ a MZe 

2) z placených informací firmy vzešlé z veřejné soutěže ve vztahu ke komoditám 1-11(máslo, 
82 %, balení 250 g, mléko konzumní trvanlivé polotučné, 1,5 % tuku, balení 1 l, jogurty bílý, 
Jogurt  ovocný, 3,0-10,0 % tuku, slepičí vejce čerstvá třídy A -hmotnostní skupina M, balení 
10 ks, kuře chlazené kuchané (I. třída jakosti), balené, vepřová plec bez kosti, balená, cena 
za 1 kg, vepřová krkovice bez kosti, balená, cena za 1 kg, brambory konzumní pozdní, balené 
i nebalené, jablka konzumní, balená i nebalená) 

Podrobnější pololetní analýzy podle metodiky TU 70 z roku 2017 na bázi stejných zdrojových 
údajů. 

Uvedená realizace výstupu bude v případě, že se v rámci finančního limitu přihlásí zájemce 
ve veřejné soutěži a splní podmínky. V případě nepříznivého výsledku veřejné soutěže (žádný 
zájemce nebo vyšší cena) bude úkol upraven. 

Stanovení a porovnání maximální výše podpory u produktů/skupiny produktů v rámci 
školního projektu (4125) 

Odpovědný řešitel:   Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D. 

Další řešitelé:  Ing. Markéta Bříšková, RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Josefina 
Menzlová, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Marcela Tuzová, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu: 

Stanovení pevné a maximální výše podpory (v konvenčním a ekologickém zemědělství) pro 
jednotlivé produkty, případně pro skupinu produktů (např. jádroviny, drobné ovoce atd.) 
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v rámci školního projektu a jejich porovnání s využitím strukturovaných zdrojových dat od 
firem, které budou zajištěny ve spolupráci s MZe a SZIF. 

- jmenovitě uvedené firmy ze skupiny žadatelů 
- jmenovitě uvedené firmy nezapojené do školních programů (jako kontrolní vzorek) 

Struktura potřebných zdrojových dat bude zpracována do jednoho měsíce od zadání 
TU.  

- částečná aktualizace předchozí studie z roku 2018  
- vycházet z producentských, dovozových a vedle toho z velkoobchodních cen (bez 

marže)  
- k producentským a dovozovým cenám připočítat přiměřenou marži žadatele  
- ceny jsou včetně DPH 
- spočítat náklady na dopravu (využít i jiné zdroje – dopravní firmy)  
- spočítat náklady na balení včetně manipulace a obalů – hromadná balení u 

ovoce/zeleniny, různé typy obalů u mléčných výrobků apod.  
- jiné náklady se nepovažují za způsobilé  
- stanovení výše podpory na porci, kg a l jak u ovoce/zeleniny tak i u mléčných výrobků  

Výše podpory by měla být stanovena metodikou či výpočtem, která/ý je transparentní, 
ověřitelná/ý a spravedlivá/ý. Možné využití vzorce výpočtu, který by se uveřejnil v nařízení 
vlády a daly se tak podle něho aktualizovat ceny bez nutné novelizace nařízení vlády. 

Vliv kvalitativních charakteristik u vybraných potravin na kupní chování spotřebitele a 
jeho ochotu zaplatit (4126) 

Odpovědný řešitel:   Ing. Tereza Pilařová Ph.D. 

Další řešitelé:  Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová, Ing. Jiří Čerkasov, 
Ing. Jan Huml, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Petra Pokorná  

Věcný obsah úkolu: 

Věcný obsah úkolu navazuje na TÚ 66/2019 – “Kupní chování spotřebitele – segmentace trhu 
a vnímaná kvalita vybraných druhů potravin“. Kvalita a kvalitativní charakteristiky potravin, jako 
součást užitné hodnoty, nabývají u českých spotřebitelů v posledních letech na důležitosti. 
Na vnímání této hodnoty a ochotě za ní zaplatit se ale nepodílejí stejnou měrou. Proto bude 
pozornost zaměřena na důležitost následujících charakteristik potravin při jejich výběru. Jedná 
se o původ (regionální, česká vs. zahraniční), způsob výroby, označení kvality (s certifikací vs. 
bez certifikace), aj.  

Výzkum se bude zabývat sledováním ochoty spotřebitelů platit (Willingness-to-pay) za 
výše zmíněné charakteristiky u zvolených druhů potravin – mléko trvanlivé polotučné, vepřové 
maso, brambory konzumní. Pro určení důležitosti vybraných charakteristik a ochoty zaplatit 
bude použita tzv. Cointjoint analýza (preferenční analýza). 

Zdroje informací pro zjišťování kupního chování: 

– veřejně dostupné údaje ČSÚ, ministerstev ČR, nevládních organizací, zájmových 
sdružení aj.,  

– české a zahraniční vědecké publikace, 

– dosavadní průzkumy o nákupních zvyklostech (GfK, STEM/MARK, KPMG, Ipsos aj.), 

– data ÚZEI (ACNielsen, GfK „Shopping monitor“, interní projekty), 

– placený výzkum firmy vybrané z veřejné soutěže. 

Realizace výstupu bude upravena dle finančních podmínek. 

Příprava strategického plánu SZP na období 2021-2027 a souvisejících podkladů 
(4136) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D. 
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Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI  

Věcný obsah úkolu: 

A) Zpracování analytických a strategických podkladů pro sestavení strategického plánu 
SZP  

1. dopracování analytických podkladů a SWOT pro všechny specifické a průřezové cíle a 
shromáždění dat kontextových ukazatelů pro tvrzení ve SWOT analýze dle podmínek 
vyžadovaných legislativním návrhem pro SP, identifikaci, vyhodnocení a stanovení 
prioritních potřeb  

2. dopracování jednotlivých intervencí na základě potřeb vycházejících ze SWOT včetně 
variantních propočtů návrhů kalkulací sazeb resp. jednotkových částek pro relevantní 
opatření, určení výstupových a výsledkových ukazatelů a jejich kvantifikace, 2a. v 
případě intervencí spadajících pod články 29 - 33 zajištění referenčních hodnot pro 
jednotlivé komodity 

 2 b.v případě intervencí spadajících pod čl. 65 až 67 návrhu nařízení revize a aktualizace 
kalkulace návrhů plateb 

2 c. v případě kondicionalit podle čl. 11 a přílohy III a intervencí spadajících pod čl. 28 
rozpracování s využitím TÚ „Sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v 
ČR v roce 2015-2020 včetně jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku“ 
a „Pokračování ve sledování a hodnocení nastavení podmínek greeningu v ČR v roce 
2015 -2020 včetně jejich vlivu na životní prostředí a podnikovou ekonomiku“   

3. zhodnocení souladu intervencí s dohodou WTO.  

4. analýza dopadu uplatnění definice skutečného zemědělce do struktury a ekonomiky 
podniků. 

Dopracování bude probíhat na základě připomínek MZE, připomínek vzešlých z pracovních 
skupin s NNO, doporučení hodnotitele ex-ante, SEA a  FN; připomínek  EK 
z konzultací. Sběr připomínek od uvedených stran bude zajišťovat MZE. 

B) Organizace a vedení tematických pracovních skupin a součinnost v rámci koordinační 
skupiny   

- příprava podkladů, zápisů z jednání a aktualizace podkladů na základě podnětů z 
jednání PS, NNO a zaslaných připomínek MZe včetně standardního vypořádání 
připomínek 

(organizace koordinačních jednání a jednání s NNO bude v gesci MZe) 

C) Součinnost při projednávání právních předpisů EK, Rady a EP, včetně pozic ČS 

- Příprava komentářů a dotazů ve vztahu k balíčku právních předpisů k SZP 

D) Aktualizace a rozvoj modelových nástrojů – tzv. kalkulátorů  

E) Součinnost při nastavení poradenského systému 

Panorama potravinářského průmyslu (4137) 

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

Další řešitelé:   Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu: 

- Vypracování Panoramy potravinářského průmyslu v členění CZ NACE 10 Výroba 
potravinářských výrobků a CZ NACE 11 Výroba nápojů a dále v oborovém členění 
výroby potravinářských výrobků dle CZ NACE 10.1 až 10.9.  
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- Zpracování komentáře výroby sladu, alkoholických nápojů a nealkoholických nápojů.  

Vypracování studie vychází z metodiky MPO a databáze připravené tímto resortem pro 
Panoramu zpracovatelského průmyslu. 

Vyhodnocení programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v ČR (2019-2023)- první 
rok (4203) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Kristýna Kličková 

Další řešitelé:  Ing. Hana Baudisová, Mgr. Jiří Pokorný  

Věcný obsah úkolu: 

Vyhodnocení prvního roku fungování Programu podpor  
ve vinohradnictví a vinařství s využitím dat ze SZIF, ÚKZÚZ a ČSÚ.  

Zhodnocení přínosů dotačních titulů „Restrukturalizace a přeměna vinic“ a „Investice“ a jejich 
souladu se strategií českého vinohradnictví a vinařství. 

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 tuzemský trh (včetně 
zpracovaných ryb) v objemovém a finančním vyjádření do jednotlivých měsíců roku 2019 
včetně členění dle druhů ryb. Součástí analýzy bude vyhodnocení rovnoměrnosti uvádění 
české produkce pocházející z recirkulačních akvakulturních systémů. 

Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-
potravinářských produktů (4206) 

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

Další řešitelé:  Ing. Zdeňka. Náglová, Ph.D., Mgr. Jiří Pokorný, Tamara Rudinskaya, 
Ph.D., prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., Ing. Veronika Kohoutová, Ing. 
Miluše Abrahamová, Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu: 

Cenové transmise: 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). 

Obsah v rozsahu předchozího roku, aktualizace za rok 2019. 

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

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

Další řešitelé:  Ing. Jana Babáčková, Ing. Mgr. Lucie Rádlová, Ing. Sabina Warthová, 
Ing. Vladimír Kostlivý  

Věcný obsah úkolu: 
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a) 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 2019, 

b) 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. Václav Hofman, Ing. Petr Derenik  

Věcný obsah úkolu: 

Ocenění zemědělského půdního fondu a navazující ekonomické hodnocení rentability 
výroby. Aktualizuje se ocenění současného systému bonitace půdy. Výsledky jsou určeny pro 
návrh ocenění zemědělského půdního fondu v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb. a pro 
úkoly spojené se stanovením ANC. 

Agrární trh práce (4215)  

Odpovědný řešitel:  PhDr. Daniela Spěšná 

Další řešitelé:  Mgr. Miloslav Delín, Ing. Lenka Doležalová, Ing. Jan Drlík, Bc. Jan 
Karas, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., prof. 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: 

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

b) Vývoj agrární nezaměstnanosti.  

c) Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na vybrané produkční faktory. 

d) Zaměstnanost v zemědělství ve vazbě na uplatňovanou dotační politiku v sektoru. 

e) Komparace s agrární zaměstnaností v zemích EU. 

f) Predikce potřeby pracovníků v zemědělství s ohledem na scénáře budoucího vývoje 
agrárního sektoru; výchozí scénář bude postaven na parametrech Strategie 2030. 

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

Vývoj příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských podnicích fyzických osob (mimo 
mzdové příjmy, s využitím datové základny FADN ČR, vč. porovnání vybraných ukazatelů za 
podniky fyzických a právnických osob). 

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. Jan Boudný, Ing. Kateřina Jochymková, 
RNDr. Pavel Froněk, CSc., Mgr. Jiří Pokorný  

Věcný obsah úkolu: 

Úkol bude zaměřen na podporu řízení a hodnocení tohoto opatření PRV 2015-2020.  

Obsahem úkolu bude:  

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

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

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 27 (4221) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Pokorný 

Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Martina Rušarová, Ing. Hana Baudisová, 
Ing. Iveta Bošková, Ph.D., RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Kristýna 
Kličková, Ing. Veronika Kohoutová, Ing. Josefina Menzlová, Václava 
Peřinová, Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Dan Král, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu: 

1. Zpracování krátkodobých (měsíčních) predikcí cen zemědělských výrobců, průmyslových 
výrobců a spotřebitelských cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na 
bázi údajů ČSÚ a TISČR SZIF. 

2. Komparace vývoje cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen 
v ČR s vybranými zeměmi EU 27 za I. a II. pololetí 2018 u všech jmenovaných komodit. 

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového 
masa, a vajec, ovoce a zeleniny na trh komodit v ČR v roce 2019 (4222) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Veronika Kohoutová  

Další řešitelé:  Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Hana Baudisová, Mgr. Jiří Pokorný, Ing. 
Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Martina Rušarová, Václava Peřinová  

Věcný obsah úkolu: 

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

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2018 (4223) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Josefina Menzlová 

Další řešitelé:  Ing. Markéta Bříšková, Ing. Helena Sekavová 

Věcný obsah úkolu: 

Postavení ČR v agrárním obchodu EU. 

- Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu  

(AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními  

členy EU v roce 2019 v porovnání s průměrem předchozích  

pěti let.  

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

- Vývoj AZO ČR je hodnocen z teritoriálního i komoditního  

pohledu a rovněž i z hlediska podílu nezpracovaných/ 

zpracovaných výrobků.  

- Součástí informační studie je posouzení  
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konkurenceschopnosti českého agrárního exportu (prostřednictvím dvou forem 
ukazatelů RCA) 

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2020 (4224) 

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová 

Další řešitelé: Ing. Markéta Bříšková, Ing. Helena Sekavová 

Věcný obsah úkolu: 

- Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi 
a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2020. 

- Hodnocení z teritoriálního i komoditního pohledu. 

- Zpracování v hodnotovém i množstevním vyjádření. 

- Analýza jednotkových vývozních a dovozních cen. 

- Tabulkové a grafické výstupy. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Ilona Mrhálková 

Další řešitelé: Ing. Helena Sekavová, Ing. Petra Pokorná 

Věcný obsah úkolu: 

a) Vývoj spotřeby potravin vč. nutričního hodnocení 
b) Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl zahraničních výrobků na celkové 

spotřebě 
c) Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání za potraviny, nápoje a tabák 
d) Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na spotřebu potravin 
e) Analýza vývoje českého trhu s důrazem na nabídku potravinářského zboží a 

spotřebitelské preference 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková  

Další řešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Marta Mrnuštík 
Konečná, doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Ilona 
Mrhálková, Ing. Josefina Menzlová, Ing. Petra Pokorná, Ph.D., Ing. 
Sabina Warthová 

Věcný obsah úkolu: 

a) Vypracovat podklady ke každoročnímu monitoringu a hodnocení podpor pro OECD 
s rozšířením v oblasti podpor obecných služeb (vč. el. zaslání na MZe). 

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

c) Zpracovat dotazníky OECD podle aktuálních požadavků. 

Všechny úkoly zpracovat v českém i anglickém jazyce. 

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: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu: 
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- Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků (MSP) CZ-NACE 10 a CZ-NACE 
11 a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR; 

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

- Finanční analýza CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11, systém podpory potravinářských výrob; 
- Vývoj zaměstnanosti a mezd CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11. 

Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2018/2019 (4229) 

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková 

Další řešitelé: Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Jaroslav Pražan, 
Ph.D., Ing. Sabina Warthová  

Věcný obsah úkolu: 

1. Vypracovat podklady za ČR ke každoroční notifikaci domácích podpor pro WTO podle 
jednotlivých dotačních titulů (dle aktuálního zadání EK) – v angličtině 

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

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku. Výkony 
a Hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) pro 
účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2020 (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 vykazovány Evropské komisi v rámci 
výroční zprávy Programu rozvoje venkova. 

Ke zjištění hodnoty předpokládáme zejména následující činnosti:  

a) Výpočet hodnot indikátorů pro ŽOP 2018 na základě dat předaných z IS SZIF, revize 
datových položek v monitorovacích listech. 

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

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

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských komodit (4232) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný 

Další řešitelé: Ing. Marcela Remešová, DiS, Ing. Bohdana Janotová, DiS, Ing. Kateřina 
Jochymková, Ing. Terézia Vančová 

Věcný obsah úkolu: 

a) Zpracování vlastních nákladů výrobků zemědělské prvovýroby za rok 2019 a analýza 
vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru zemědělských podniků 
(dlouhodobý úkol řešený ÚZEI). 

b) Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování jabloní, slivoní, višní a jahod, cibule, 
hlávkového zelí, mrkve, rajčat 

c) Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování chmele v ČR na základě výběrových 
šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků 

d) Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování révy vinné v ČR na základě výběrových 
šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků 
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Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen 
zemědělské půdy v podmínkách ČR (4233) 

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Vilhelm, CSc. 

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

Věcný obsah úkolu: 

a) Monitoring tržních cen zemědělské půdy ve vybraných okresech ve spolupráci s ČÚZK 

b) Hodnocení vlivů určujících místně i časově ceny zemědělských pozemků včetně 
srovnání s vybranými státy EU 

c) Analýza vývoje pachtovného za zemědělské pozemky v ČR a srovnání s vybranými 
státy EU 

d) Predikce vývoje ceny zemědělských pozemků a pachtovného za zemědělské 
pozemky. 

e) Zajištění sběru dat o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro 
zemědělskou činnost z různých zdrojů. 

 

Analýza souladu rostlinné a živočišné výroby 

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc. 

Další řešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Jakub Kučera, Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Sofie 
Kislingerová, Mgr. Václav Hofman, Ing Petr Derenik 

Věcný obsah úkolu: 

Zpracování analýzy souladu rostlinné a živočišné produkce, zejména ve vztahu k 
úrodnosti půdy na základě přísunu organické hmoty ze živočišné produkce. 

Úkol by měl na základě stávajících a nových informací konkretizovat opatření pro 
zajištění dostatečné výživy půdy v souladu s potřebami hnojení organickou hmotou na 
základě požadavku na minimální přísun organických hnojiv do půdy s příslušným podílem 
statkových hnojiv. Úkol by měl zapracovat zejména komplexní otázky struktury rostlinné a 
živočišné výroby, jejich interakce, možnosti posílení plodin působících na zlepšení půdní 
struktury i na kvalitu krmivové základny. Úkol by se měl zabývat i formou zajištění organické 
hmoty z náhradních zdrojů, zejména kompostů. 

Dosažené výsledky by měly být v rámci ČR konkretizovány na základě ekonomické 
analýzy stávající situace a navržených opatření ke zlepšení půdní úrodnosti. 

 

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 odborů 1100 

Věcný obsah úkolu:  

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, masná telata, dojnice, a 
pasené ovce a kozy.  
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Navrhovaný TÚ by měl pro jednotlivé sektory poskytnout za rok 2019 vyhodnocení:  

• vlivu poskytování podpory na danou komoditu,   

• popis situace u podporovaných sektorů v ČR a ostatních členských státech EU. 

 

Součástí vyhodnocení by měl být aktuální popis obtíží a související ekonomický 
význam u jednotlivých odvětví, a to vzhledem k návaznosti na předchozí úkol č. 16/2019. 
Při zpracování tohoto TÚ je tak zejm. nezbytné sledovat za rok 2019:  

• sklizňové plochy, výnosy a produkci,  

• počty zvířat,  

• rentabilitu jednotlivých komodit. 

 

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

Součástí plnění je dále rozšíření a aktualizace stávající datové základny pro další 
analytické práce, zejména jako zdroj ke komplexnímu popisu dotčených sektorů, detailní 
analýze stavu a jeho příčin a predikce budoucího vývoje.   

TÚ by měl mimo pevně zadaných výstupů také pružně reagovat na aktuální vývoj 
situace, aby mohla být na základě provedených analýz ÚZEI formulována pozice ČR. 

Součástí TÚ jsou rovněž případná dodatečná zadání specifických rozborů, včetně 
zajištění datové základny a podpůrné argumentace citlivosti dotčených sektorů v případě 
auditních šetření EK a EUD a kontrolních akcí NKÚ. 

Podpory v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC) (4237) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera 

Další řešitelé: Kolektiv pracovníků ÚZEI  

Věcný obsah úkolu:  

ČÁST I:  

A. Dopad vymezení ANC platného od roku 2018 do ekonomiky podniků a vliv ANC plateb na 
ekonomiku podniků.  Farmy budou seskupeny do následujících kategorií: 
- podle zařazení do ANC (H, O, S, N vyřazované a N do r. 2018 nezařazené)   
- podle faremního systému 
- podle zatravnění  
- podle výrobního zaměření 
- podle velikosti 

B. Dále bude provedeno porovnání vlivu výše sazby dle faremních systémů na změnu 
hospodaření podniků v letech 2019 a 2020, a to na základě: 
- počtu podniků v rozdělení na FS ŽV a FS RV, 
- počtu VDJ započítávaných hospodářských zvířat v rozdělení na FS ŽV a FS RV, 
- výměry obhospodařované ve FS ŽV a FS RV a 
- intenzity chovu započítávaných hospodářských zvířat v rozdělení na FS ŽV a FS RV 

C. Aktualizace kalkulačky plateb ANC vč. degresivity. V případě, že budou dostupná 
relevantní data a podklady vycházejících z výstupů TÚ č. 11/2019 (Příprava strategického 
plánu SZP na období 2021-2027 a souvisejících podkladů) k vymezení skutečného 
zemědělce a propojenosti podniků, budou tyto parametry promítnuty  do kalkulačky plateb 
ANC. 
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ČÁST II:  

Analýza dosavadního působení LFA/ANC pro hodnocení opatření ANC. 

Analýza nákladů a výnosů rostlinných a živočišných komodit v ČR a ve vybraných 
členských zemích EU (4238) 

Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Remešová, DiS. 

Další řešitelé: Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Bohdana Janotová, DiS, Ing. Kateřina 
Jochymková, Ing. Jan Boudný, Ing. Terézia Vančová, Ing. Zdeňka 
Náglová, Ph.D., Tamara Rudinskaya, Ph.D. 

Věcný obsah úkolu: 

Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit (pšenice, řepka, ječmen, 
kukuřice na zrno, mléko, hovězí, vepřové maso) se srovnatelnými údaji sousedních zemí 
zapojených do mezinárodních sítí agri benchmark Cash Crop, agri benchmark Beef, InterPig 
a IFCN Dairy. Pro jednotlivé sítě je definována metodika pro sběr a zpracování dat, která 
umožňuje přímé srovnání nákladů a výnosů zapojených zemí. 

U hlavních druhů okopanin, ovoce, zeleniny, chmele, drůbežího masa a vajec, zjistit 
dostupné informační zdroje o nákladech a výnosech těchto komodit v zahraničí, zpracovat je 
dle aktuální disponibility dat a dle možnosti rozvíjet další disponibilitu dat. Výstupem bude 
porovnání hlavních nákladových položek, výnosů, nákladové rentability a produkce za vybrané 
komodity. 

Výsledky za vybrané komodity budou znázorněny graficky. 

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit 
rostlinné a živočišné výroby v roce 2018 a v I. pololetí 2020 a ve 3. čtvrtletí 2020 (4239) 

Odpovědný řešitel: Ing. Kateřina Jochymková 

Další řešitelé: Ing. Marcela Remešová, Ing. Bohdana Janotová, DiS, Ing. Jan Boudný, 
Ing. Terézia Vančová, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, Ing. 
Iveta Bošková, Ing. Hana Baudisová, Ing. Josefina Menzlová, Tamara 
Rudinskaya, Ph.D., Ing. Dan Král, Ph.D., Ing. Veronika Kohoutová, Ph.D., 
Mgr. Jan Pokorný, Václava Peřinová 

Věcný obsah úkolu: 

Zpracování predikce vývoje vlastních nákladů nákladové rentability a souhrnné 
rentability vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby a sledování trendů v živočišné 
výrobě. 

Predikce nákladů za rok 2019 a 2020 vychází z vývoje indexů cen vstupů do zemědělství 
(průměr od počátku roku 2019, stejné období předchozího roku = 100 a v jednotlivých 
čtvrtletích 2019, kdy předchozí období = 100). Pro odhadované období budou použity 
hektarové výnosy, užitkovost zvířat a realizační ceny na základě údajů ČSÚ, či jiných 
dostupných reprezentativních zdrojů. S využitím podkladů z výše uvedených zdrojů bude 
vypočtena nákladová rentabilita. Podpory budou ve výpočtu souhrnné rentability zohledněny 
na základě výsledků modelu AGRPOL-3, který je v ÚZEI neustále vyvíjen. 

Výstupy tematického úkolu budou zohledňovat případná doporučení, která vzniknou v rámci 
pracovních skupin k jednotlivým komoditám. 

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

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: Pracovníci odboru Kontaktní pracoviště FADN 

Věcný obsah úkolu: 
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Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR. Organizování výběrového 
šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2019 v síti 
FADN. Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR v duchu nařízení Rady EU 
1217/2009. 

Každoročně jsou analyzovány požadavky EK na nové ukazatele 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 databáze nabízí mnoho tematických okruhů 
sdružujících zemědělské ukazatele, a to jak v hodnotových, tak naturálních jednotkách.  

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

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal 

Další řešitelé: Pracovníci odboru Kontaktní pracoviště FADN 

Věcný obsah úkolu: 

Definování reprezentativního souboru ekonomických ukazatelů vnitropodnikové situace 
jednotlivých odvětví produkce ekologicky hospodařících podniků. 

Zjištění reálné hodnoty produktivity ekologického zemědělství v ČR, zjištění podílu 
zemědělské produkce ekofarem. 

Hodnocení ekonomické situace ekologických podniků ČR a EU, komparace s konvenčními 
zemědělskými podniky ČR. 

Výpočet tržní hodnoty zemědělské produkce podniků EZ za rok 2019 celkem a podle skupin 
výrobního zaměření Produkce mléka, Chov skotu, Chov ovcí a koz, Smíšené výroby. 

Pokračování TÚ z let 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, a 2018, a 2019. 

Každoročně je zpracován a předkládán výstup obsahující analýzu produkčních a 
ekonomických ukazatelů podniků ekologického a konvenčního zemědělství zahrnující 
porovnání srovnatelných skupin podle mnoha hledisek (výrobní zaměření, ekonomická 
velikosti, podmínky hospodaření, aj.). Tyto výsledky byly uvedeny ve výstupu z TÚ, včetně 
podrobnějšího zjišťování v oblasti tržeb. Celkové shrnutí bylo uvedeno v samostatné příloze 
ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2019. 

Pasportizace oborových dat v rámci MZe a resortních organizací (4304) 

Odpovědný řešitel:  Michal Marhoun (do 31.8.2020) 

 Ing. Ota Zajíček, MBA (od 1.9.2020) 

Další řešitelé:  Ing. Václava Lamačová, Michal Marhoun 

Věcný obsah úkolu:  

V rámci úkolu byla zpracována aktualizace databáze metadat a činností resortu MZe. 
Dále byl zpracován detailní návrh nové struktury relační databáze pro uložení metadat a 
činností a vytvořen SQL script pro tvorbu její struktury. Byla zpracována vizualizace datového 
modelu pomocí standardu ArchiMate, vytvořena testovací databáze v nové struktuře a 
naplněna získanými metadaty a činnostmi. Byl realizován pilotní projekt automatického 
přenosu metadat z testovací databáze do prostředí vizualizačního nástroje MZe. Dále došlo v 
rámci úkolu ke zmapování struktury webu ČSÚ z pohledu oborových dat, identifikaci a popisu 
datových sad a samotnému vytěžení oborových metadat. Proběhlo i testování software na 
podporu Data Governance v resortu MZe. 
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Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System 

(FAS) (4404) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

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

Věcný obsah úkolu: 

a) Zvyšování odborné způsobilosti poradců – transfer poznatků vědy a výzkumu v rámci 
vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: semináře a podle 
potřeby ukázky v terénu). K akcím budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického 
vybavení, občerstvení a dalších služeb.  

Aktualizace Kontrolních listů1), příprava a vydání metodik a metodických pomůcek pro 
poradce, příprava zkušebních testů, dotazníková šetření, analýzy.  

b) Akreditace nových poradců dle Směrnice2) v souladu s poradenským systémem MZe a 
potřebami praxe-administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců 
akreditovaných MZe (Registr) a vystavení certifikátů. Spolupráce s autorizovanou osobou 
(autorizovaným zástupcem) v rámci poradenských profesních kvalifikací. K zasedání 
akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, občerstvení 
a dalších služeb.  

c) Rozšíření akreditace poradců vedených v Registru o další oblasti/podoblasti akreditace dle 
Směrnice2) - administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů. K 
zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, 
občerstvení a dalších služeb.  

d) Reakreditace poradců-prodloužení platnosti akreditačního certifikátu dle Směrnice2). K 
zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, 
občerstvení a dalších služeb.  

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

f) Vedení Registru na základě pověření Ministerstva zemědělství.  

g) Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice2)  

• kontrola poskytovaného poradenství na místě u klienta a/nebo kontrola v sídle poradce,  

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

• kontrola Deníků poradců.  

h) Další činnosti Správce Registru podle Směrnice2).  

i) Zajistit provedení faceliftu a upgrade programovacího prostředí aplikace Registr poradců 
akreditovaných MZe na vhodnou novější verzi software tak, aby bylo možno využít všech 
současných moderních webových technologií včetně 

bezpečnosti webu. Realizovat bez přerušení provozu aplikace. 

j) Propagace poradenského systému MZe – účast na výstavách, zajištění propagačních letáků, 
materiálů studijní podpory atd. 

k) Činnosti spojené s plněním Koncepce poradenského systému MZe: 

- funkce koordinátora (koordinace činností poradenských subjektů), 

- spolupráce s rezortně zaměřenými NNO především v oblasti přenosu informací, 

- člen Koordinačního výboru (řízení implementace Koncepce). 
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l) Specifikace a případná konkretizace aktivit bude řešena na pravidelných kontrolních dnech 
tematických úkolů. 

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře (4405) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová 

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 odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. Oblasti, ve 
kterých budou odborní lesní hospodáři proškoleni, jsou: právní normy ČR a EU se vztahem 
k hospodaření v lesích a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky; možnosti čerpání 
finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích; aktuální trendy v pěstování lesa, 
hospodářské úpravě lesů a ochraně lesa; nakládání s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin; výstupy aplikovaného výzkumu atd. 

Rozpis činností: 

a) zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborných témat,  

b) zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům, 

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

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

e) oslovení potencionálních účastníků z řad odborných lesních hospodářů - zhotovení 
a distribuce pozvánek. (možno využít spolupráci s Českou komorou odborných lesních 
hospodářů), 

f) zajištění komunikace s účastníky. 

Realizace 4 jednodenních seminářů s celorepublikovým pokrytím (2x Čechy, 2x Morava), 
počet účastníků cca 20 osob na akci, termín: průběh celého roku. 

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému 

postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2018-

2020 (4407) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

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 plánem a dále s Koncepcí podpory mládeže na období 2014 – 2020 
schválenou Usnesením vlády ČR č. 342 ze dne 12. května 2014 a dalšími strategiemi 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

 

Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů. Semináře by měly pomoci 
lesním pedagogům připravit akce pro různé cílové skupiny, kterým srozumitelně představí 
témata, související se zásadami principů udržitelného rozvoje a udržitelného obhospodařování 
lesů. Dalším úkolem seminářů je analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního 
pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout. 
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Rozpis činností: 

a) zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu, témata daných seminářů 
stanoví Pracovní skupina pro Lesní pedagogiku při MZe,  

b) zajištění vhodných pomůcek a studijních materiálů včetně tisku a distribuce 
účastníkům, 

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

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

e) oslovení potencionálních účastníků z řad lesních pedagogů-zhotovení a distribuce 
pozvánek, 

f) zajištění komunikace s účastníky. 

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020; národní 

dotace do lesního hospodářství (4408) 

Odpovědný řešitel:  Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová 

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.  

Cílem je účastníky seznámit s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014 - 
2020 a přípravou následujícího období 2021 – 2027 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: 

a) zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborného tématu,  

b) zajištění studijních materiálů včetně tisku a distribuce účastníkům, 

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

a) zajištění propagace akcí formou inzerce v odborném tisku a na internetu (např. Lesnická práce, 

Silvarium.cz),  

d) oslovení potencionálních účastníků - zhotovení a distribuce pozvánek, spolupráce 
s profesními sdruženími, např. SVOL, ČKOLH a s orgány státní správy lesů (krajské 
úřady), 

e) zajištění komunikace s účastníky. 



36 

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. 

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

Odpovědný řešitel:  Ing. Marie Macháčková 

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Doboš, Mgr. Tereza Lančová 

Věcný obsah úkolu: 

a) Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle 
mezinárodního standardu EuroFIR. 

b) Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v 
režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR. 

c) Hodnocení receptur pro Příručku o výpočtu výživové hodnoty pro provozovatele 
potravinářských podniků  

d) Propojení on-line databáze s informačními systémy EuroFIR. 

e) Správa a aktualizace on-line DB složení potravin. 

f) Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodními sítěmi EuroFIR, 
EUROFOODS, INFOODS. 

g) Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat. 

h) Administrace Centra.  

Propagace DB složení potravin (účast na výstavách, veletrzích, odborných seminářích, 
konferencích, pořádání odborných přednášek apod. – včetně zajištění občerstvení a výroby 
propagačních předmětů) 

Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly (4413) 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Doboš 

Další řešitelé: Mgr. Ludmila Burgetová, Mgr. Tereza Lančová, Lenka Langová, Ing. 
Petra Mejsnarová 

Věcný obsah úkolu: 

a) Akvizice knih (monografií, nepravých periodik), norem a časopisů do limitu 3,5 milionu Kč. 
Akvizice elektronických informačních zdrojů pro zemědělský a potravinářský výzkum – 
zajištění online přístupu k relevantním odborným databázím (jako CAB, FSTA, PQ, 
EBSCO, OECD, Science Direct, SpringerLink, WoS, Scopus) zejména v rámci  konsorcií 
(CzechELib) v  závislosti na výši subdodávek. Mezinárodní výměna publikací. 
Poskytování kopií článků a odborných statí z monografických publikací v rámci 
mezinárodní sítě AGLINET.  

b) Katalogizace informačních pramenů z hlediska identifikačního a věcného třídění včetně 
záznamů jmenných autorit. Rozvíjení Českého zemědělského tezauru AGROTERM. 
Retrokatalogizace. Podání žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu VISK 5 
z prostředků kapitoly Ministerstva kultury ČR.  

c) Bibliografické zpracování odborných článků a příspěvků z vybraných oborových časopisů 
a sborníků vydávaných na území ČR – Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. 
Zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků publikovaných v českých 
odborných časopisech do mezinárodních databází AGRIS/FAO a FSTA. Průběžná 
aktualizace mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC do českého jazyka. 
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Podání žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu VISK 9 z prostředků kapitoly 
Ministerstva kultury ČR . 

d) Provoz badatelny v budově depozitáře KAŠ v Kojeticích u Prahy. 

e) Zajišťování komplexních služeb knihovny pro veřejnost a pro pracovníky ÚZEI. 

f) Zajišťování komplexních služeb knihovny pro pracovníky MZe včetně konzultací, 
poradenství a školení o poskytovaných službách včetně elektronických. Nákup tiskovin a 
odborných publikací pro zaměstnance MZe do výše finančních prostředků stanovených 
rozpočtovým opatřením MZe. 

g) Poskytování služeb prostřednictvím kooperačních projektů (zejména CASLIN, ANL, VPK-
Získej, Obálky knih, CPK-Knihovny.cz) pro uživatele těchto portálů přímo nebo 
prostřednictvím zapojených knihoven. 

h) Zajišťování meziknihovních výpůjčních a reprografických služeb pro tuzemské i 
zahraniční knihovny. 

i) Referenční služby – poskytování komplexních informačních, konzultačních a 
poradenských služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, 
zpracování průběžných a jednorázových rešerší.  

j) Poskytování služby dálkového přístupu k licencovaným elektronickým informačním 
zdrojům (EIZ) pro registrované uživatele, správa těchto registrací. Správa a rozvoj služeb 
EIZ.  

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

l) Ochrana historického knihovního fondu, měření kyselosti fondu, výroba ochranných obalů 
z nekyselé lepenky, Udržování vhodných klimatických podmínek pro dlouhodobé 
uchovávání historických tisků. Podání žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu VISK 7 
z prostředků kapitoly Ministerstva kultury ČR. 

m) Konzervace a restaurování vzácných a historických tisků podle vypracovaných postupů 
restaurátorských zásahů. Zajištění restaurátorských průzkumů pro zjištění potřeby, 
rozsahu a způsobu restaurátorských zásahů.  

n) Digitalizace knihovních fondů s využitím dostupných dotačních programů (zejména VISK 
7) pro záchranu a zpřístupnění digitalizovaných tisků v digitální knihovně. 

o) Provoz, správa a rozvoj vlastní digitalizace, včetně digitální knihovny a on-line přístupu 
do jejího obsahu v souladu s platným právem. Uchovávání digitalizovaných dat a 
spolupráce s dalšími digitálními knihovnami v ČR. 

p) Zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému včetně údržby (ALEPH 
500). Zajištění provozu a údržba uživatelského online katalogu (PRIMO, OPAC), 
pravidelné aktualizace a budování rejstříků.  

q) Údržba, správa, další rozvoj a průběžná aktualizace webových stránek KAŠ a aplikací 
(zejména FB a Infopult).  

r) Propagace knihovny a jejích služeb, účast na výstavách, veletrzích, odborných 
seminářích a konferencích, pořádání odborných a kulturních akcí, výstav, přednášek 
apod. – včetně zajištění občerstvení a výroby propagačních předmětů. 

s)  Vytváření a vykazování statistických výstupů o činnosti a využívání knihovny a jejích 
služeb vč. elektronických. Sledování a vypracování efektivnosti využívání odborných 
databází. Podpora odborného vzdělávání pracovníků knihovny.  

t) Podpora knihoven zapojených do sítě zemědělských knihoven (vzdělávání knihovníků a 
veřejnosti, spolupráce se středními a vysokými oborovými školami, propagace 
zemědělství). 
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u) Pokračování na přípravě koncepce knihovních a informačních služeb rezortu MZe.  

Redakční práce a vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola 

(4417) 

Odpovědný řešitel:  Mgr. Michal Petřík 

Spoluřešitelé:  

Věcný obsah úkolu: 

1) Příprava 10 čísel časopisu (o rozsahu 24-32 stran) 

a) Zajištění příspěvků – článků, podkladů od autorů – či tvorba příspěvků vlastních ze 
zúčastněných aktivit a dalších získaných materiálů 

b) Komunikace s autory, dopisovateli 

c) Aktivní účast na akcích škol a dalších odborných aktivitách 

d) Zpracování textů – odborně, gramaticky, stylisticky, technicky 

e) Případná konzultace s redakční radou, s dalšími odborníky 

f) Výběr článků a fotografického materiálu do jednotlivých rubrik 

g) Zajištění fotografií 

h)  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-vzdělávací 
centrum a Knihovna Antonína Švehly) 

8) Správa a rozvoj účtu na sociální síti (Instagram) 

Pořádání odborných a kulturních akcí, výstav, přednášek apod. – včetně zajištění občerstvení 
a výroby propagačních předmětů. 

Technologie pro kombinované formy vzdělání (4429) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

Další řešitelé: Ing. Josef Kořínek, Otakar Krištoufek  

Věcný obsah úkolu:  

Zajistit provoz e-learningových kurzů jako efektivní informační podporu v oblastech:  

a) vzdělávání státních zaměstnanců / zaměstnanců rezortu 
           MZe,  

b) vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol, 

c) vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin. 

Udržet dostupnost systému LMS a technickou podporu uživatelům při studiu. 
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Systém LMS je provozován na základě smlouvy č. 502/2005-36PS z roku 2005 
s dodavatelem TRASK solutions s.r.o. 

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (4430) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Otakar Krištoufek, Ing. Daniela Doudová 

Věcný obsah úkolu: 

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

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (4431)  

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková 

Další řešitelé: Otakar Krištoufek 

Věcný obsah úkolu:  

Vstupní vzdělávání (včetmě kapitoly EU, etického kodexu a protikorupční tématiky) a 
environmentální vzdělávání (4 semináře)  

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

Aktualizace studijních materiálů pro environmentální vzdělávání 

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, 

e-learningový kurz (4432) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, Otakar Krištoufek 

Věcný obsah úkolu: 

a) Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám / kontrolní dny TÚ, min. 
2x za rok  

b) Dokončení schvalovací doložky MŠMT pro díl B : 

• elektronickou učebnici pro žáky 2. st. ZŠ k výukovému programu „Výživa ve výchově ke 
zdraví“, vč. pracovních listů,  

c) Průběžné úpravy e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“. 

d) Zahájení realizace pátého kola školení pro žáky středních škol na šk. rok 2020/2021 formou 
e-learningového kurzu.  

e) Nákup flashdisků v množství do 500 ks pro tvorbu informačních materiálů pro spotřebitele 
s písničkami z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, znalostními testy, programem do 
interaktivních tabulí „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky ZŠ aj., dle aktuálních požadavků MZe). 

f) Zajištění 20 přednášek pro spotřebitele na téma „Bezpečnost potravin v ČR, prevence 
onemocnění z potravin a zdravá výživa“ s provázaností na výukový program „Výživa ve 
výchově ke zdraví“. 
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g) Propagace na výstavě Salima 2020, Země živitelka 2020, akci Za tajemstvím potravin 2020 
aj. 

Podpora resortního odborného vzdělávání (4433) 

Odpovědný řešitel: Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová, Otakar Krištoufek, Ing. Luboš Blažek, Mgr. Vladimír 
Novák  

Věcný obsah úkolu: 

a) Ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy, odbornými společnostmi a svazy 
s rezortním zaměřením připravit a realizovat 2 semináře případně exkurzi k transferu 
poznatků z oblasti vědy a výzkumu do praxe. K seminářům budou zajištěny odpovídající 
prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.  

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

b) Vzdělávání pedagogů prostřednictvím vytvořených e-learningových kurzů.  
c) Zajištění odborného vzdělávání: 

1 seminář pro lektory kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání v oblasti získávání 
odborné způsobilosti v ochraně rostlin. K seminářům budou zajištěny odpovídající prostory 
včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. 

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

e) Účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského 
prostoru. 

f) Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe. 
g) Účast na plnění úkolů vyplývajících pro MZe ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 

2020. 
h) Plnění úkolů vyplývajících z Koncepce vzdělávání MZe na období 2015-2020 a 

spolupráce na přípravě nové koncepce. 
i) Spolupráce s MZe při akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV, 

vzdělávání garantů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce PRV 2014 
- 2020 (Kurz Posilování pedagogických kompetencí lektorů). Vedení seznamu garantů. 
Ke kurzům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, 
občerstvení a dalších služeb. (2 kurzy posilování pedagogických kompetencí lektorů – 
termín dle požadavku MZe) 

j) Specifikace a případná konkretizace vzdělávacích aktivit bude prováděna na 
pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů. 

k) Vedení přehledu vzdělávacích akcí. Spolupráce na přípravě webové aplikace – přehled 
akcí pořádaných v oblasti zemědělské problematiky určené k tomu, aby si akce 
prostorově a časově nekonkurovaly a obsahově se nedublovaly (zefektivnění plánování 
a schvalování vzdělávacích akcí). 

l) Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agrovzdelavani.cz tvořící informační podporu 
pro vzdělávání, poradenství a rozvoj venkova. 

m) Provoz a aktualizace interaktivní mapy ČR se školami  
n) Obsahově a organizačně zajistit realizaci 10 odborných přednášek na středních 

zemědělských školách 
- Témata budou specifikována dle požadavku MZe a středních zemědělských škol 
- Zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborných témat 
- Zajištění odborných propagačních materiálů – letáky, brožury 

http://www.agrovzdelavani.cz/
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o) Zajištění exkurze pro žáky středních odborných škol na vysokých školách včetně 
občerstvení 

p) Podpora vzdělávání pracovníků oddělení Vzdělávání a poradenství 

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového 

kurzu, roční aktualizace dat (4435)  

Odpovědný řešitel: Ing. Ludmila Marušáková, Ph.D.  

Další řešitelé: Otakar Krištoufek, Ing. Daniela Doudová 

Věcný obsah úkolu:  

Jednotlivé fáze funkčního úkolu: 

a) Vyhodnocení studia 9. kola e-learningového kurzu 

(9. skupina inspektorů, 80 účastníků – studium od 1. října 2019 do 30. dubna 2020) 

b) Vystavení certifikátů úspěšným absolventům 9. kola e- learningového kurzu 

c) Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e-learningového kurzu 

d) Příprava a zahájení 10. kola e-learningového kurzu 

(10. skupina inspektorů, 80 účastníků – studium od 1. října 2020 do 30. dubna 2021),  

Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2020 (4520) 

Odpovědný řešitel: Hana Kozlovská 

Další řešitelé: Ing. Stanislav Doležal, Ing. Jiří Minář, Pavel Kalášek,  
Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová, Alena Doubková 

Věcný obsah úkolu: 

Tisk situačních a výhledových zpráv živočišných a rostlinných komodit v průběhu roku 2020. 
SVZ v dané komoditě obsahují aktuální situaci jak z pohledu výrobního, tak i ekonomického 
a slouží nejenom široké veřejnosti, ale také odborným institucím a výzkumným ústavům a 
školám.  

Technická podpora akcí Oddělení kabinetu ministra a Odboru kanceláře ministra 
(4521) 

Odpovědný řešitel Ing. Jiří Minář 

Další řešitelé: Ing. Stanislav Doležal, Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová 

Věcný obsah úkolu: 

Zajištění technické podpory při jednáních pana ministra, jeho účasti na konferencích, 
seminářích, veletrzích, tiskových konferencích. 

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin 
(4522) 

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář 

Další řešitelé: pí Alena Schmidtová, Ing. Pavel Nový 

Věcný obsah úkolu: 

Grafické zpracování tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro prezentace 18110 
mimo plán publikačních činností MZe na rok 2020 a materiálu MCL a RASFF za rok 2019 

Grafické zpracování a realizace prezentačních posterů 18110  
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Grafické zpracování dodaných materiálů pro umístění pro webové aplikace 
bezpecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens 

Tvorba kopií na mediích Flashdisk - max. 500 ks (s písničkami z pořadu pro děti „Přijede k 
nám návštěva“, znalostními testy, programem do interaktivních tabulí „Jíme zdravě a s chutí“ 
pro žáky ZŠ aj. dle aktuálních požadavků MZe). Materiálové náklady zajištěny z TÚ 
Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-
learningový kurz (navazující na TÚ 59/2019). 

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

Tvorba multimed. výstupů audio/video (max. 2 /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. Stanislav Doležal, Alena Schmidtová, Ing. Pavel Nový  

Věcný obsah úkolu: 

Technické zabezpečení konferencí, seminářů a ostatních akcí dle dispozic MZe a ÚZEI – 
ozvučení, projekce, tlumočnická a záznamová technika 

 

Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, resortních organizací 
a ÚZEI 

 

Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů dle 
požadavku MZe, pro resortní organizace dle dispozic MZe a ÚZEI: 

− odborné materiály na elektronických nosičích 

− multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe 

− správa filmového archivu a videobanky MZe 

kopie vybraných titulů na elektronických nosičích pro transfer poznatků VaV do praxe 

2.4 FADN 

Kontaktní pracoviště FADN je zodpovědné za fungování Zemědělské účetní datové sítě FADN 
v České republice. Šetření FADN se v EU provádí od roku 1965, kdy byla Nařízením Rady 
č. 79/65/EHS zřízena legislativní základna pro organizaci FADN. Síť FADN je jediným zdrojem 
harmonizovaných informací o hospodářských výsledcích zemědělských podniků, který 
umožňuje srovnání na úrovni celé EU. Dostupnost spolehlivých dat na podnikové úrovni v celé 
EU je zásadní, neboť politickým činitelům poskytuje důvěryhodný podklad, na jehož základě 
mohou činit relevantní rozhodnutí. V rámci FADN je v každém členském státě EU zajišťován 
sběr výrobních a ekonomických ukazatelů prostřednictvím výběrového souboru zemědělských 
podniků.  Individuální údaje jsou v anonymizované podobě předávány pracovišti Generálního 
ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI).  

Kontaktní pracoviště: 

• vykonává funkce a plní úkoly za ČR ve vztahu k EU, které vyplývají z prováděcího nařízení 
Komise (EU) 2015/220; 
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• organizuje šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků dle standardů  
a metodik EU, včetně kontroly a předávání dat FADN ČR do EU v požadovaném formátu, 
termínu a kvalitě; 

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

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

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

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

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

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

Hlavní výstupy Kontaktního pracoviště FADN: 

• Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2019 

zahrnovalo celkem 1 359 podnikatelských subjektů. Tím byla mimo jiné vytvořena datová 

základna pro oficiální soubor FADN předávaný do DG AGRI i pro zpracování dalších 

výstupů. 

• Oficiální datový soubor FADN ČR za účetní rok 2019 pro EU v rozsahu 1 292 zemědělských 

podniků byl vytvořen a předán do DG AGRI v termínu stanoveném EK. 

Tematické úkoly MZe 

Kontaktní pracoviště FADN ČR je řešitelem či spoluřešitelem tematických úkolů:  

• Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN CZ dle standardů EU. 

• Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství. 

• Oceňování zemědělského půdního fondu. 

• Příprava strategického plánu SZP na období 2021-2027 a souvisejících podkladů. 

• Analýza souladu rostlinné a živočišné výroby. 

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

• Podpory v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC) . 

• Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019. 

• Agrární trh práce. 

Výstupy pro ČSÚ 

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

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

Ostatní výstupy 
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• Ve spolupráci s odborem ÚZEI 1100 jsou data FADN každoročně využívána  
pro hodnocení zemědělských podniků v souvislosti s akcí Zemědělec roku.   

• Kontaktní pracoviště FADN systematicky rozvíjí nástroje, které umožňují přístup k datům 
FADN co nejširší odborné veřejnosti. Kromě každoroční knižní publikace výsledků šetření 
je funkční internetový portál www.fadn.cz, kde jsou pravidelně aktualizovány informace 
o celém systému a prezentovány výsledky šetření.  

• Nově byl v roce 2020 vydán občasník „Ekonomika zemědělských podniků v ČR a zemích 
EU“, který obsahuje vybrané analytické výstupy v grafických, mapových a tabulkových 
přehledech. Speciální místo v podobě dvojstrany je věnováno producentům mléka. 

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

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

• Zasedání Národní komise FADN ČR se uskutečnilo dne 29. 10. 2020 korespondeční 
formou z důvodu pandemie COVID-19.  Dokumentace pro Národní Komisi FADN ČR 
obsahovala informace o výsledcích šetření 2019, o odhadu výsledků zemědělství ČR za 
rok 2020, o aktuálních otázkách fungování sítě FADN v ČR. Byl schválen plán výběru 
podniků FADN pro rok 2021, který byl následně zaslán EK. 

• V březnu 2020 uspořádalo Kontaktní pracoviště FADN workshop „FADN v ČR a na 
Slovensku“ za účasti pracovníků českého a slovenského Konaktního pracoviště FADN. 
Tento workshop byl zaměřený na sběr, kontrolu a zpracování dat, metodické otázky a vyžití 
výstupů databáze FADN.  

Aktivity DG AGRI ve vztahu k FADN CZ 

• Data z šetření FADN za rok 2019 byla předána Evropské komisi Generálnímu ředitelství 
pro zemědělství a rozvoj venkova, Direktorátu C.3 (Ekonomika farem) v listopadu 2020 v 
termínu a ve struktuře odpovídající plánu výběru podniků. EK následně potvrdila převzetí 
a data za ČR byla verifikována.  

• V uplynulém období proběhlo jedno zasedání Komunitního výboru pro FADN a dvě 
setkání pracovní skupiny pro typologii, vše formou videokonference. Zástupci EK na 
zasedání Komunitního výboru (CC) FADN informovali členské státy o aktuálních 
problémech, událostech a povinnostech při šetření daného roku. 

• Během zasedání CC byla podána informace o činnosti pracovní skupiny pro typologii, 
která vznikla z potřeby aktualizovat příručku o typologii (integrovat změny nařízení, 
vyjasnit definice a výpočty, připravit nový formát a nové příklady). Práce skupiny spočívá 
ve změně stávající šablony, začlenění nových a podrobnějších kapitol, v restrukturalizaci 
mnoha dříve existujících bodů sloučením nebo rozdělením informací, v přeformulování a 
aktualizaci rozsáhlých částí textu, včetně nových odkazů. Výstupem pracovní skupiny je 
aktualizovaný dokument Typology handbook. Pracovní skupina bude pokračovat v 
diskuzích o případných změnách typologie v budoucnosti. 

• Byla představena změna prováděcího nařízení FADN. Článek 10 byl rozšířen o informaci, 
že v případě výjimečných okolností může být odeslání dat zpožděno až o 3 měsíce. V 
tabulkách A a B byla sjednocena formulace standardní produkce (SO) a koeficientu 
standardní produkce (SOC). Do tabulky A byly přidány nové ukazatele o organizacích 
producentů (PO). Mezi důvody přidání nových proměnných patří velké množství ad hoc 
studií, málo spolehlivých údajů na úrovni EU / napříč členskými státy, snaha mít více 
znalostí a lépe pomáhat zemědělcům a orgánům členských států. Povinnost odesílat tyto 
nové údaje bude od účetního roku 2023. 

http://www.fadn.cz/
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• Byla podána informace o průběhu odesílání dat za účetní rok 2019 do systému RICA1 a 
o postupu validace dat za účetní rok 2018. Kvůli COVIDu-19 byla verifikace dat účetního 
roku 2018 rozdělena do dvou částí. Dále zástupce EK informoval o změnách testů v 
systému RICA1, které byly provedeny během června 2020, cílem je stále zvyšovat kvalitu 
testování a tím i kvalitu dat. Zástupce EK vyzval členské státy, aby podaly stručnou 
informaci o plánovaném odeslání dat za účetní rok 2019 na pracoviště DG Agri a o 
případných problémech s tím spojených. 

• Byla podána stručná informace o probíhajících analýzách využívajících data FADN. 
Standardní výstup FADN je prezentován DG Agri na webových stránkách, je průběžně 
aktualizován, aby reflektoval změny v dotazníku, aby byly srozumitelnější popisy. Je 
prezentován ve formě předdefinovaných tabulek dle různých témat. DG Agri využívá data 
FADN pro rozsáhlé analýzy, zprávy i stručné informace. Komise poskytuje také 
individuální data s potlačenu identitou pro různé projekty jak EK, tak i výzkumných center 
či univerzit. Bylo konstatováno, že v průměru financuje EU 45 % analýz, podíl výzkumu v 
oblasti životního prostředí se od roku 2019 do roku 2020 téměř zdvojnásobil a udržitelnost, 
ekologie a modelování jsou v současnosti nejčastěji se objevujícími klíčovými slovy v 
požadavcích na data. 

• Zástupce EK informoval o změně nařízení, kterou se upřesňuje využití paušálního 
poplatku a bonusů za dřívější dodání dat a za kvalitu dat. Od října 2019 je jasněji definován 
důvod a využití standardního poplatku. Dle nařízení Komise je standardní poplatek 
příspěvkem na náklady na řádné vyplnění dotazníků a na zlepšení načasování, procesů, 
systémů a postupů souvisejících s odesíláním dat, jakož i celkové kvality dat. 

• Dalším tématem na zasedání CC byla budoucnost FADN. S novou strategií EK „Farm to 
Fork”, která uplatňuje férový, zdravý a environmentálně přátelský systém produkce 
potravin. EK navrhuje přeměnit FADN na FSDN (Farm Sustainability Data Network). 
Cílem je integrovat ukazatele pro všechny dimenze udržitelnosti (ekonomické, 
environmentální, sociální) na úrovni zemědělských podniků, analyzovat spolupráci a 
kompromisy mezi ekonomickými a environmentálními výsledky zemědělských postupů, 
poskytnout daty podložené nástroje pro diskuze pro zemědělce a zemědělské poradce a 
pomáhat farmářům stát se udržitelnějšími díky identifikaci překážek a osvědčených 
postupů, Záměrem však není sledovat celkový pokrok směrem k cílům Farm to Fork nebo 
biodiverzity. Principy FSDN by měly být: zachovat a zlepšit současnou úlohu sítě FADN 
jako jediného zdroje harmonizovaných mikroekonomických údajů z farem v EU, posílit 
politickou významnost FADN přidáním environmentálních a sociálních rozměrů 
udržitelnosti, posílit pobídky zemědělců k účasti na FSDN, například posílením využívání 
údajů z FADN / FSDN při srovnávání, školení a inovacích v rámci zemědělského 
poradenství a vylepšit propojení se stávajícími soubory dat a přidat pouze nové ukazatele, 
které jinde nejsou k dispozici. Budou organizovány workshopy, konzultace s členskými 
státy, FADN, farmáři, poradci, proběhne pilotní projekt a studie. Budou pokračovat aktivity 
pracovní skupiny FSDN, budou formalizovány administrativní procesy, proběhnou jednání 
s Radou a Parlamentem. Počítá se s implementací od roku 2024. 

2.5 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

V roce 2020 probíhala spolupráce ÚZEI v rámci programu Horizon 2020 účastí ve třech 
mezinárodních projektech: AgriLink, UNISECO a SHERPA a dále aktivity na projektu Analýza 
faktorů ovlivňujících výkonnost farem, jehož zadavatelem je OECD Trade and Agriculture 
Directorate. Následují charakteristiky jednotlivých projektů:                    

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 
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ID projektu:   727577 - AgriLink-H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-2  

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

Doba řešení:   4 roky, červen 2017 až listopad 2021 

Koordinátor projektu:  Institut national de la recherche agronomique (INRA), Francie 

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

Odpovědný řešitel:  Ing. Marta Mrnuštík Konečná 

Další řešitelé:   Ing. Marie Trantinová, Ph.D.,  Ing. Martin Mistr, Ph.D.,   

Ing. Andrea Pekárková, Ing. Ľudmila Marušáková Ph.D. 

Hlavním záměrem projektu je stimulovat posun k udržitelnému evropskému zemědělství, a to 
především hlubším porozuměním, jakou roli hrají různé druhy poradenských systémů v 
procesu rozhodování farmářů a vylepšit jejich příspěvek k procesu učení a inovací. 
Tento cíl bude naplněn pomocí moderního výzkumu, který vyvíjí mnoho inovačních přístupů 
zahrnujících „micro-AKIS“ analýzu ve 26 zkoumaných regionech, analýzou řízení faremního 
poradenského systému, využitím „Sociotechnical scenario development“ a šest „Living 
Laboratories“, kde farmáři a výzkumníci vyvíjejí a zkoušejí dohromady inovativní poradenské 
nástroje a metody. 

Cílem projektu je především zkoumání role poradenských systémů v procesu rozhodování 
farmářů a dále zlepšení příspěvku poradenského systému k procesu učení a zavádění inovací 
na farmách. 

Aktivity v roce 2020: 

• WP2. Diseminace poznatků formou Practice abstractů za danou zemi a regionálními 
workshopy. 

• WP3. Pokračování 6 Living Labs. 

• WP4. Pokračování v tvorba metodiky a sepsání zpráv za EU FAS. 

• WP5. Integrace výsledků z WP2, WP3 a WP4. 

UNISECO: Understanding and improving the sustainability of agro-ecological farming 
systems in the EU / UNISECO: Porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických 
zemědělských systémů v EU 

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

Zadavatel:  Rámcový program pro výzkum a inovace EU-Horizont 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 Agricoltura e L´Analisi dell´ Economia Agraria 
(Itálie), Agricultural University Of Athens (Řecko), Universität Fuer Bodenkultur 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 Biologischen Landbau Stiftung (Švýcarsko), Geonardo Environmental 
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Technologies Ltd (Maďarsko), Luonnonvarakeskus (Finsko), Sveriges Lantbruksuniversitet 
(Švédsko), Gestion Ambiental De Navarra, S.A. (Španělsko), Asociatia Wwf Programul 
Dunare Carpati Romania (Rumunsko), Ústav zemědělské ekonomiky 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.,  

Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Jakub Kučera, Ing. Marek Novák 

Hlavním cílem projektu UNISECO je posílení udržitelnosti zemědělských systémů EU 
prostřednictvím společného budování strategií a pobídek potvrzených praxí pro podporu 
zlepšování agroekologických přístupů v zemědělství. Projekt byl zaměřen na zvýšení 
pochopení sociálně-ekonomických a politických hnacích sil a překážek pro další rozvoj a 
zavádění agroekologických přístupů v zemědělských systémech EU s cílem identifikovat a 
usnadnit efektivnější strategie řízení pro evropské zemědělství. To vyžaduje širší systémovou 
perspektivu vzhledem k sociálně ekonomickým, ekologickým a politickým podmínkám. Ve 
výzkumu byl využit koncept „sociálně-ekologických systém“ (SES), 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 agroekologické přístupy v zemědělských systémech 
EU na úrovni zemědělských systémů a typů území. Sada nástrojů byla testována v 
případových studiích v 15 evropských zemích s různými biofyzikálními, socioekonomickými a 
sociálně-kulturními 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 dalších aktérů. 

Skupinové učební procesy, které integrují praktické a teoretické znalosti, jsou prospěšné 
vědcům, zúčastněným stranám a koncovým uživatelům díky lepšímu pochopení toho, jak 
posílit udržitelnost zemědělských systémů EU. UNISECO byl zaměřen na téma pracovního 
programu SFS-29-2017 a přispívá 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 2020: 

• WP2: Praktická validace koncepčního rámce a doporučení pro budoucí aplikace WP3: 
Posouzení na úrovni zemědělských podniků-posouzení kompromisů udržitelnosti na 
úrovni zemědělských podniků s inovačními strategiemi řízení a tržními a politickými 
pobídkami 

• WP4: Hodnocení na územní úrovni-vývoj participativních scénářů AEFS na úrovni EU 
a analýza územního dopadu inovačních strategií a pobídek 

• WP5: Řízení a hodnocení politiky-vícekriteriální hodnocení 

• WP6: Integrované hodnocení udržitelnosti, nástroje a doporučení pro konečné 
uživatele-syntéza integrovaného hodnocení udržitelnosti AEFS 

• WP7: Systém zapojení hlavních aktérů do projektu 

• WP8: Strategie a plán komunikace, šíření a dopadu projektu. 

SHERPA: Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors / SHERPA: 
Udržitelná platforma pro zapojování aktérů do politik rozvoje venkova 

ID projektu:   862448 - SHERPA - 52020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1 

Zadavatel:   Rámcový program pro výzkum a inovace EU-Horizont 2020 
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Doba řešení:   4 roky, říjen 2019 až září 2023 

Koordinátor projektu:  Ecorys Brussels N.V., Belgie 

Mezinárodní partneři:  Association Europeenne pour L'information sur le Developpement Local 
(Belgie), Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes (Francie), 
Agricultural University of Athens (Řecko), Nordregio (Švédsko), Stichting Wageningen 
Research (Nizozemsko), Universita di Pisa (Itálie), Universidad Politecnica de Madrid 
(Španělsko), The James Hutton Institute (Velké Británie), Johann Heinrich von Thuenen-
Institut - Bundesforschungsinstitut fuer Laendliche Raeume, Wald und Fischerei (Německo), 
Institute for European Environmental Policy Aisbl (Belgie), Univerza v Ljubljani (Slovinsko), 
Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna (Itálie), Universidad de Santiago de Compostela 
(Španělsko), Consulai, Consultoria Agroindustrial Lda (Portugalsko), Association des Agences 
de la Democratie Locale (Francie), European Rural Development Network (Polsko) - 
propojené třetí strany: Lithuanian Institute of Agrarian Economics (Litva), Institute of 
Agricultural Economics – Romanian Academy (Rumunsko), Research Institute of Agricultural 
Economics (Maďarsko), Institute of Agricultural Economics (Bulharsko), Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací (Česká republika) 

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

Další řešitelé:  Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Ing. Edita Turková,  

Mgr. Lucie Podzemná, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Bc. Jan Karas 

Celkovým cílem SHERPA je shromažďovat relevantní znalosti a názory, které přispívají k 
formulaci doporučení pro budoucí politiky týkající se venkovských oblastí EU. Využije výsledky 
probíhajících a minulých výzkumných projektů (z 6. RP, 7. RP, H2020 a dalších finančních 
zdrojů EU a členských států) k zapojení občanů, zúčastněných stran, tvůrců politik a vědců do 
rozvoje strategického myšlení a praktických doporučení pro formulaci moderní venkovské 
politiky. Projekt: i) zhodnotí vědecké důkazy týkající se budoucí politiky venkova a výzkumných 
činností; ii) použijí tyto důkazy k zapojení občanů, výzkumných pracovníků a tvůrců politik na 
místní úrovni a na úrovni EU do debat o možnostech politiky a prioritách výzkumu, iii) využití 
výsledků angažovanosti k formulaci doporučení pro politiky venkova týkající se období po roce 
2020 a budoucí plány výzkumu. SHERPA si klade za cíl vytvořit rozhraní politiky vědy a 
společnosti, které bude pokračovat i po skončení projektu. Využije sadu přístupů k interakcím 
vědy a společnosti ve 40 platformách pro více aktérů, které se vztahují na 20 zemí EU a na 
úrovni EU, a nejmodernější multimediální nástroje pro obousměrnou komunikaci s občany a 
představiteli v oblasti politiky. Implementační přístup SHERPA se bude řídit čtyřmi hlavními 
zásadami: flexibilní programování činností, které umožní včasné a pohotové přispění k tvorbě 
politiky, nestrannost a transparentnost; uznání rozmanitosti venkovských území EU a 
víceúrovňových interakcí a společným budováním. 

Aktivity v roce 2020: 

• Práce ve fokusní skupine MAP 1VENUS, 

• pomocí Delhpi metody a doplňujících rozhovorů příprava dokumentů: Akčního plánu, 
Diskuzního reportu a Pozičního reportu, 

• účast na společných workshopech (on-line) v rámci příprav výstupů SHERPA. 

OECD Farm-Level Analysis Network: Drivers of Farm Performance: Class 
characteristics and structural dynamics, analysis base on Case Studies using an 
Empirical Approach / Faktory výkonnosti farem: Analýza faktorů ovlivňujících 
výkonnost farem                                                                                                                

ID projektu:   TAD/DO/2017.47 (2019-2020)  

Zadavatel:    OECD Trade and Agriculture Directorate 

Doba řešení:   2 roky, 2019 - 2020 
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Koordinátor projektu:   OECD Trade and Agriculture Directorate  

Mezinárodní partneři:  Johannes Sauer, Technical University of Munich 

Odpovědný řešitel:   Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. 

Další řešitelé:    Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Mgr. Tomáš Vintr 

V rámci projektu „Drivers of farm performance“ byla v první etapě (2017-2018) prováděna 
analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem jednotlivých zemí, zapojeno bylo 12 zemí, 
včetně ČR prostřednictvím aktivní účasti pracoviště FADN ČR. V druhé etapě (2019-2020), 
která úzce navázala na dříve zjištěné výsledky, byla posuzována dynamika změn, byly 
provedeny analýzy porovnávající jednotlivé země a byly zjištěny korelace jednotlivých faktorů. 
Řešení bylo zaměřeno na vybraná výrobní zaměření a jednotlivé referenční země.  

Detailně byly zpracovány případové studie sedmi zemí světa různých výrobních zaměření. 
Specializace na produkci mléka v České republice, Dánsku a Norsku a zaměření na polní 
výrobu ve Francii, Itálii, Austrálii a Spojeném království. Bylo zjištěno, že vyšší uplatnění 
decouplingu (oddělení plateb od produkce) v rámci zemědělské politiky má pozitivní vliv na 
produktivitu podniků. Byla potvrzena schopnost podniků zvyšovat produkci s menšími vstupy 
za předpokladu správně nastavených lokálních stimulů, které by umožnily udržitelný růst 
produktivity. 

Výstupy z tohoto projektu byly zpracovány do dvou publikací. První publikace se věnuje 
hlavním zjištěním a druhá publikace podrobně popisuje jednotlivé případové studie. 

Antón, J. and J. Sauer (2021), "Dynamics of farm performance and policy impacts: Main 
findings ", OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 164, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/af1f4600-en. 

Sauer, J., et al. (2021), "Dynamics of farm performance and policy impacts: Case studies: 
Case Studies", OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 165, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/3ce71854-en. 

Dokumenty, programy a prezentace OECD FLA jsou k dispozici na 
http://www.oecd.org/agriculture/topics/farm-level-analysis-network/  

Aktivity v roce 2020: 

• Identifikace farem s vysokou a nízkou výkonností, zpracování charakteristik 
sestavených výkonnostních tříd 

• Analyzování pozitivní a negativní přechody farem mezi třídami, charakteristiky farem 
s tendencí ke zvyšování výkonnosti, identifikace síly přechodu (příležitostný, trvalý) 

• Zkoumání efektů CAP na výkonnost farem, případová studie 1 – efekt podpor 
implementovaných v roce 2010 na výkonnost podniků zaměřených na produkci mléka 
v ČR 

2.6 PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

2.6.1 PORADENSTVÍ  

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

V roce 2020 byly pro poradce uspořádány tyto vzdělávací akce k prioritním tématům: 

11. 3. 2020 – Vzdělávací akce pro poradce a lektory v rámci projektu „Informační 
podpora pro zemědělce v rámci implementace nitrátové směrnice v ČR“. Akce se nekonala 
z důvodu zavedení preventivních opatření v souvislosti s rychle se šířícím onemocněním 
COVID-19. Měla být věnována změnám a novinkám v nitrátové směrnici, bilanci živin, 

https://doi.org/10.1787/3ce71854-en


50 

kontrolám podmíněnosti, AEKO, nové SZP a PRV. Počet přihlášených na akci byl 74 poradců. 
Všem byly poskytnuty prezentace, které byly na tuto akci připraveny. 

17. 9. 2020 – Odborný seminář pro poradce „Lesnická legislativa na rozcestí“. Byl 
věnován lesnímu zákonu a další související legislativě z pohledu soukromého vlastníka 
i státního správce lesa. Účast 11 poradců. Akce byla uspořádána ve spolupráci s ÚHÚL 
a Společností znalců a poradců v lesnictví a myslivosti. 

29. 9. 2020 – Odborný seminář pro poradce „Vliv sucha a následné kůrovcové kalamity 
na aktuální změny v lesním hospodářství“. Akce byla zaměřena na následky a řešení 
kůrovcové kalamity včetně oceňování lesního majetku. Součástí byla i venkovní pochůzka. 
Účast 17 poradců. Akce byla uspořádána ve spolupráci s ÚHÚL a Českou lesnickou 
společností. 

5. 10. 2020 a 23. 10. 2020 – Webinář pro poradce „Změna klimatu – příčiny, dopady, 
adaptace a agrotechnická opatření“. Byl zaměřen na adaptaci změny klimatu, optimalizaci 
agrotechnických opatření a prezentační dovednosti. Účast 106 poradců.  

14. 10. 2020 – Webinář „Školení vzdělávacích subjektů pověřených MZe ke konání kurzů 
pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s POR“. Akce byla věnována aktuálním 
změnám v rostlinolékařské legislativě. Účast 6 poradců.  

26. 10. 2020 – Webinář pro poradce v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce 
v rámci implementace nitrátové směrnice v ČR“. Byl věnován změnám a novinkám v nitrátové 
směrnici, bilanci živin, kontrolám podmíněnosti, AEKO, nové SZP a PRV. Účast 33 poradců. 

23. 11. 2020 – Webinář „Společná zemědělská politika – současná situace a budoucnost 
v ČR“. Účast 27 poradců. 

Poradcům byly nabídnuty e-learningové moduly, které jsou vhodné pro distanční 
studium v souvislosti se zavedením opatření proti šíření koronaviru COVID-19: 

  

 Název modulu rok vydání 

1.  
Greening - postupy příznivé pro klima a životní prostředí 2019 

2.  
Moderní technologie v zemědělství 2019 

3.  
Problematika invazivních plevelů 2019 

4.  
Rostlinolékařský portál 2018 

5.  
Technologie pěstování kukuřice na zrno a siláž 2017 

6.  
Technologie pěstování řepy cukrové 2017 

7.  
Ochrana zemědělské půdy proti vodní erozi 2016 

8.  
Zdravotní bezpečnost objemových krmiv 2016 

9.  
Nové poznatky v oblasti welfare, antimikrobiální politiky 2015 

10.  
Osevní plány pro živočišnou výrobu 2015 

  

Zájem o studium e-modulů mělo 68 poradců. Studium jim bylo umožněno do 
31. 12. 2020. Každému poradci bylo přiděleno všech 10 modulů. Za absolvování jednoho 
modulu obdrží 30 bodů v rámci vzdělávacího programu poradců.  
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Dále byli poradcům nabídnuty následující webináře: 

29. 4. 2020 a 4. 5. 2020 – Webinář „Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje 
venkova 2014–2020“. Účast 20 poradců. 

9. 6. 2020 a 16. 6. 2020 – Webinář „Národní podpory lesního hospodářství“. Účast 25 
poradců. 

15. 9. 2020 – Webinář „Legislativa v oblasti lesního hospodářství a reprodukční materiál 
lesních dřevin“. Účast 10 poradců. 

7. 9. 2020 – Webinář „Podpora lesního hospodářství z PRV 2014 2020 a národní 
dotace“. Účast 10 poradců. 

30. 9. 2020 – Webinář „Ochrana lesa – nakládání s přípravky na ochranu rostlin 
a hospodářská úprava lesů“. Účast 10 poradců. 

10. 12. 2020 – Webinář v rámci vzdělávání lesních pedagogů „Klimatické změny a jejich 
řešení – fakta o klimatu“. Účast 4 poradci. 

8. 12. 2020 – Webinář „Obnova lesa na velkoplošných holinách včetně obnovy pomocí 
výsevů“. Účast 14 poradců. 

Do části vyhrazené pro akreditované poradce na webu https://agrobrana.cz/ byly 
průběžně vkládány prezentace lektorů. 

Poradenská pomůcka Kontrolní listy – Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského 
podniku a BOZP– byla aktualizována v souladu se změnami v legislativě. Obsahuje aktuální 
a úplné znění platné legislativy pro zemědělce i lesníky. Je vhodná pro samokontrolu podniku 
nebo kontrolu s pomocí poradce.  
  

https://agrobrana.cz/
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Akreditace nových poradců  

 Akreditace poradců v letošním roce neproběhla. Několik zájemců eviduje Česká zemědělské 
univerzita v rámci profesních kvalifikací zemědělských poradců. Zkoušky na ČZU byly 
odloženy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace s ohledem na nařízení vlády v rámci 
opatření proti šíření COVID-19. 

Reakreditace poradců  

V roce 2020 končí platnost certifikátu 91 poradcům oblasti zemědělství a lesnictví. V lednu 
proběhl test a pohovor před komisí pro 1 poradkyni oblasti zemědělství (Rostlinná výroba). 
V červnu absolvovali přezkoušení 4 poradci oblasti lesnictví. Všichni byli při zkouškách 
úspěšní.  

Na podzim 2020 končí akreditace 86 poradcům. Celkem 15 poradců nepodalo přihlášku 
k prodloužení akreditace a jejich vedení v Registru končí posledním dnem platnosti certifikátu. 
V říjnu bylo přezkoušeno 20 poradců oblasti zemědělství. Všichni byli u testu a pohovoru 
úspěšní. 

Další poradci oblasti zemědělství a lesnictví již přezkoušeni nebyli z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace a usnesení vlády, které zakázalo konání zkoušek prezenční formou. 

Aktualizace webových stránek ÚZEI, tvořící informační podporu pro poradenství, 
vzdělávání a rozvoj venkova 

V letošním roce byly dokončeny práce na úpravách a rozvoji webu agronavigator.cz. 
Prezentace ze vzdělávací akce a kontrolní listy byly pro poradce přístupné na webu aplikace 
Registr https://agrobrana.cz/.  

Kontrola poskytovaného poradenství  

Způsob výběru poradců ke kontrole na místě: 

Byla zpracována analýza rizik, na jejím základě byl následně zpracován plán kontrol 
podle rizikových kritérií.  

Mezi riziková kritéria byla v letošním roce vybrána: 

• poradce nebyl ještě nikdy kontrolován, 

• poradce byl kontrolován před 5 a více lety. 

Tabulka: Počet kontrol za rok 2020 

Oblast Počet kontrol  

Zemědělství 6 

Rostlinolékařství 1 

Lesnictví 3 

CELKEM 10 

Kontrola byla zaměřena na: 

• Deník v písemné podobě za rok 2019 a 2020 – zápisy poradenských služeb včetně 
potvrzení o převzetí služby klientem,  

• plnění vzdělávacího programu poradců – zápisy vzdělávacích akcí včetně předložení 
potvrzení o účasti v Deníku za roky 2019 a 2020, 

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

• administrativní a technické vybavení potřebné pro činnost poradce, 

https://agrobrana.cz/
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Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že poradci splnili minimální počet poradenských služeb, 
tj. jedna služba za rok 2019. Poradenské služby jsou doloženy písemnými smlouvami, 
fakturami a doklady o jejich úhradě. Poradenské služby u klienta jsou prováděny v souladu se 
Směrnicí. Všichni kontrolovaní poradci měli požadované administrativní a technické vybavení. 

Kontrola Deníků poradců 

Dne 13. 1. 2020 Správce Registru vyzval poradce vedené v Registru k odevzdání Deníku 
poradce (dále jen „Deník“) v elektronické formě s termínem do 10. 2. 2020. K 13. 1. 2020 bylo 
v Registru vedeno 199 poradců. O správném vyplnění Deníku byly poskytnuty individuální 
konzultace telefonicky a e-mailem. Poradci byli upozorněni na povinnost poskytnout 
poradenskou službu minimálně jedenkrát za kalendářní rok. Kontrola Deníku za rok 2019 
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: 

• odevzdání Deníku poradce v elektronické formě, 

• vedení Deníku podle přílohy č. 3 Směrnice, 

• splnění minimálně jedné poradenské služby za rok 2019, 

• zápis vzdělávacích akcí – prioritní a nepovinné registrované. 

Výsledek kontroly Deníků poradců 

Poradci Počet 

Celkem v Registru k 13. 1. 2020 199 

Neodevzdali Deník  -8 

odevzdali Deník 191 

Celkem 8 poradců neodevzdalo Deník, a tím neprokázalo provedení min. 1 poradenské služby 
za rok 2019 a plnění vzdělávacího programu dle požadavku Směrnice. Poradci, kteří Deník 
odevzdali, ho vedou v souladu se Směrnicí.  

Komise rozhodla o vyřazení 8 poradců z Registru. Jejich vedení v Registru skončilo dne 23. 
6. 2020.  

Celkový počet služeb v Denících za rok 2019 je 562.  

Tabulka: Průměrný počet služeb 

Rok 
Průměrný počet služeb 
v Deníku na 1 poradce 

2014 6,9 

2015 3,4 

2016 2,8 

2017 2,7 

2018 2,53 

2019 2,94 

Na snižování počtu služeb od roku 2014 v Denících poradců je vidět absence podpory 
z Programu rozvoje venkova. V loňském roce dochází k mírnému zvýšení. 

Propagace poradenského systému MZe  
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V rámci propagace poradenského systému MZe na zemědělských výstavách byla plánována 
účast na 2 výstavách-Techagro Brno a Země živitelka v Českých Budějovicích. Obě výstavy 
byly zrušeny z důvodu prevence proti šíření koronaviru. 

Činnosti spojené s plněním Koncepce poradenství MZe. 

Činnosti probíhající v tomto roce se týkaly především spolupráce na podkladových materiálech 
a analýzách pro přípravu SZP v programovém období 2021+ pro pracovní skupinu Podpora 
výzkumu, inovací a přenos znalostí. Jednalo se zejména o statistické vyhodnocení a rozbor 
stavu poradců vedených v Registru, sběr dat pro identifikaci vzdělávacích a informačních 
potřeb zemědělců pro účely SZP, vyhodnocení počtu poradenských služeb poradců vedených 
v Registru. Výstupy pak byly využity při zpracování Podkladové analýzy pro přípravu SZP 
v programovém období 2021+, specifický cíl J – přenos znalostí. 

Mezinárodní spolupráce AKIS 

V termínu 26. – 28. 2. 2020 proběhlo pracovní setkání se zástupci Agroinštitútu v Nitře. 
Hlavním cílem cesty bylo prohloubení spolupráce a diskuze nad možnými oblastmi spolupráce. 

Cílem setkání bylo: 

1. Navázání na návštěvu zástupců Agroinštitútu na pražském pracovišti ÚZEI v listopadu 2019 
- představení dalších činností obou ústavů. 

2.  Diskuze nad potenciální spoluprací na mezinárodních projektech. 

3. Diskuze o tvorbě a provozování zemědělských informačních webových portálů. 

Tabulka: Počet poradců v Registru podle oblastí a podoblastí akreditace 

k 31. 12. 2020 

Oblast zemědělství Počet poradců 

Rostlinná výroba 57 

Živočišná výroba 52 

Optimalizace hospodaření zemědělského podniku 16 

Ekologické zemědělství 20 

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny 15 

Energetické využití agrárních produktů 4 

Péče o půdu 47 

Celkem za oblast zemědělství 132 

Oblast rostlinolékařství  

Rostlinolékařství v zemědělství 13 

Rostlinolékařství v lesnictví 1 

Celkem za oblast rostlinolékařství 14 

Oblast lesnictví  

Lesnictví 35 

CELKEM PORADCŮ V REGISTRU 176 

Poznámka: někteří poradci jsou akreditováni ve více oblastech či podoblastech, proto 
prostý součet nesouhlasí. 
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Tabulka: Vývoj počtu poradců v Registru 

Důvody změn Počet 

Počet poradců v Registru k 31. 12. 2019 199 

Poradci vyřazení – neodevzdání Deníku za rok 2019  -8 

Nesplnění podmínek reakreditace (nepodání přihlášky) -15 

Počet poradců v Registru k 31. 12. 2020 176 

2.6.2 VZDĚLÁVÁNÍ 

2.6.2.1 Podpora resortního odborného vzdělávání 

Na základě velice kladných ohlasů a velkého zájmu o účast na praktickém semináři „Portál 
farmáře-LPIS“ v roce 2019 byly dohodnuty další dva termíny pro konání v roce 2020 – 18. 
a 25. února 2020. Semináře nebylo možné v těchto termínech realizovat, protože ÚZEI 
neobdržel finanční prostředky na realizaci a schválené tematické úkoly. Epidemiologická 
situace v ČR následně nedovolila realizovat semináře ani po schválení tematických úkolů.  

Seminář k transferu poznatků s exkurzí pro učitele odborných předmětů na středních 
zemědělských školách byl v plánu na červen, ale neuskutečnil se z důvodu doznívání 
opatření souvisejících s nákazou Covid 19 na území ČR. Po konzultaci jsme přistoupili 
k realizaci webináře pro učitele odborných předmětů, který byl zaměřen na transfer 
poznatků z oblasti péče o půdu – zdroje informací. Webinář se uskutečnil 24.6.2020. 
Zúčastnilo se ho 17 učitelů, každý účastník obdržel osvědčení o absolvování. Učitelé 
ohodnotili webinář velice kladně. Na základě zájmu učitelů bylo s VÚMOP dohodnuto 
zřízení přístupu do protierozní kalkulačky pro učitele odborných předmětů. 

Dne 23. listopadu 2020 se uskutečnil webinář na téma „Společná zemědělská politika 
– současná situace a budoucnost v České republice“. Webinář byl zaměřen na seznámení 
ředitelů a učitelů odborných předmětů na středních zemědělských školách se současným 
stavem SZP v ČR a s připravovanými změnami v novém programovém období. Webináře 
se zúčastnilo 20 učitelů, kteří obdrželi osvědčení o absolvování a 28 akreditovaných 
poradců MZe. 

Byly zpracovány podklady pro e-learningový kurz s názvem Technologie pěstování 
brambor od Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě a Ochrana včel od 
pana Ing. Dalibora Titěry, CSc. z Výzkumného ústavu včelařského. 

Od 10. března 2020 do 31. října 2020 probíhal kurz „Vzdělávání pedagogů 
prostřednictvím e−learningových modulů“, do kterého se přihlásilo celkem 12 pedagogů 
z rezortních středních odborných škol. Nabídka studia obsahuje 11 e-learningových 
modulů z oblasti živočišné a rostlinné výroby, rozvoje venkova, ekologie a ekonomiky. Po 
úspěšném složení testů obdrželi účastníci osvědčení.  

Seminář pro lektory kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání v oblasti 
získávání odborné způsobilosti v ochraně rostlin se z důvodu stále nepříznivé 
epidemiologické situace konal online formou. Webinář se konal 14.10.2020 a zabýval se 
tématy ochrany včel podle rostlinolékařského zákona, nelegálními přípravky na ochranu 
rostlin a aktuálními informacemi k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na 
ochranu rostlin. Webináře se zúčastnilo 38 zástupců pověřených subjektů. 

Zjištění stavu u 4 kurzů pro výkon obecných zemědělských činností proběhlo distanční 
formou. Na 4 vybrané školy byl zaslán dopis, ve kterém byly požádány o zaslání 
následujících dokumentů na ÚZEI: 

- Třídní kniha 

- Seznam absolventských projektů a vybraný absolventský projekt 
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- Seznam deníků praxe a vybraný deník praxe 

- Závěrečný test 

- Evidence vydaných osvědčení 

- Vzor vydaného osvědčení. 

Tyto dokumenty byly na ÚZEI prohlédnuty a byly sepsány zápisy, které byly následně 
podepsány oběma stranami. 

Ve školním roce 2019/2020 realizovalo Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 
celkem 13 středních zemědělských škol a Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy 
univerzity v Brně. Celkově se kurzů zúčastnilo 146 osob. 

Tab. 1 Přehled škol s počty absolventů 

Č. Název školy 
Počet 

absolventů 

1. Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně 16 

2. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov 11 

3. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor 12 

4. Zemědělská akademie a gymnázium Hořice 16 

5. 
Střední odborná škola veterinární, mechanizační 
a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky České Budějovice 

10 

6. 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-
technická Bystřice nad Pernštejnem 

6 

7. Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy 15 

8. Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun 9 

9. 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 
Radhoštěm 

5 

10. 
VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč 

11 

11. Střední škola zemědělská Přerov 11 

12. 
Střední zahradnická a zemědělská škola A.E. Komerse Děčín 
– Libverda 

6 

13. Střední zemědělská škola Písek 13 

14. Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník 5 

Celkem 146 
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V tomto roce se jednání ASVEN neuskutečnilo, tudíž jsme se bohužel žádného jednání 
neúčastnili.  

Členům Trvalé vzdělávací základny MZe byla zaslána nabídka webinářů a studia e-
learningových kurzů. Na základě dohody s VÚMOP byla Trvalé vzdělávací základně rozeslána 
nabídka registrace do aplikace Protierozní kalkulačka.   

V roce 2020 proběhl upgrade webu Agronavigátor, obast Vzdělávání byla rozčleněna do 

následujících kategorií, které jsou průběžně naplňovány a aktualizovány: 

- Resortní vzdělávání (O resortním vzdělávání, dokumenty týkající se resortního 

vzdělávání, užitečné odkazy) 

- Akreditace vzdělávacích subjektů (O akreditaci, podmínky akreditace, akreditované 

subjekty) 

- Vzdělávání ÚZEI (Státní zaměstnanci resortu MZe, OLH, lesníci a lesní 

pedagogové, zemědělci, učitelé odborných předmětů na středních zemědělských 

školách, vzdělávání v potravinářství) 

- Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (O kurzu, cílová skupina, seznam 

pověřených subjektů k pořádání kurzů, aktuálně otevřené kurzy, termíny podání 

přihlášek) 

- Střední zemědělské školy (Přehled středních zemědělských škol, COP, TVZ, Dny 

otevřených dveří) 

- Vzdělávací akce akreditovaných subjektů MZe 

- Vzdělávací akce ÚZEI 

- Realizované akce 

Na 17. září 2020 byla připravena exkurze na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity 
v Brně. Součástí připravené exkurze byla prohlídka skleníků, fytotronů, laboratoří, 
minipivovaru a experimentálních prostor pro chov ryb a drůbeže. Na 24. září 2020 byla 
připravena exkurze na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. 
Bohužel jsme byli nuceni z důvodu zhoršení epidemiologické situace exkurze zrušit. 

2.6.2.2 Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek 

Prioritním úkolem je zajištění povinného vzdělávání pro nově přijaté státní zaměstnance 
a zaměstnance MZe a jeho složek (ČPI, SPÚ, SVS, SZPI, ÚKZÚZ a ÚSKVBL). Kurzy jsou 
členěny na oblast vstupní úvodní, environmentální a počítačové vzdělávání.  

Přehled účasti na vzdělávacích kurzech v roce 2020 

Název kurzu  Počet osob 

Vstupní vzdělávání úvodní  260 

Environmentální vzdělávání  270 

Kombinovaný kurz informační gramotnosti 105 

Celkem  635 

2.6.2.3 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře  

Cílem bylo formou odborných vzdělávacích kurzů proškolit a rozšířit odborné znalosti osob 
vykonávajících funkci odborného lesního hospodáře, jejichž činnost hradí stát. 

Oblasti, ve kterých byli odborní lesní hospodáři proškoleni: 
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- Legislativa v oblasti lesního hospodářství 

- Reprodukční materiál lesních dřevin 

- Ochrana lesa 

- Hospodářská úprava lesů 

- Obnova lesa na velkoplošných holinách včetně obnovy pomocí výsevů 

Vzhledem k situaci pandemie koronaviru v České republice jsme se s odpovědnými zástupci 
Ministerstva zemědělství dohodli, že místo prezenčních seminářů byly realizovány 3 webináře. 

Pozvánka s informacemi o plánovaných webinářích byla rozeslána tajemníkovi České komory 
odborných lesních hospodářů. Dále byly informace o konání kurzů zveřejněny na webu 
www.eagri.cz a www.uzei.cz. S nabídkou kurzů byli osloveni poradci vedení v Registru 
poradců MZe – oblast lesnictví, krajské úřady, ÚHÚL, Lesy ČR a účastníci kurzů z minulých 
let. 

Webináře byly realizovány v prostředí Adobe Connect, každý z přihlášených účastníků obdržel 
den před konáním webináře návod na připojení a kontakt na technickou podporu. V rámci 
příprav webinářů byli vybráni kvalitní lektoři pro prezentaci odborných témat a pro účastníky 
byl zajištěn aktuální studijní materiál. 

Realizace webinářů byla ze strany odborných lesních hospodářů kladně hodnocena.  

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

Tab. 1 Zrealizované webináře 

Termín Název Přihlášeno Účast 

15.9.2020 
Legislativa v oblasti lesního hospodářství a 
reprodukční materiál lesních dřevin 

56 41 

30.9.2020 
Ochrana lesa – nakládání s přípravky na 
ochranu rostlin a hospodářská úprava lesů 

52 33 

8.12.2020 
Obnova lesa na velkoplošných holinách 
včetně obnovy pomocí výsevů 

77 57 

Celkem proškoleno 131 

2.6.2.4 Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014–2020; 
národní dotace do lesního hospodářství 

V souvislosti s koronavirovou pandemií na území České republiky proběhly změny 
v tematickém úkolu, na kterých jsme se dohodli se zástupci garanta tohoto tematického úkolu. 
Místo seminářů byly uskutečněny webináře. 

V rámci příprav webinářů byli vybráni kvalitní lektoři pro prezentaci odborného tématu a pro 
účastníky byl zajištěn aktuální studijní materiál.  

Propagace webinářů byla zajištěna formou inzerce v odborném tisku a na internetu. Inzeráty 
byly v průběhu roku zveřejněny na webových stránkách www.eagri.cz, www.silvarium.cz a 
www.uzei.cz. Inzerce v odborném tisku byla zajištěna v časopise Lesnická práce.  

Informace o pořádání webinářů obdržely organizace působící 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 lesních hospodářů, Vojenské lesy a statky, Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, Školní lesní podnik 
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Masarykův les Křtiny, Česká biskupská konference a jiné. Dále byli s nabídkou webinářů 
osloveni poradci vedení v Registru poradců MZe – oblast lesnictví a krajské úřady. 

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

Tab. 1 Zrealizované webináře 

Termín Téma Přihlášeno Účast 

29.4.2020 
Podpora lesního hospodářství z 
Programu rozvoje venkova 2014-2020 

33 26 

4.5.2020 
Podpora lesního hospodářství z 
Programu rozvoje venkova 2014-2020 

36 23 

9.6.2020 Národní podpory lesního hospodářství 41 37 

16.6.2020 Národní podpory lesního hospodářství 26 19 

7.9.2020 
Podpora lesního hospodářství z 
Programu rozvoje venkova 2014-2020 a 
národní dotace do lesního hospodářství 

47 37 

Celkem proškoleno 142 

Webináře byly realizovány v prostředí Adobe Connect, každý z přihlášených účastníků obdržel 
den před konáním webináře návod na připojení a kontakt na technickou podporu.  

Webináře byly z řad účastníků velice kladně hodnoceny. 

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

V r. 2020 byla odsouhlasena žádost o schvalovací doložku k učebnici „Výživa ve výchově ke 
zdraví“ pro žáky 8.–9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Udělením 
doložky byla uvedená učebnice zařazena do seznamu učebnic pro základní vzdělávání 
k výuce ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví, Přírodopis a Průřezová témata s dobou 
platnosti na 6 let. 

K 1.10.2020 byla zahájena realizace 5. kola školení pro žáky středních škol formou studia 25 
modulů e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“, který prošel, dle připomínek 
hodnoticí skupiny Odboru bezpečnosti potravin MZe, aktualizací. Cílovou skupinou kurzu jsou 
uživatelé středních odborných škol potravinářského zaměření, gymnázií, zdravotních škol 
a učilišť. Příručka pro učitele k jeho užívání je volně k dispozici na webových stránkách 
www.viscojis.cz. 

V rámci propagace demoverze výukového programu „Přijede k nám návštěva“ a dalších 
materiálů k tématu zdravá výživa pro žáky mateřských, základních a středních škol bylo 
zajištěno 480 ks kovových otočných USB disků o kapacitě 8 GB. 

 

Součástí úkolu byla i realizace 20 odborných výukových přednášek pro spotřebitele na téma 
„Bezpečnost potravin v ČR, prevence onemocnění z potravin a zdravá výživa“ s provázaností 
na výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci a v souladu s nařízením vlády ČR k jejich uskutečnění nedošlo. 

http://www.viscojis.cz/
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2.6.2.6 Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou 
e-learningového kurzu, roční aktualizace dat 

Bylo ukončeno a vyhodnoceno studium 9. skupiny inspektorů k jednotnému školení pracovníků 
provádějících úřední kontroly, které probíhalo v termínu 1. 10. 2019 – 30. 4. 2020. Školení bylo 
realizováno formou studia 15 e-learningových modulů, ve kterých byla zpracována témata dle 
kapitoly I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004. 

Do 9. kola e-kurzu byly zařazeny tyto moduly: 

1.   Auditování systému řízení bezpečnosti potravin a jeho možná flexibilita 

2.   Certifikace v oblasti výroby potravin 

3.   Deratizace v potravinářství a její kontroly 

4.   Hodnocení zdravotních rizik – potraviny a výživa 

5.   Legislativa a rizika při výrobě krmiv 

6.   Nedodržování požadavků potravinového práva a uplatňování sankcí 

7.   Odběry vzorků potravin, surovin, krmiv a pitné vody 

8.   Ochrana rostlin před škůdci, původci chorob a pleveli při zemědělské výrobě   

  potravin rostlinného původu 

9.   Ochrana zvířat při porážení a jiných způsobech usmrcování 

10   Postupy založené na zásadách HACCP – 1. část a 2. část 

11   Posuzování rizik na různých stupních výroby potravin a krmiv 

12   Přehled základních předpisů potravinového a krmivového 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 zajistilo ÚZEI prostřednictvím LMS eDoceo. 

Do 9. kola e-kurzu bylo přihlášeno 82 inspektorů ze 3 dozorových orgánů. Celkem  
e-kurz úspěšně absolvovalo 68 účastníků. Rozdělení počtu účastníků dle jednotlivých 
organizací a jejich úspěšnost je zobrazeno v tabulce 1. Dle bodového skóre v souhrnném 
hodnocení byly nejlépe hodnoceny moduly „Auditování systému řízení bezpečnosti potravin a 
jeho možná flexibilita“ a „Zpracování masa na jatkách“. Nejvíce interaktivní a vhodně 
zpracovaný do e-learningové podoby byl hodnocen modul „Zpracování masa na jatkách“. 
Průměrný čas, který strávili účastníci v jednotlivých modulech je 2 hodiny 42 minut. Moduly 
byly zakončeny testem. Průměrné skóre ze všech kurzů je 85,6%. 

Tabulka 1: Statistika úspěšnosti dle organizací 

Organizace 
Celkem 

účastníků 

Počet 

úspěšných 

absolventů 

Míra 

úspěšnosti 

absolutoria 

testu (%) 

SVS 41 34 82,9 

SZPI 20 20 100 

ÚKZÚZ 21 14 66,7 

Celkem 82 68 83,2 

Certifikáty byly úspěšným absolventům vystaveny. 

Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin MZe a autory textů jednotlivých e-modulů 
proběhla kontrola a aktualizace obsahu 15 e-learningových modulů. 
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Byl zahájen e-kurz 10. skupiny Jednotného školení pracovníků pověřených úřední kontrolou, 
který je realizován formou studia 15 e-learningových modulů. Do kurzu je přihlášeno 82 
inspektorů dozorových orgánů koordinovaných MZe (SVS -42, SZPI – 20, ÚKZÚZ – 20). 
Termín studia: 1. říjen 2020–30. duben 2021. 

2.6.2.7 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 tematických úkolů zejména v oblasti: 

Vzdělávání pracovníků státní správy 

V této oblasti bylo technicky zabezpečeno prostřednictvím 11 e-learningových modulů 
pravidelné proškolování zaměstnanců státní správy v působnosti Ministerstva zemědělství 
formou kombinovaného kurzu informační gramotnosti (dále KKIG) týkající se znalostí práce 
na PC v systému MS Office 2010, MS Office 2013 a MS Office 2016. Uskutečnil se e-kurz 
KKIG 2020, do kterého bylo přihlášeno 134 účastníků (MS Office 2010–4, MS Office 2013–24 
a MS Office 2016–106) ze 4 organizací rezortu (MZe – 39, SPÚ – 62, SVS 11, SZPI – 22). 

V souvislosti s koronavirovou epidemií a v návaznosti na platná Opatření Ministerstva 
zdravotnictví bylo počítačové vzdělávání KKIG realizováno prostřednictvím webinářů, 
distanční i e-learningovou formou studia. 

Vzdělávání učitelů zemědělských odborných škol (lektorů)  

V tomto období se uskutečnil e-kurz „Vzdělávání pedagogů“ prostřednictvím 11 
e−learningových modulů z oblasti živočišné a rostlinné výroby, rozvoje venkova, ekologie 
a ekonomiky, do kterého bylo přihlášeno 13 pedagogů z rezortních středních odborných škol. 

Vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin 

V prvním pololetí byl ukončen e-kurz 9. skupiny „Jednotného školení pracovníků pověřených 
úřední kontrolou“ prostřednictvím 15 e-learningových modulů, do kterého bylo přihlášeno 82 
inspektorů bezpečnosti potravin (SVS – 41, SZPI – 20, ÚKZÚZ – 21). Ve druhém pololetí byl 
zahájen nový e-kurz 10. skupiny, do kterého je přihlášeno 72 inspektorů bezpečnosti potravin 
(SVS – 32, SZPI – 20, ÚKZÚZ – 20). 

Dále byl v prvním pololetí ukončen e-kurzu 3. kolo „Výživa ve výchově ke zdraví“ 
prostřednictvím 25 e-learningových modulů, do kterého bylo přihlášeno 61 pedagogů 
středních odborných škol potravinářského zaměření, gymnázií, zdravotních škol a učilišť. Dle 
připomínek hodnotící skupiny MZe – Odboru bezpečnosti potravin proběhla aktualizace 25 e-
learningových modulů a bylo zahájeno další kolo e-kurzu, do kterého je přihlášeno 23 
účastníků. 

V tomto období se uskutečnil e-kurz „Vzdělávání poradců“ prostřednictvím 10 e-learningových 
modulů z oblasti živočišné a rostlinné výroby, ochrany rostlin i ochrany proti vodní erozi, do 
kterého bylo přihlášeno 68 poradců vedených v registru. 

Byly zpracovány dva nové e-learningové moduly pro pedagogy Trvalé vzdělávací základy 
Ministerstva zemědělství s názvem „Choroby a škůdci ovocných dřevin“ a „Technologie 
pěstování brambor“. 

Specifikace a případná konkretizace aktivit bude prováděna na pravidelných 

kontrolních dnech tematických úkolů 

Kontrolní dny se uskutečnily v termínu 26. února a 17. června 2020. 

Použité zkratky: 

ČPI – Česká plemenářská inspekce 

KKIG – Kombinovaný kurz informační gramotnosti 
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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 biopreparátů a léčiv   

2.6.2.8 WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů 

V období leden–červen 2020 byl zajištěn provoz a systémová základní údržba 
multiportálového redakčního systému agronavigator.cz a jeho uživatelských klonů. Dále 
probíhali práce na úpravách a rozvoji webu Agronavigátor. 

2.6.2.9 Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 
91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice 

Cíle projektu byly následující: 

- Poskytnutím odborné informační podpory zajistit dostatečnou informovanost zemědělským 
podnikatelům, zemědělské veřejnosti a dalším odborníkům v této oblasti na 35 seminářích 
v celé ČR. 

- Proškolit poradce a lektory na semináři zaměřeném na správnou interpretaci nitrátové 
směrnice, seznámení se změnami a novinkami ve znění nitrátové směrnice jako jednoho z 
požadavků cross compliance; seznámení s nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a 
akčním programem – č. 262/2012 Sb., v platném znění.  

- Příprava informací o aktualizaci podmínek vyplývajících z implementace kontroly 
podmíněnosti a podmínek pro přímé platby se zaměřením na změny v greeningu a některých 
standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od r. 2020. 

- Poskytnutí informací o implementaci a nastavení aktuálních podmínek PRV na období 2014–
2020, zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, nitrátové směrnice, 
agroenvironmentálně-klimatických opatření a poskytování plateb v horských oblastech a 
oblastech s jinými přírodními nebo zvláštními omezeními (ANC). 

Přednášky byly zaměřeny i na správné způsoby hospodaření se živinami, zejména s dusíkem, 
pro zvýšení jeho využití a snížení ztrát, vč. možností bilancování živin v návaznosti na 
připravované podmínky SZP 2020+ (nový DZES: nástroj pro setrvalé hospodaření se 
živinami).  

Výstupy projektu 

a) školení pro lektory (školitele), 

Školení plánované na 11. 3. 2020 bylo z důvodu epidemiologické situace zrušeno; prezentace 
byly přihlášeným poradcům a nevládním organizacím k dispozici na webových stránkách 
https://agrobrana.cz/prehled-probehlych-skoleni. Počet přihlášených na akci byl 74 poradců a 
školitelů. 

Na základě Dodatku č. 1 ze dne 23.10.2020 k Projektu „Informační podpora pro zemědělce…“ 
byl dne 26.10.2020 uskutečněn webinář „Informační podpora pro zemědělce v rámci 
implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“. 
Prezentace byly upraveny dle aktuálního stavu legislativy. Webinář, který obsahově odpovídal 
nerealizovaným seminářům v regionech, byl nahráván a byl poskytnut jednotlivým subjektům 
k další distribuci mezi poradce a zemědělskou veřejnost prostřednictvím webu MZe 
www.eagri.cz. Účast: 37 poradců a školitelů. 

https://agrobrana.cz/prehled-probehlych-skoleni
http://www.eagri.cz/


63 

b) podklady pro školitele a příjemce přímých plateb 

Podklady (powerpointové přednášky) k tématu NS byly školitelům k dispozici na webových 
stránkách https://agrobrana.cz/prehled-probehlych-skoleni. Tyto podklady byly průběžně 
aktualizovány. 

Pro studijní účely byly aktualizovány čtyři metodiky k přednášené problematice nitrátové 
směrnice, dva tituly byly vytištěny: 

„Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (tisk 1 000 ks), 

„Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát“ (tisk 1 000 ks), 

„Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“, 

"Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě. 

c) realizace 35 školení pro zemědělskou veřejnost v celé ČR 

Pro jarní kolo školení bylo v plánu realizovat 18 seminářů. Podařilo se však uskutečnit pouze 
12 z nich, 6 seminářů bylo v souvislosti s koronavirovou epidemií a opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví zrušeno. Na podzim se ze stejných důvodů zrealizoval pouze jediný ze 
zbývajících seminářů. Celkově se tedy uskutečnilo 13 ze 35 plánovaných seminářů. 

Téma nitrátové směrnice bylo ve snaze podat účastníkům maximum informací sloučeno 
s další aktuální problematikou-zákon o hnojivech, cross compliance, přímé platby, 
agroenvironmentálně-klimatická opatření, informace o PRV aj. Semináře lektorovali proškolení 
odborníci a poradci z Registru poradců akreditovaných MZe. Celkově bylo proškoleno 
357 účastníků.  

2.6.3 KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY 

Provoz knihovny byl zajišťován několika knihovníky, od června jsme se navrátili k normálnímu 
režimu včetně otevření studovny. Pro zajištění hygienických doporučení, které vydalo 
Ministerstvo Zdravotnictví ČR, byl ve studovně nainstalován automatický dávkovač desinfekce 
a ochranná plexisklová přepážka na výpůjční pult. I přesto, že byla studovna vlivem špatné 
epidemiologické situace na podzim znovu uzavřena, byly zajištěny veškeré on-line služby a 
výpůjčky probíhaly pomocí výdajového okénka, které nakonec koncem roku přešli na 
bezkontaktní výdej výpůjček, pomocí speciálního režimu. Služby pro Ministerstvo Zemědělství 
ČR nebyly v průběhu roku nijak omezeny. Akce pro veřejnost, byly vlivem pandemie velmi 
omezené. Přesto se podařilo realizovat 28 projektů v podobě výstav, online prezentací a 
přednášek. 

Pokračovali jsme v další integraci do CPK (portál Získej) a České digitální knihovny.  

Knihovna je nadále členem Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a Svazu knihovníků 
s informačních pracovníků (SKIP), avšak aktivně se zapojuje pouze do celostátních akcí 
Březen měsíc čtenářů (BMČ) a Týden knihoven. Letošní BMČ a většina akcí jak na jaře, tak i 
v podzimních měsících byla odložena.  

Od první poloviny roku 2020 po získání volného prostoru rekonstrukcí studovny začaly 
využívat prostory studovny další oborové organizace pro pořádání tiskových konferencí, 
přednášek a konferencí, které řeší ve své vlastní režii. Pořádáme výstavy amatérských 
výtvarníků a akce ve spolupráci s DDM Praha 2, Zemědělským svazem, Sdružením textilních 
výtvarníků, Selskou jízdou, Společností Antonína Švehly, Národním zemědělským muzeem a 
klubem Dvojka. Pokračuje také přednášková činnost, letos také v online verzích. Připravované 
kulturní akce se kvůli uzavření studovny přesouvají do příštího roku. 

https://agrobrana.cz/prehled-probehlych-skoleni
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2.6.3.1 Akvizice publikací a časopisů 

Akvizice v KAŠ probíhá průběžně v závislosti na přidělených finančních prostředcích a stavu 
knižního trhu v ČR i v zahraničí. Příprava na obnovu předplatných českých i zahraničních 
časopisů pro rok 2020 provedena v předešlém roce, průzkum trhu proveden v dubnu 2020 po 
schválení tematického úkolu a přidělení finančních prostředků.  

Předplatná českých časopisů pro rok 2020 byla obnovena v průběhu 2. čtvrtletí a dodávky byly 
úspěšně realizovány bez výpadků prvních čísel. 

Během prvního čtvrtletí 2020 probíhal proces redukce tištěných zahraničních titulů z důvodu 
snížení provozních nákladů.  Z původních 136 titulů časopisů v tištěné nebo 
kombinované formě bylo 45 z nákupu vyřazeno (33 %). Kalkulované náklady se tímto 
meziročně sníží o 23 %. Zakázka byla v tomto roce připravena formou průzkumu trhu, kdy 
jsme oslovovali také 45 vydavatelů. U tří zahraničních vydavatelů pak proběhla přímá 
objednávka jimi vydávaných titulů. Na dodavatele ostatních zahraničních časopisů byla 
v dubnu zahájena veřejná zakázka, která byla dokončena v srpnu uzavřením smluv se třemi 
vybranými dodavateli. Někteří zahraniční vydavatelé zasílání svých titulů nepřerušili, takže 
nám jednotlivá čísla chodila průběžně i v prvním pololetí, ale dodávka většiny zahraničních 
titulů byla zastavena a dodávání bylo obnoveno až po uzavření smluv s dodavateli. Již vydaná 
čísla ročníků byla v průběhu roku zpětně dodávána, ale dodávka nebyla do konce roku 
završena a u některých titulů je získání ucelených ročníků 2020 velmi nejisté. Průběžně řešíme 
časté urgence i za předcházející roky. Do konce roku jsme zahájili proces zajištění nákupu 
ročníku 2021. 

Snažíme se udržet stávající objem mezinárodní výměny, dodávky od partnerů jsou letos 
výrazně zpožděné.    

Akvizice monografií (knih) do fondu knihovny v prvním pololetí zaznamenala přírůstky 
z loňských objednávek, větší množství jednotek získaných z jiných knihoven. V květnu byla 
schválena nová akviziční směrnice a nákup monografií probíhal již podle ní. Podstatnou 
změnou, kterou nová akviziční směrnice přinesla, bylo převedení schvalovacího procesu na 
interní skupinu pro akvizici, která nadále sestává z pěti zaměstnanců KAŠ a jednoho externího 
člena z jiné oborové knihovny. Pro nákup byly v průběhu roku připraveny tři seznamy 
obsahující 142 zahraničních a 331 českých titulů, z nichž celkem 138 zahraničních a 288 
českých knih bylo doporučeno k nákupu. Většinu těchto titulů se do konce roku podařilo 
objednat, i když jejich dodávka bude pokračovat ještě v roce 2021 a projeví se opět až ve 
statistice za příští rok. 

2.6.3.2 Knihovnické a informační služby. Meziknihovní služby. 

Knihovna poskytuje běžné služby pro registrované čtenáře i neregistrované uživatele, zajišťuje 
veškeré výpůjční a reprografické služby, zejména dodávání tištěných i elektronických kopií 
článků z veškerých zdrojů KAŠ.  

Pro tyto účely využíváme systém VPK (nově služba Získej), službu typu Current Contents 
(zasílání kopií obsahů vyžádaných časopisů). Dále poskytuje referenční a meziknihovní služby 
(MVS, MRS, EDD). KAŠ poskytuje rešeršní, bibliografické (národní i mezinárodní článková 
bibliografie, katalog) a informační služby včetně přístupů k EIZ a do discovery systému.  

Ke konci roku proběhla registrace všech zaměstnanců ÚZEI, kteří dosud registrováni nebyli. 
Proto, abychom jim ukázali, jaké výhody má čtenářské konto, a jaké služby poskytuje KAŠ, 
jsme připravili informační kampaň, která bude spuštěna v lednu. Dále jsme vytvořili speciální 
sekci na knihovním webu, která je určená a přístupná pouze registrovaným zaměstnancům 
ÚZEI.  

Pro zaměstnance ÚZEI i nadále poskytujeme standardní cirkulační služby a službu v rámci 
které jsou v interní síti ÚZEI zpřístupněna aktuální čísla časopisů. Za dané období jsme takto 
zpřístupnili 15 naskenovaných titulů. V situaci koronavirové pandemie se tato služba ukázala 
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jako vhodné řešení, protože díky ní mají přístup k časopisům i zaměstnanci, kteří pracují v 
režimu home office. Tuto službu bychom v budoucnu rádi poskytovali i registrovaným 
uživatelům ve studovně. 

Ve zvláštním režimu poskytujeme služby na vyšší úrovni než pro interní potřeby ÚZEI. 
Kontaktním místem pro KAŠ je Odbor komunikace Mze (registrace, objednávky, výpůjčky), 
dopravní služby zajišťuje zejména Odbor vnitřní správy MZe (řidiči). Při ukončení pracovního 
poměru zaměstnance MZe potvrzujeme jeho výstupní list, abychom zajistili převod jeho 
registrace do standardního režimu pro veřejnost a vrácení služebních výpůjček. 

• Služba typu CC (Current Contents) - zasíláme barevné kopie obsahů e-mailem 

• Výpůjčky až do kanceláře - ve spolupráci s Odborem komunikace MZe doručujeme 
objednané knihy a časopisy do kanceláře zaměstnance Mze.  

• Nákup publikací - podle požadavků Odboru komunikace provádíme akvizici publikací, 
které jsou primárně určeny pro služební potřeby odborných zaměstnanců MZe ve 
zvláštním režimu dlouhodobé výpůjčky. 

Knihovna, ve spolupráci s Úřadem pro potraviny MZe, vytváří službu Nutridatabáze 
(www.nutridatabáze.cz). Tato databáze zpřístupňuje faktografické údaje o složení potravin v 
ČR. O potenciálu, a o úspěšnosti projektu svědčí statistiky návštěvnosti a využívání webu, kdy 
za rok 2020 navštívilo web databáze 26062 unikátních návštěvníků.  

Počet registrovaných uživatelů                  692 

nové registrace 578 

prodloužené registrace 173 

Celkový počet výpůjček 18 280 

pracující 680 

studenti ČZU 1 763 

zaměstnanci ÚZEI 8 339 

zaměstnanci MZe 499 

VIP konto 4 702 

cirkulační služba 1 548 

ostatní 749 

Počet vrácených publikací 321 

Počet odeslaných upomínek 64 

Čtenáři 800 

Přednášky, exkurze, výstavy 28 

Počet kopií zhotovených ve studovně  1 378 

Zkompletovaných titulů časopisů 339 

Počet kompletů 913 

Referenční a rešeršní služby 

Zeptejte se nás - infopult - dotazy uživatelů zodpovídají pracovníci knihovny a odborní 
pracovníci ÚZEI přes formulář na webu knihovny. 

Ptejte se knihovny kooperace v rámci služby (NK ČR). 

Infopult 44 

Ptejte se knihovny 7 

http://www.nutridatabáze.cz/


66 

Potraviny (Databáze složení potravin) 5 

Studovna (telefon, e-mail) 1 464 

Služba vyhledávání relevantních publikací podle tématu nebo jiného vymezení uživatelem. 
Nabízíme zpracování rešerše z našich knihovních sbírek, z našich bibliografií, 
z mezinárodních databází nebo z internetových zdrojů. Výstup poskytujeme ve formě soupisu 
vyhledané literatury. Služba je zpoplatněná, ale pro zaměstnance ÚZEI a MZe je zdarma. 

jednorázové retrospektivní rešerše              10 

průběžné rešerše          2 

Meziknihovní služby 

Meziknihovní služby jsou službami poskytovanými pouze mezi knihovnami a slouží k získání 
těch dokumentů, které nejsou ve fondu knihovny a které uživatel žádá ve své knihovně.  

Meziknihovní služby jsou aktivní nebo pasivní 

pro uživatele KAŠ (objednání dokumentů z jiných knihoven) 

pro knihovny (zapůjčení dokumentů z fondu KAŠ) 

meziknihovní informační služba-ověření titulu 

meziknihovní výpůjční služba-vypůjčení dokumentu, poskytujeme bezplatně 

meziknihovní reprografická služba-získání kopie článku, části knihy 

V případě, že požadovaný dokument není v knihovnách na území ČR, lze dokument získat ze 
zahraničí-prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby.  

MVS pasivní (včetně požadavků přes VPK)104 MRS pasivní 
 59 

Kopie MRS 433 

Kopie článků (CC) 1 924 

Zasláno poštou 25 

Osobně vyzvednuto 14 

Elektronické doručení 10 

Poštou 53 

Osobně 34 

Počet požadavků v rámci ČR 14 
Počet požadavků mezinárodní MVS 2 

2.6.3.3 Služby poskytované prostřednictvím kooperativních projektů 

Knihovna vedle služeb pro zaměstnance ÚZEI, zaměstnance MZe a služby ve studovně 
poskytuje také služby pro uživatele prostřednictvím spolupráce mezi knihovnami zapojenými 
do kooperačních projektů. Díky těmto projektům byly vytvořeny moderní uživatelsky 
oceňované služby, které v současné době procházejí změnami nejen technologickými.  

Národní digitální knihovna – poskytování metadatových záznamů a v rámci projektu VISK 7 
i celých digitalizovaných publikací pro zveřejnění a archivaci v Národní knihovně ČR. Je nutné 
dodržovat standard NDK pro digitalizaci. Koordinace je zajištěna přispíváním do národního 
Registru digitalizace.  

Česká digitální knihovna – projekt Knihovny Akademie věd ČR, který není založen na 
pevném standardu. Umožňuje podle nastavení vlastníka dokumentu zpřístupnění 
digitalizované verze veřejnosti mimo prostředí Národní knihovny. Jako univerzální řešení 
digitální knihovny má být součástí CPK. 
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Virtuální polytechnická knihovna - z časopisů ve fondech účastnických knihoven lze 
objednávat přes Souborný katalog VPK bez nutnosti fyzicky navštívit knihovnu, která časopis 
vlastní. Kopii uživatel může obdržet elektronickou cestou ve formátu PDF, případně i formou 
klasické tištěné kopie zaslané poštou nebo k vyzvednutí ve studovně. Včetně služeb typu CC. 

Tištěné kopie 8 945 

Články CC  1 924 

Tištěné VPK 1 046 

Elektronické VPK 1 549 

Obsahy časopisů (CC) 2 615 

Systém ZÍSKEJ propojený s vyhledávačem Centrálního portálu knihoven (CPK), nabídne 
přímým uživatelům na internetu možnost objednat si knihu či dokument z jiné knihovny a 
sledovat stav objednávky. Pracovníkům knihoven umožňuje jednoduše a přehledně evidovat 
a zpracovat požadavky, nastavovat a spravovat profily knihoven, generovat podklady pro 
vyúčtování a zpracování statistik. Tato služba je zpoplatněná. 

2.6.3.4 Katalogizace. Bibliografické zpracování.  

Katalogizace informačních zdrojů probíhá v AKS Aleph ve formátu MARC 21 podle pravidel 
RDA s využitím tezauru AGROTERM v podobě katalogizace nových knihovních jednotek a 
v podobě rekatalogizace stávajícího fondu KAŠ. Záznamy předáváme standardně do 
Souborného katalogu NK ČR (CASLIN).  

V době od března do května bylo v rámci práce z domova vytvořeno 530 podkladů pro návrhy 
jmenných autorit osob a průběžně budou předávány ke zpracování (posouzení) do Národní 
knihovny. Po zbytek roku práce pokračují standardně. 

V tezauru AGROTERM bylo upraveno 5 hesel, nová hesla nepřibyla.  

K zvýšení objemu rekatalogizace bylo v roce 2020 opět využito dotace z Národního programu 
retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR VISK 5 – RETROKON Ministerstva kultury 
(17368/2020 OULK-OLK). V lednu 2020 byla také vyúčtována dotace a odevzdána závěrečná 
zpráva z projektu VISK 5 za rok 2019.  

Dotace na rok 2020 byla schválena v plném rozsahu žádosti. Rekatalogizaci prováděly tři 
brigádnice v období od července do prosince 2020 v celkovém rozsahu 600 hodin. Supervizi 
záznamů, doplnění věcného popisu (věcný popis s využitím hesel tezauru AGROTERM, kódů 
MDT a AGROVOC, konspektu a souboru národních autorit) a zaslání kompletních záznamů 
do Souborného katalogu CASLIN zajistily dvě odborné katalogizátorky KAŠ, taktéž v celkovém 
rozsahu práce 600 hodin. 

V rámci projektu probíhalo vytváření katalogizačních záznamů elektronicky dosud 
nezpracovaných částí fondu Knihovny Antonína Švehly v automatizovaném knihovním 
systému ALEPH. Jednalo se přitom o převzaté fondy: jednak Inspektorská knihovna 
Ministerstva zemědělství – knihovna státních inspektorů zemědělských škol (1926 – 1951), a 
jednak závěrečné zprávy ZPK (výzkumné zprávy výzkumných ústavů z fondu Zemědělské a 
potravinářské knihovny). 

Celkem bylo v roce 2020 v rámci projektu VISK 5 pořízeno 2 252 záznamů a 2 900 nových 
jednotek. Nových záznamů bylo vytvořeno 1648 a zbylých 604 záznamů bylo staženo 
prostřednictvím protokolu Z39.50. Hotové záznamy byly dvakrát měsíčně zasílány do 
Souborného katalogu České republiky.  

V prosinci 2020 byla opět podána žádost o dotaci v tomto podprogramu na rok 2021 ve stejném 
rozsahu jako v minulých letech. 
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Pro 

odbornou článkovou bibliografii využíváme mezinárodní mnohojazyčný slovník odborných 
hesel. Vytváříme, aktualizujeme a udržujeme jeho českou verzi pro FAO.  V roce 2020 jsme 
doplnili v české verzi 345 nových hesel preferovaných termínů a 56 hesel alternativních 
termínů. Probíhala také revize stávajících hesel: 

opravených hesel     46 

doplněných hesel     19 

Pro jednu z nejstarších soustavně zpracovávaných odborných bibliografií v naší zemi 
zpracováváme nadále 70 titulů českých periodik. Významnou část záznamů předáváme podle 
do národní databáze článkové bibliografie ANL na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR.  

Počet nově vytvořených záznamů                    4817 

Celkový počet záznamů v databázi ČZPB   183 613  

Počet záznamů odeslaných do ANL                   3003 

Celkový počet záznamů odeslaných do ANL   79 760 

Meteorologické zprávy                                            25 

Zpracováváme 26 vědeckých a odborných periodik (z toho 23 v angličtině), vytvořeno bylo 600 
nových záznamů. Pořizování záznamů do Agrisu bez přímého propojení s tezaurem je 
nepohodlné a neefektivní. Požadavky na správce databáze (David Lubin Library Rome, 
centrální knihovna FAO) ani ve spolupráci se slovenskými partnery (Agroinštitút Nitra) nebyly 
pozitivně vyřízeny.  

Zpracování bibliografických záznamů vybraných článků z českých potravinářských časopisů 
pro prestižní databázi FSTA (Food Science and Technology Abstracts) bylo velice úspěšné, 
podařilo se nám vytvořit 254 záznamů. 

2.6.3.5 Zpřístupňování licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) 

Zajištění dálkového přístupu do elektronických informačních zdrojů (EIZ) odkudkoli je 
standardem poskytovaných služeb KAŠ. Nabízíme přístup pomocí platforem dodavatelů 
elektronických databází nebo z prostředí našich systémů: 

PRIMO – discovery systém (vyhledavač) KAŠ 

EZB – knihovna elektronických časopisů 

Webové stránky KAŠ 

Technologie pro ověření registrovaného uživatele k licencovaným zdrojům probíhá přes 
systém Shibboleth IdP, resp. federaci eduID.cz a EduGAIN. Aktivace přístupu je okamžitá. 
Alternativně využíváme starší technologii EasyProxy (EZP). Přístup k plným textům 
zprostředkovává linkovací server FullText Finder (FTF). 

Přístup do EIZ je součástí standardní registrace uživatele včetně zaměstnanců ÚZEI A MZe. 

Samostatná registrace přístupu do EIZ je zdarma prostřednictvím webového formuláře. Po 

potvrzení registrace je aktivace prakticky okamžitá. Registrovat se lze také osobně ve 
studovně KAŠ.  

REVIZE 

ZÁZNAMŮ 

Jmenná 

analýza 

Revize 

jmenné 

analýzy 

Věcná 

analýza 

Revize 

věcné 

analýzy 

Opravy 

záznamů 

po brigád. 

Opravy 

prozat. 

záznamů 

Deduplik

ace 

CELKEM 1901 6987 4166 4613 2178 3450 5 

https://kas.uzei.cz/formular/registrace-online
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Plnotextové databáze 

• Science Direct - (časopisy vydavatelství Elsevier) 

• Springer Link (včetně Springer Journals) 

• Academic Search Complete (EBSCO) 

Abstraktové databáze 
• CAB Abstracts  

• FSTA (Food Science and Technology Abstaracts) 

Speciální databáze 
• OECD Agriculture and Food iLibrary 

• OECD Agriculture Statistics 

• EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) 

Citační databáze 
• Web of Science 

• Journal Citation Index 

• Scopus 

E-knihy 
• Wiley kolekce oborových odborných knih z vydavatelství Wiley 

• Elsevier, eBooks  

• CABI Archive 

• Knovel – Food Science 

• Knovel Environment & Environmental Egineering,  

• EBSCO eBooks na platformě EBSCOhost 

2.6.3.6 Údržba webových stránek KAŠ, zajištění funkce komplexního 
elektronického knihovního systému včetně údržby, statistiky využívanosti 

Správa a údržba knihovních systémů probíhá průběžně, inovace řešíme ve vztahu 
k zapojení naší knihovny do CPK. Katalog jsme napojili na systém pro centralizované 
přihlašování uživatelů (Shibboleth IdP), a zapojili do Centrálního portálu knihoven 
(https://www.knihovny.cz). Údržba systému vč. katalogu OPAC probíhá standardně. Přechod 
na modernější knihovní systém v nejbližší době neplánujeme. 

Projekt na integraci on-line platební brány do knihovního systému Aleph byl podpořen dotací 
VISK 3. Rozšíření funkcionality o rozhraní platební brány GP WebPay umožní registrovaným 
uživatelům on-line platby pomocí platební karty. Práce proběhly v závěru roku, bylo 
nasazeno testovací rozhraní a po nastavení interních procesů (účetní operace, interní 
směrnice, úpravy knihovního řádu) bude pro uživatele spuštěn zkušební provoz v prostředí 
OPAC a následně i v prostředí PRIMO. 
 

Počet přístupů  
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OPAC                   8 688 

PRIMO                   7 722 

EZP                         914 

Knihovní web vyžaduje pravidelnou kontrolu, která zaručuje obměnu a aktuálnost uvedených 
informací. Aktuality a prezentaci novinek z našeho fondu na webu průběžně aktualizujeme a 
doplňujeme. Na této činnosti spolupracuje takřka celý tým knihovny. Proto se také soustavně 
snažíme zvyšovat a rozvíjet dovednosti zaměstnanců, kteří na web přispívají svými texty. 
Postupně budujeme přehled periodik přístupných online a doplňujeme odkazy pro přímý 
přístup k fulltextům.  

Zvýšenou pozornost nadále věnujeme sociálním sítím knihovny (FB, Instagram). Vytváříme 
příspěvky a pravidelně aktualizujeme informace o provozu knihovny.  Zároveň soustavně 
hledáme nové možnosti, jak tyto nástroje co nejúčinněji využít pro komunikaci s veřejností, 
PR, propagaci našich služeb a knihovny jako takové. Na konci roku 2020 bylo zadáno externí 
spolupracovnici vypracování Komunikační strategie. Ta by měla napomoci řešit současnou 
neuspokojivou situaci v oblasti PR knihovny.  

Na konci roku byla Služba Infopult plně dostupná. Registrovaným uživatelům pravidelně 
zasíláme newsletter prostřednictvím mailingového systému (Mailchimp). Open rate našeho 
news letteru se pohybuje kolem 30 %. Což je možné vyhodnotit jako relativně vysoké procento 
otevření.  

Počet návštěv webových stránek 

stránky návštev Zobrazených stránek 

aleph.uzei.cz 8 688 175 001 

kas.uzei.cz 38 505 82 098 

dk.uzei.cz 2 570 17 570 

kramerius.uzei.cz 4 038 21 913 

ezproxy.uzei.cz 914 3 240 

primo.uzei.cz 7 722 28 742 

nutridatabaze.cz 26 062 312 563 

Statistickému vykazování a formalizování sběru dat věnujeme velkou pozornost. Letos jsme 
požádali o účast v projektu Benchmarking knihoven. Bohužel jsme byli odmítnuti, protože 
knihovna našeho typu nemůže plnit ukazatele výkonnosti, které jsou nadefinovány pro místní 
a krajské knihovny, kterým je projekt určen. 

Statistické webové aplikace tvoříme z vlastních zdrojů a pro potřeby vykazování údajů, které 
nejsou dostupné z knihovních systémů nebo administrací webových služeb. Výstupy z těchto 
aplikací slouží jak pro národní výkaz o knihovnách (NIPOS), tak pro vykazování údajů v této 
zprávě. 

Výkazy o využívanosti EIZ získáváme výročně od dodavatelů, včetně statistického systému 
CELUS v rámci projektu CzechELib. Jsou obsahem přílohy této zprávy. 

Jelikož je knihovna všeobecně chápána jako nedílná součást vzdělávacího systému, ale také 
proto, že knihovníci jsou informační pracovníci, je nasnadě podporovat jakékoli vzdělávací 
aktivity zaměstnanců, samozřejmě s důrazem zejména na ty odborné. V rámci spolupráce 
s knihovnickými organizacemi, Národní knihovnou ČR a CzechELib se zaměstnanci účastní 
konferencí a seminářů podle aktuální nabídky.  

Z důvodu omezení setkávání narostl počet akcí v on-line prostředí. Kvalita těchto programů je 
na vysoké úrovni a umožňuje vyšší zapojení našich knihovníků. Také výroční celostátní 
konference Knihovny současnosti se konala v on-line prostředí. 
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Vedle těchto odborných akcí se zaměstnanci účastní i školení organizovaných mimo komunitu 
českých knihoven. Jedná se o vzdělávací akce odborných dodavatelů (digitalizační firmy, 
dodavatelé a vydavatelé odborných periodik) popř. webinářů z oblasti EIZ. 

V průběhu roku se zaměstnanci KAŠ účastnili mnoha webinářů, které pořádaly knihovny 
v rámci programů VISK nebo dodavatelské firmy (EBSCO, EXON, AiP a další).  

2.6.3.7 Ochrana a restaurování fondu. Digitalizace. 

Součástí skladových činností je kromě povinné revize (kontrola a inventura fondu) také 
průběžná očista regálů, polic s knihami, vysávání prachu ze hřbetů a ořízek knih. Mechanické 
čištění knih provádíme podle potřeby gumou Wallmaster (popřípadě průběžně štětcem od 
prachu), drobné knihařské opravy vazeb zajišťujeme vlastními silami pomocí restaurátorkou 
schválených opravných materiálů, rozsáhlejší opravy jsou předmětem odborných 
restaurátorských zásahů. 

V rámci národního projektu VISK 7 jsme získali i letos finanční podporu pro měření kyselosti 
fondu. V letošním roce provedeme práce v depozitáři v Kojeticích ve stejném rozsahu jako 
minulý rok prostřednictvím 3 brigádníků (2 pH-metry). Vybavili jsme i pracoviště ve skladech 
v Praze (1 pH-metr). Plánujeme také zapojení našich naměřených dat do národního Registru 
kyselosti, který vede Národní knihovna. Pokračování prací pro příští rok plánujeme v rámci 
VISK 7. 

Pro zajištění ochrany historického fondu KAŠ jsme zadali výrobu 354 ochranných obalů 
(obálek a krabic) z alkalické lepenky prostřednictvím projektu VISK 7 firmě E.M.B.A. s.r.o. 
Plnění proběhlo na konci roku 2020. 

Po výměně klimatizačních jednotek (2018) proběhla minulý rok výměna plynových kotlů včetně 
regulace vytápění. Podle průběžného měření a monitoringu tepelných a vlhkostních poměrů 
v depozitáři jsou klimatické podmínky stabilní a odpovídají požadavkům na dlouhodobé 
uchovávání knihovních sbírek. 

Projekt VISK 7 byl schválen, dotační podporu jsme obdrželi na všechny požadované položky, 
tj. na digitalizaci, výrobu ochranných obalů, průzkumu kyselosti knihovních fondů. Veškeré 
práce byly provedeny a uhrazeny podle podmínek dotačního titulu a vyúčtování bylo v termínu 
odesláno na Ministerstvo kultury. Žádost o podporu na příští rok byla podána v prosinci 2020.  

Průzkum odborné restaurátorky Jany Kovandové z loňského roku identifikoval 10 
nejohroženějších svazků, pro které byl vypracován základní návrh restaurátorských zásahů 
včetně předběžného ocenění finanční náročnosti těchto prací. V roce 2020 byl náš plán zajistit 
zpracování 2 ohrožených svazků a dokončit tím zpracování průzkumu z roku 2015 posledním 
svazkem. Nový průzkum z roku 2019 vykazuje zásadní cenový posun v odhadu finančních 
nákladů. Jedná se o navýšení o více než 50 %, tudíž pro následující období budeme věnovat 
více pozornosti výběrovým řízením, abychom zachovali kvalitu restaurování a co nejpříznivější 
cenu.  

Pro záměr restaurování 2 vzácných tisků jsme oslovili větší množství restaurátorů včetně 
čerstvých absolventů odborných škol a SPŠ a VOŠ grafickou (Hellichova 22, Praha 1) a 
Fakultu restaurování Univerzity Pardubice (Jiráskova, Litomyšl). Díky navázání kontaktů 
s těmito zpracovateli jsme si domluvili spolupráci do dalších let. 

I když jsme umožnili z časových důvodů zadat každý svazek jednomu zpracovateli, podařilo 
se nám zajistit z časových důvodů a náročnosti požadované práce pouze zpracovatele pro 
jeden vzácný tisk: 

Sign.: E40765/1, př. č. 1951/04423  
Titul: Anweisung zur Erlernung der Landwirtschaft durch alle ihre Theile. Erste Theil 
Autor: Franz Fuß 
Datace: 1795 
Rozměry: 205 x 120 x 45 mm 
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Restaurátorský zásah na tomto svazku pro nás vykonala MgA. Irena Ruml Fortelná a konečné 
dílo nám předala 15.12.2020 včetně dokumentace a mikrobiologických zkoušek. 

 

Významnou náhradní činností pro práci z domova v KAŠ po dobu nouzového stavu byla revize 
digitalizace. Ta probíhala formou fyzické kontroly jednotlivých digitalizovaných titulů 
zveřejněných v naší digitální knihovně Kramerius. Zkontrolovali jsme více než 2 200 titulů.  
Souběžně probíhalo zpracování dalších titulů, které byly průběžně přidávány do digitální 
knihovny. Celkem jsme identifikovali 84 vadných titulů. Jednalo se zejména o popisná data a 
nesoulad v evidenci Registru digitalizace. Chyběly 4 tituly, které se nepodařilo do knihovny 
nahrát, z toho 3 byly dohledány a zveřejněny. Veškeré ostatní vady byly opravené.  

Letošní plán digitalizace vychází z podpory VISK 7, kterou jsme získali na zpracování 8 titulů 
starých českých časopisů v rozsahu 19 254 stran: 

1. Hospodář českoslovanský (1889-1919), 
2. Hospodář československý (1920-1934), 
3. Sekretář: poučný a zábavný časopis věnovaný zájmům národohospodářským, 

živnostenským, obecním a právním (1881-1883), 
4. Česko-moravský hospodář a samosprávný věstník (1884-1894), 
5. Český zvěrolékař: Pro pěstitele a milovníky zvířat poučné i zábavné zprávy ze 

zvěrolékařství, zdravotnictví, podkovářství, chovu zvířectva a sportu veškerého (1891-
1903), 

6. Národní hospodář a samosprávný věstník: časopis pro otázky národohospodářské 
(rolnické, živnostenské, sociální), právnické a samosprávní (1895-1897), 

7. Ústřední list rolnictva moravského: organ c.k. morav. společnosti pro zvelebení 
hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy (1892-1898), 

8. Časopis českého ovocnictví (1892-1894). 
Také v roce 2020 byl na práce zajištěn externí dodavatel. Kromě projektu VISK byla vypsána 
veřejná zakázka na zpracování našich skenů v rozsahu 40 600 stran.  Omezení provozu 
vlivem protiepidemických opatření radikálně snížilo naši skenovací kapacitu, tudíž jsme mohli 
využít personál ke zpracování skenů. Důsledkem bylo snížení potřeby externího zpracování 
skenů na 5000 stran. Nevyčerpané finanční prostředky jsme využili na dokončení titulů 
rozpracovaných v projektu VISK 7. Práce byly provedeny ve 2. polovině roku 2020. Celkem 
bylo dodavatelsky zpracováno již 1 646 knih v rozsahu 200 405 stran. 

Softwarové řešení naší digitalizační linky umožňuje zpracování skenů i v režimu práce 
z domova. Tyto práce tudíž v době korona krize nebyly přerušeny. Nový knižní skener byl 
otestován a nahradil v provozu starší model, který byl nainstalován v novém skenovacím 
pracovišti v depozitáři, kde pracuje brigádnice. 

Pro digitalizaci vybíráme především publikace, které nejsou chráněné autorským zákonem, 
neboť je v naší digitální knihovně můžeme zpřístupnit bez omezení. Dalšími kritérii pro výběr 
jsou poškození, restaurování, využívanost (výpůjčky, kopie článků), zájem českých i 
zahraničních badatelů. Proces zahrnuje i úpravu záznamu v katalogu knihovny a export 
stavového hlášení do Registru digitalizace. 

Letošní skenovací kapacita 43.358 stran (445 publikací), z toho 1. pololetí 16 971 stran (168 
publikací) a 2. pololetí 26 387 stran (277 publikací). Dosáhli jsme tím od zahájení prací v roce 
2013 390.652 stran (4.215 publikací) 

Následné zpracování skenů letos dosáhlo počtu 66.746 stran (627 publikací), čili 40.087 stran 
(383 publikací) za první a 26.659 stran (244 publikací) za druhou polovinu roku. Celkem od 
spuštění digitalizační linky na závěr roku 2018 je dokončeno 133 863 stran (1 298 publikací). 
Tím jsme přešli do plného provozu linky. 

Digitalizované dokumenty zpřístupňujeme veřejnosti on-line v digitální knihovně Kramerius na 
www.kramerius.uzei.cz v souladu s autorským zákonem. Chráněné dokumenty jsou přístupné 

http://www.kramerius.uzei.cz/
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pouze v naší knihovně (studovna, badatelna).  V letošním roce jsme provedli upgrade 
Krameria na aktuální verzi 5.5.0.  

Počet přístupů 6 608 

Zobrazených stránek 39 483 

V rámci co největšího zpřístupnění naší digitální knihovny jsme se zapojili do projektu Česká 
digitální knihovna (národní agregátor digitálních knihoven). Data jsou uchovávána na 
serverech ÚZEI s několikanásobnou redundancí záloh a zároveň jsou výstupy z projektu 
předávány do NDK (podmínky VISK 7). S Národní knihovnou byla podepsána rámcová 
smlouva o replikaci digitalizovaných dokumentů (zpřístupnění našich dat z archivu NDK 
nebo doplňování chybějících ročníků, které nám výjimečně chybí u jinak ucelených řadách 
digitalizovaných časopisů. 

 

Přehled skenovací kapacity KAŠ 

2018 
publikací stran celkem 

monografie periodika monografie periodika publikací stran 

1.čtvrtletí 85 41 8807 2420 126 11227 

2. čtvrtletí 72 32 7132 1944 104 9076 

3. čtvrtletí 64 38 6617 2466 102 9083 

4. čtvrtletí 54 25 7700 1358 79 9058 

Celkem 275 136 30256 8188 411 38444 

 

2.6.3.8 Odborné aktivity – akce pořádané v Knihovně Antonína Švehly 

V první polovině roku 2020 po získání volného prostoru rekonstrukcí studovny začaly využívat 
prostory studovny další oborové organizace pro pořádání tiskových konferencí a přednášek, 
které řeší ve své vlastní režii. Knihovna pořádá výstavy amatérských výtvarníků a akce ve 
spolupráci s DDM Praha 2, Zemědělským svazem ČR, Sdružením textilních výtvarníků, 
Selskou jízdou, Společností Antonína Švehly a klubem Dvojka. Další činností je také 
přednášková činnost. Další zajímavé kulturní akce se z důvodu korona krize neuskutečnily.  

Velmi zajínavou akcí prvního pololetí byla výstava PelMel, při které jsme spojily výstavu obrazů 
a skleněných artefaktů. Tím jsme zahájili spolupráci se SUPŠS Železný Brod.  

Až do května pokračovala výstava na střeše Národního zemědělského muzea a následně se 
přesunula na pobočku NZM do Čáslavi. 

Ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR jsme uspořádali výstavu Nejen ve stáji a k ní čtyři 
navazující akce. 

Za zdařilé považujeme exkurze v naší knihovně. V prostorách studovny jsme spolupořádali 
oblastní kolo mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích. 

Již se stalo pravidlem, že při festivalech Open House Praha a Den architektury vítáme 
návštěvníky v prostorách Domu zemědělské osvěty i knihovny.  

O prázdninách naši studovnu zdobila výstava fotografií a malovaných kamenů paní  Heleny 
Čihákové. 

Po prázdninách jsme stihli ještě výstavu obrazů paní Cesarové a sester Lindy Kotrbové a 
Veroniky Scholze Mojžíšové. 

V průběhu roku jsme uspořádali i několik přednášek, které v závěru roku přešly do online 
verzí. 
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Knihovníci, Společnost Antonína Švehly a zástupci MZe a Prahy 15 zavzpomínali v den 
výročí úmrtí na agrárníka, který předává svá poselství nejen současným zemědělcům, ale i 
široké veřejnosti. 
Celkově jsme připravili a zajistili 25 akcí (13 v první polovině roku a 12 ve 2. pololetí). 

Minulý rok proběhla veřejná deklarace o založení sítě zemědělských knihoven, kterou KAŠ, 
Knihovna NZM a SIC ČZU projevily zájem úzce spolupracovat. Ve 2. čtvrtletí proběhla jednání 
s knihovou NZM na pobočce Kačina, ze které vzešel požadavek NZM na spolupráci v oblasti 
katalogizace.  

Připravovaná setkání knihovníků pro přípravu náplně odborných sekcí byla odložena. Základní 
text memoranda byl připraven a bude sloužit pro naplánování přípravných on-line jednání pro 
zahájení provozu sítě. 

2.6.3.9 Databáze složení potravin 

Agenda TÚ 46/4411 Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi 

složení potravin - v r. 2020 navazuje na aktivity z předchozích let. Cílem je vybudovat 

referenční databázi složení potravin pro Českou republiku v souladu s prioritami Strategie 

bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020. Aktivity v r. 2020 jsou zaměřeny především na 

rozšiřování počtu sledovaných potravin v databázi, rozšíření katalogu praktických příkladů 

výpočtu výživové hodnoty potravin pro Příručku EuroFIR pro výrobce na správu a aktualizaci 

on-line verze databáze a na spolupráci s Mezinárodní sítí pro databáze složení potravin 

EuroFIR. 

Generování nových dat získaných analýzou potravin 

Seznam prioritních potravin a rozsah sledovaných nutričních parametrů pro nutné zařazení do 

databáze byl definován MZe.  Soubor potravin zahrnuje především suroviny/potraviny, ze 

kterých jsou finální potravinářské výrobky složeny. Rozsah požadovaných nutrientů je 

v souladu s nařízením rady EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům. Dodavatel pro generování dat je Státní veterinární ústav Praha.  

Kompilace dat pro výběrovou matici  

Sběr dat je prováděn rovněž převzetím údajů z literatury, např. zahraničních databází složení 

potravin v tištěné formě nebo z verzí vystavených na internetu. Každá hodnota v databázi je 

zdokumentována včetně přiřazení citace zdroje dat v souladu s požadavky EuroFIR na 

dokumentaci datového souboru. Průběžně je prováděna indexace potravin, které jsou 

zařazovány do databáze, tezaurem LanguaLTM. U potravin charakteristických pro Českou 

republiku se přiřazuje specifický kód, jenž umožní snadné vyhledání takto označených potravin 

v on-line verzi databáze. Potraviny byly indexovány podle klasifikačního systému EFSA – 

FoodEx2. Probíhá revize dokumentace datového souboru s ohledem na novou aktualizaci 

tezaurů EuroFIR.   

Propojení s informačními systémy EuroFIR 

Aktuální požadavky EuroFIR na dokumentaci dat jsou průběžně sledovány.  

Databáze má strukturu kompatibilní se systémy EuroFIR, což bylo výhodou při aktualizaci 
souboru českých dat v systému EuroFIR FoodEXplorer - jednotného vyhledávací rozhraní pro 
vstup do 30 národních databází složení potravin.  

Hodnocení receptur pro Příručku o výpočtu výživové hodnoty potravin.  

Do katalogu příkladů výpočtu výživové hodnoty potravin podle metodiky EuroFIR. Příklady jsou 
dostupné na https://www.nutridatabaze.cz/vypocet-vyzivove-hodnoty-potravin/. Byly doplněny 
následující položky: chléb pšeničný, jogurt ovocný, kečup, vanilkové rohlíčky, špekáčky, 

https://www.nutridatabaze.cz/vypocet-vyzivove-hodnoty-potravin/
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játrová paštika, selské maso.  V letošním roce bylo provedeno hodnocení receptur pro 
následující potraviny: 4 bezlepkové výrobky (pomazánka s luštěninovou složkou, muesli, 
ovocná přesnídávka, sušenky) – dodavatel Výzkumný ústav potravinářský v.v.i. a 3 další 
výrobky (mléčná čokoláda, pralinka z mléčné čokolády, vaječné těstoviny) – dodavatel – 
Mendelova univerzita v Brně. Agenda zahrnuje výrobu potraviny, podrobnou dokumentaci 
technologie a chemickou analýzu hotové potraviny v rozsahu nutrientů nezbytných pro 
generování povinných údajů dle nařízení rady EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům. Jsou porovnány hodnoty získané chemickou analýzou 
a výpočtem. 

Správa a aktualizace on-line DB složení potravin 

Průběžně je prováděna revize a kontrola dokumentace dat podle aktuální verze metodiky a 

tezaurů EuroFIR. Byla vložena nová entita pro indexaci potravin klasifikačním systémem 

FoodEx2. Byla aktualizována textová část české i anglické verze on-line databáze. Byla 

vložena stránka s anglickou verzí Příručky pro výpočet nutričních hodnot potravin.  

Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodní sítí EuroFIR 

Letošní 11. Valná hromada EuroFIR se konala v režimu on-line v dubnu 2020. Jednání 

pracovních skupin rovněž probíhají on-line. Spolupráce na aktualizaci tezaurů EuroFIR. 

Kompilátorka české databáze i nadále spolupracuje v rámci týmu konzultantů, který asistuje 

hlavní editorce tezaurů pí. Graca z portugalské databáze složení potravin. ÚZEI se ve 

spolupráci se Výzkumným ústavem potravinářským v Bratislavě, který zajišťuje agendu 

slovenské databáze, vypracoval příručku pro výpočet nutriční hodnoty potravin. Metodika 

vychází z harmonizovaného postupu, který byl odsouhlasen v rámci EuroFIR. Součástí 

příručky jsou i příklady výpočtu a ukázka hodnocení shody vypočtených hodnot s hodnotami 

stanovenými chemickou analýzou.  Aktualizované příklady výpočtů byly publikovány na 

https://www.nutridatabaze.cz/vypocet-vyzivove-hodnoty-potravin/ (viz výše). Nově byla na 

web NutriDatabaze vložena stránka s anglickou verzí Příručky: 

https://www.nutridatabaze.cz/en/calculation-of-nutrient-content-of-foods/ . 

Kromě češtiny je v současnosti příručka dostupná v angličtině, norštině a chorvatštině 

Propagace databáze 

Zpracování odpovědí na dotaz novinářky Veroniky Šmídové pro článek „Přestaňte počítat 

každou kalorii, nemá to smysl. Experti vysvětlují důvod“  

https://www.vitalia.cz/clanky/prestante-pocitat-kazdou-kalorii-nema-to-smysl-experti-

vysvetluji-duvod/ . 

Kapitola v odborné publikaci (viz publikační činnost). 

Propagace databáze průběžně probíhá především v rámci aktivit Knihovny Antonína Švehly.  

Byly zpracovány odpovědi na dotazy uživatelů příručky a zájemci o data o složení potravin. 
Tazateli byli především výrobci potravin z malých podniků či subjekty, které vyvíjení různé typy 
nutričních SW nebo webů, nebo studenti.  

Statistiky přístupů k webu databáze 

Od začátku r. 2020 ke dni 16.12. 2020 web databáze navštívilo 25 495 unikátních návštěvníků. 

Průměrná denní návštěvnost v období leden-16. prosinec 2020 byla cca 100 návštěv.  Web 

umožňuje registrovaným uživatelům stáhnout si soubor v rozsahu pro nutriční značení. 

Uživatelé z tohoto důvodu nemusí navštěvovat web tak často kvůli vyhledávání dat pro 

konkrétní potraviny. Většina návštěvníků je z České republiky, následovaná s velkým 

https://www.nutridatabaze.cz/vypocet-vyzivove-hodnoty-potravin/
https://www.nutridatabaze.cz/en/calculation-of-nutrient-content-of-foods/
https://www.vitalia.cz/clanky/prestante-pocitat-kazdou-kalorii-nema-to-smysl-experti-vysvetluji-duvod/
https://www.vitalia.cz/clanky/prestante-pocitat-kazdou-kalorii-nema-to-smysl-experti-vysvetluji-duvod/
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odstupem návštěvníky z Izraele, Slovenska, USA a dalších států. Při prohledávání databáze 

využívají návštěvníci především vyhledávání podle názvu potraviny, abecedy a nutrientu.   

Registrovaní uživatelé 

V r. 2017 byl uživatelům byl zpřístupněn nový formát prezentace dat ve formě exportních 

souborů z databáze v aplikaci EXCEL. Podle koncepce této nové služby je přístup umožněn 

pouze registrovaným uživatelům. V souvislosti se zavedením nové služby se uživatelé museli 

znovu zaregistrovat. V současnosti se do systému zaregistrovalo 545 uživatelů.  

2.7 VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

2.7.1 PERIODIKA 

Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola ISSN 1803-8271 (Online). 

UZEI vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro 
pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis vychází elektronicky 
prostřednictvím webových stránek www.zemedelskaskola.cz jako měsíčník v průběhu 
školního roku. Vydáno bylo celkem 10 čísel: čísla leden až červen - ročník 82, září až prosinec 
- ročník 83. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol a vytváří spojnici mezi 
školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá 
všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím 
i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu. Od září 2017 časopis prošel velkou proměnou 
koncepce, která spočívá především v grafických a obsahových změnách. Cílem je, aby 
časopis lépe odpovídal očekáváním našich mladých čtenářů. K většímu zájmu o časopis by 
mělo přispět i rozšíření kolektivu současných autorů a přispěvovatelů. Časopis se obsahově 
snaží věnovat především budoucímu směřování zemědělství. Obsah a příspěvky na toto téma 
by měly být pro mladou generaci zásadní inspirací. Budou to totiž právě současní studenti 
zemědělských oborů, komu z velké části vložíme do rukou odpovědnost za nakládání s naší 
krajinou, lesy, půdou i vodou. Jedním z hlavních cílů je neustálé zvyšovaní interakce se 
studenty, rozšiřovaní komunity čtenářů a zvyšovaní dostupnost vydání pro čtenáře. Všechny 
tyto cíle se daří plnit díky stále provázanosti časopisu s jeho profilem na sociální síti Instagram. 
Profil se nachází na webové adrese https://www.instagram.com/zemedelskaskola/ a v roce 
2020 dosáhl více než 4000 sledujících. 

V rámci profilu dochází ke snaze seznámit žáky a studenty se zajímavými fakty a novinkami 
v zemědělství. Snahou je, aby náš profil nebyl „jen“ místem pro zveřejňování fotografií, 
odkazování na časopis, ale i místem, kde žáci načerpají 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. 

2.7.2 STUDIE A OSTATNÍ PUBLIKACE VYDANÉ ÚZEI 

− Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2019 Informační studie. 
MENZLOVÁ, J., BŘÍŠKOVÁ, M., SEKAVOVÁ, H. Praha: ÚZEI, 2020, ISBN 978-80-7271-
241-0  
„Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2019“ je analýzou vývoje 
spolupráce českého AZO s třetími (tj. mimounijními) zeměmi i obchodu na jednotném trhu 
s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního 
pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované 
výrobky a rovněž je provedeno zhodnocení 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 

https://www.instagram.com/zemedelskaskola/
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(RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla databáze Českého statistického úřadu a 
Eurostat. Časové řady pokrývají ve většině případů období let 2014 až 2019.  

− MEZERA, J., PLÁŠIL, M., NÁGLOVÁ, Z. Panorama potravinářského průmyslu 2019. 
Ministerstvo zemědělství, 2020. 978-80-7434-588-3. 

2.8 MULTIMEDIÁLNÍ A KONFERENČNÍ SLUŽBY 

V roce 2020 byly v rámci těchto služeb zařízením pro tlumočení, ozvučení a projekci zajištěny 
po technické stránce konference a další akce, jež byly pořádány Ministerstvem zemědělství 
nebo ÚZEI. Po vypuknutí pandemie Covid-19 probíhala technická spolupráce i při pořádání 
webinářů. Další činnosti v rámci multimediálních služeb zahrnovaly tvorbu a tisk grafiky pro 
vydavatelské a prezentační účely, natáčení, správu Informační banky odborných filmů 
a videopořadů a odbytové služby tištěných knižních titulů a odborných materiálů 
produkovaných na elektronických nosičích. 
Pro vernisáže a další prezentační akce ÚZEI, které proběhly v roce 2020 v Knihovně Antonína 
Švehly, byly vytištěny postery, plakáty a další tiskoviny s propagačními a odbornými 
informacemi. Ve vydavatelských činnostech se práce soustředila na grafickou úpravu 
dodaných podkladů textových a obrazových materiálů. V rámci transferu poznatků VaV 
do praxe byl v roce 2020 na základě objednávek od odborné i laické veřejnosti realizován 
prodej požadovaných odborných videoprogramů na nosičích DVD a tištěných knižních titulů 
s odbornou tematikou. 

2.9. DATOVÉ ZDROJE 

V roce 2020 řešilo oddělení Datové zdroje převážně plnění povinností zadaných České 
republice Evropskou komisí pro oblast produkční akvakultury. Jednalo se o zajištění  role 
Národního zpravodaje pro akvakulturu a činnosti kontaktního místa České republiky a dále o 
shromažďování dat z akvakultury. Oddělení úspěšně realizovalo projekty zaměřené na sběr 
dat od rybářských subjektů, věnovalo se analýze současného stavu sběru dat z oblasti 
akvakultury v České republice a vývoji webového portálu pro digitalizovaný sběr dat.  Kromě 
problematiky akvakultury se oddělení také zabývalo pasportizací oborových dat v rámci MZe 
a resortních organizací. Převážná část nákladů na činnost oddělení byla pokryta z evropských 
dotací v rámci Operačního programu Rybářství 2014-2020. 

2.10  OSTATNÍ ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI 

2.10.1 KONFERENCE, SEMINÁŘE, PREZENTACE 

Akce pořádané KAŠ  

Datum 

konání název akce popis akce 

vystavující/přednášející/účastn

ík 

1.1. - 31.5. 

Zemědělské 

budovy první 

republiky v Praze 

výstava na 

střeše NZM KAŠ 

6.1. - 31.1. PelMel 

výstava obrazů a 

skla 

Amatérské sdružení Bez rámu a 

Lukáš Šulc - sklář 

15.1.   vernisáž    
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27.1. 

Jak se 

vyztužit proti 

hluku přednáška Ing. Jan Stěnička 

30.1.   

tisková 

konference SVS 

3.2. - 27.2. 

Můj Art 

Brut výstava obrazů  Jiří Schmiedt 

3.2.   vernisáž    

10.2.   

komentovaná 

prohlídka výstavy   

26.2. 

Mladí lidé v 

evropských lesích 

oblastní kolo 

mezinárodní soutěže  školy středočeského kraje 

2.3. - 27.3. 

Nejen ve 

stáji výstava  Zemědělský svaz ČR 

5.3.   

tisková 

konference Zemědělský svaz ČR 

5.3. 

Nejen ve 

stáji 

beseda pro 

odbornou veřejnost Zemědělský svaz ČR 

5.3. 

Nejen ve 

stáji 

beseda pro MŠ 

Klásek Zemědělství žije 

5.3. 

Nejen ve 

stáji 

beseda pro 

širokou veřejnost Zemědělský svaz ČR 

25.6. 

Propojení 

mysli a těla přednáška Pavla Novotná 

24.6. - 1.9. Radost 

kolem nás 

výstava obrazů a 

kamenů 

Helena  Čiháková 

14.7. - 31.10. Zemědělské 

budovy první 

republiky (nejen) v 

Praze 

výstava v  NZM  

Čáslav 

KAŠ 

3.9. - 30.9. Krajiny a 

Květiny a stará 

Praha v linerech 

výstava obrazů  Marcela Cesarová 
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2.9.   vernisáž    

5.9. -6.9. Open House prezentace DZO 

a KAŠ 

KAŠ 

18.9. - 19.9. Výroční 

konference 

online  Mary Kay 

22.9. ArteTerapie přednáška Lara Malakhova,                  

Albina Gorbina 

30.9. Den 

architektury 

prezentace DZO 

a KAŠ 

KAŠ 

2.10. - 17.11. Kameny 

Ze.Mě 

výstava obrazů  Linda Kotrbová a Veronika 

Scholze Mojžíšová 

1.10.   vernisáž    

27.10. Plané 

rostliny ve výživě 

člověka 21.století  

on line 

přednáška 

Pavla Momčilová 

5.11. Bezlepková 

výživa pro zdravé  

on line 

přednáška 

Pavla Momčilová 

9.12. Celozrnné 

vánoční pečení. 

on line 

přednáška 

Pavla Momčilová 

12.12. Uctění 

památky Antonína 

Švehly 

pietní 

vzpomínkový akt k 

výročí úmrtí Antonína 

Švehly    v Hostivaři 

SAŠ a KAŠ 

Ostatní odborné a vzdělávací semináře a konference 

• Uspořádání ekonomické konference ÚZEI na téma: Evropské a české zemědělství 
před novými výzvami. Online konference uspořádaná z výsledků výzkumu ÚZEI 
proběhla formou on-line z důvodů antikoronavirových vládních opatření a celý její záznam 
je umístěn na stránkách TV Zemědělec společnosti ProfiPress, s.r.o. 

Klíčová slova: Zemědělství, SZP 2021+, zelená dohoda, FADN, plýtvání potravinami, 
výhled agrárního trhu, zaměstnanost v zemědělství 

• ÚZEI se ve spolupráci s ČPS podílí na přípravě a realizaci odborných akcí, tzv. 
„potravinářských úterků“, konaných pravidelně v měsíční periodicitě. Tyto akce jsou 
určeny především pro odbornou veřejnost. V rámci potravinářských úterků byla v roce 
2020, v důsledku antikoronavirových vládních opatření odprezentována pouze 2 témata. 
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2.10.2 ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH, KOMISÍCH A RADÁCH 

ÚZEI kolektivním členem těchto organizací 

• Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR 

• Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 

• CZ Biom – člen (Voltr, V., Nesňal, Z.) 

• Ekosociální fórum Rakouska a Evropy (Vídeň) 

• European Food Information Resource (EuroFIR AISBL) 

• Institucionální členství ÚZEI v EuroFIR 

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

• Institucionální členství KAŠ ve Sdružení knihoven ČR (SDRUK) 

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

• KAŠ členskou knihovnou mezinárodní sítě zemědělských knihoven „Agricultural 
Libraries Network“ (AGLINET) 

• Členská instituce projektu CzechELib (Doboš, J.) 

• Mezinárodní síť agri benchmark Beef and Sheef, Braunschweig, Německo 
(Bošková, I.) 

• Mezinárodní síť agri benchmark Cash crop. Braunschweig, Německo (M., Náglová)  

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

• Mezinárodní síť InterPIG (Abrahamová, M., Boudný, J., Špička, J., Rudinskaya, T.) 

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

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

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

• Mezinárodní síť Network for Farm-Level Analysis při OECD 

Členství a funkce pracovníků ÚZEI v různých institucích a společnostech 

• Czech Rural – Research and Study Group (Delín, M.), odborná rada (Spěšná, D.) 

• Česká akademie zemědělských věd. Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky 
OEŘSI - předseda odboru (Doucha, T.), tajemník právní komise (Mezera, J.), Komise 
informatiky ČAZV (Hanibal, J.),  
členové (Špička, J., Šimpachová Pechrová, M., Foltýn, I., Medonos, T., Náglová, Z.,  
Hlavsa, T., Vilhelm, V., Humpál, J., Jelínek, J.) 

• Česká peleta – člen (Nesňal, Z.) 

• Česká potravinářská společnost - člen výboru a její Programové rady a člen komise pro 
vnitřní předpisy Svazu ČSVTS (mezera, J.), členové (Mrhálková, I., Sekavová, H., 
Náglová, Z., Špička, J.) 
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• Česká asociace agrárních a environmentálních ekonomů a sociologů (Doucha, T., 
Jelínek, L., Mefdonos, T., Bavorová, M.) 

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

• Česká statistická společnost (Hlavsa, T.) 

• Česká společnost ekonomická (Medonos, T.) 

• Česká společnost ornitologická (Šejnohová, H.) 

• Člen vědecké rady „VN Želivka” (Doucha, T.) 

• Člen pracovní skupiny pro životní prostředí v zemědělství (JWP AE) při OECD 
(Babáčková, J.) 

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

• Revizní komise Agrární komory Středočeského kraje Praha (Bajnar, Z.) 

• Ekonomická komise Agrární komory (Humpál, J.) 

• Evropská asociace Zemědělských ekonomů EAAE (Bošková, I., Doucha, T., Jelínek, L., 
Medonos, T., Voltr, V.) 

• European Society for Rural Sociology ESRS (Mrnuštík Konečná, M., Delín, M.) 

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

• Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na FTZ ČZU (Doucha, T.) 

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

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

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

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

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

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

• Národní komise FADN (Hanibal, J., Kala, Š., Doucha, T., Lekešová, M., Zajíček, O.) 

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

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

• 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.) 

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

• Redakční rada vědeckého recenzovaného časopisu Agricultural Economics 
(Doucha, T.) 
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• Redakční rada Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural 
Development (Doucha, T.) 

• Řídící výbor FADN EU (Hanibal, J.)  

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

• Working Party OECD Agricultural Policy and Markets (WP APM) (Doucha, T., Bříšková, 
M., Menzlová. J.) 

• Joint Working Party on Agriculture and the Environment při OECD – JWP AE (Pražan, 
J., Babáčková, J., Čapková, M., Šejnohová, H.) 

• Výbor ČR pro spolupráci s FAO (Doucha, T.) 

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

2.10.3 PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE 

ABRAHAMOVÁ, M., et al.: 

- Výhled trhu se zemědělskými komoditami v EU do roku 2030, on-line ekonomická 
konference Evropské a české zemědělství před novými výzvami, ÚZEI-Proffi Press, 
8.12.2020 

- Hlavní trendy vývoje trhu s masem ve světě, Ekonomická komise AK ČR, Truskovice 
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