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Úvod
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) předkládá odborné veřejnosti
„Ročenku 2011“, která je zprávou za čtvrtý rok činnosti ústavu, který vznikl z rozhodnutí
MZe sloučením bývalého „Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky“ a „Ústavu
zemědělských a potravinářských informací“. Obecně platí, že za uplynulé roky došlo
k dalšímu posunu v provázanosti jednotlivých odborných útvarů ústavu a zejména
operativnějšímu propojení výzkumné složky s relevantními informačními zdroji
poskytovanými „Zemědělskou a potravinářskou knihovnou“ (ZPK) a s útvarem
zabezpečujícím úkoly státního poradenství a vzdělávání v zemědělství.
Je důležité připomenout, že plnění celé škály úkolů zadávaných ústavu státní správou
proběhlo při kontinuálním poklesu počtu pracovníků. Od založení nového ústavu
(k 1. 7. 2008) došlo k redukci pracovníků o více než jednu třetinu a ústavu se přesto daří plnit
širokou škálu úkolů.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2011 došlo ke změně ředitele ústavu. Ministr zemědělství
Ing. Petr Bendl jmenoval do této funkce PhDr. Jana Šlajse, LL.M. bývalého vrchního ředitele
správní sekce MZe.
Základní pracovní aktivity výzkumné povahy zahrnují celou škálu témat, jsou víceméně
pevně dány a vymezeny každoročně schvalovaným plánem tematických úkolů. Jedna
z rozhodujících úloh ústavu spočívá ve vypracování podkladů pro státní správu k důležitým
agrárně politickým rozhodnutím. Těžištěm výzkumné činnosti v minulém roce byly analýzy
dopadů připravovaných reformních kroků z oblasti SZP na české zemědělství a rozvoj
venkova v souvislosti s novým programovacím obdobím 2014 až 2020. Jednalo se tedy o
řešení problémů blízké i vzdálenější budoucnosti a nalézání odpovědí souvisejících s plněním
aktuálních úkolů českého zemědělství v základních ekonomických souvislostech.
Základní činnosti ústavu jsou, obdobně jako v předchozích letech, popsány ve vlastním
textu „Ročenky“. Úvodem bych chtěl charakterizovat některé nově koncipované výstupy,
resp. aktivity ÚZEI zahájené v roce 2011.
Z široké škály mimořádných úkolů lze výběrovým způsobem připomenout mj. následující:

zformování výchozí pozice ČR v souvislosti s připravovanou reformou SZP EU;

kvantifikace dopadů možných variant různé výše přímých plateb na hospodářské
výsledky českého zemědělství;

propočty dopadů různě nastaveného zastropování přímých plateb na zemědělské
podniky odlišné velikosti včetně návrhů jaká zvolit kriteria pro propočet národních
obálek pro I. a II. pilíř SZP;

průběžné zpracování stanovisek k návrhům EK souvisejícím s přípravou ekonomických
nástrojů pro nové programovací období včetně formulace stanovisek k paragrafovému
znění navrhovaných dokumentů;

průběžné předkládání podkladů analyzujících konkurenceschopnost českého
zemědělství, resp. jeho rozhodujících komodit v rámci Společné organizace trhů;

příprava podkladů pro zhodnocení Plánu rozvoje venkova (PRV) jako výchozího
analytického materiálu pro přípravu nového PRV na období 2014 až 2020 a zpracování
řady dalších výstupů podle zadání orgánů státní správy.
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K posílení inovačního charakteru poskytovaných výstupů byly v roce 2010 v rámci
ústavní soutěže vybrány interní výzkumné projekty navrhované k řešení pro rok 2011, resp.
následující roky. Výsledky z řešení jsou podrobně popsány v kap. 2.1.
V roce 2011 došlo k prohloubení analytické činnosti kontaktního pracoviště
„Zemědělské účetní datové sítě (FADN CZ)“, kterému trvale narůstají úkoly související
s kvantifikací různých variant návrhů ke změně platných ekonomických nástrojů SZP. Sleduje
se jejich dopad na hospodářské výsledky různých podnikatelských forem se specifikací na
podniky různého výrobního zaměření. V souvislosti s tímto pracovištěm nutno zdůraznit
plnění důležitých aktivit vykonávaných v rámci povinného zapojení ČR do jednotného
informačního systému EU.
Obdobně jako v předchozích letech se ústav angažuje v oblasti poradenství a vzdělávání
spočívající v podpoře rezortního odborného vzdělávání a v činnosti metodického
a kontrolního orgánu státního poradenství. Do náplně útvaru zabezpečujícího tyto služby
náleží také vzdělávání a akreditace poradců, vzdělávání lektorů a informační podpora
poradenství. Nelze nepřipomenout, že v červnu 2011 byl na příkaz MZe, na základě opatření
„Racionalizace agendy metodiků poradenství ÚZEI“, snížen počet pracovníků odboru
„Poradenství a vzdělávání“ o 13 metodiků poradenství dislokovaných v jednotlivých krajích.
Tímto opatřením byla zákonitě ovlivněna regionální spolupráce s krajskými strukturami
nevládních organizací a přímý kontakt s podnikateli v zemědělství. Dané opatření ovlivnilo
i zpětný přenos informací od těchto subjektů k ÚZEI.
Ústav je významně profilován knihovnicko informačními službami. Zemědělská
a potravinářská knihovna (ZPK) si klade trvale za cíl zavádět do běžného provozu nové
technologie a dále zkvalitňovat knihovnické služby. Příkladem progresivních změn je online
katalog (OPAC), jehož záznamy byly rozšířeny o náhledy obálek publikací, obsahy
dokumentů a odkazy na anotace, resp. o plné prezentace dokumentů, pokud jsou k dispozici
na internetu. Racionalizačním opatřením byl nákup „Biblioboxu“ instalovaného ve vestibulu
„Domu zemědělské osvěty“, takže čtenáři nejsou při vrácení knih odkázání na otevírací dobu
knihovny.
Od 1. ledna 2011 začala ZPK zajišťovat komplexní knihovnické informační služby pro
pracovníky MZe. Během roku probíhalo přebírání veškerých fondů odborné knihovny MZe
a jejich zařazování do evidence spadající do rámce automatizovaného knihovního systému.
Přes zřetelná úsporná opatření se knihovně daří udržet krok s ostatními
specializovanými knihovnami a dále postoupit v modernizaci knihovnických služeb.
Mohu uzavřít, že přes výrazný pokles odborných pracovníků, v řadě případů vysoce
kvalifikovaných specialistů, se dařilo plnit nejen plánované tematické úkoly, ale také
mimořádné úkoly zadávané převážně MZe. Obdobně tak útvar poradenství a odborného
vzdělávání přes výrazný pokles 13 metodiků poradenství plnil v potřebné kvalitě zadané
úkoly. Úbytek pracovníků postihl také „Zemědělskou a potravinářskou knihovnu“. Ukazuje
se, že další modernizaci tohoto pracoviště, odpovídající standardu vyspělých zemí unie nutno
spojovat s dalším posilováním procesu digitalizace. Proces racionalizace knihovnicko
informačních služeb je investičně natolik náročný, že potřebné opatření nelze uskutečnit bez
podpory zřizovatele.
Závěrem bych chtěl poděkovat představitelům spolupracujících výzkumných ústavů
a institucí, resp. celé řadě pracovníků ze specializovaných odvětvových výzkumných ústavů,
kteří ve spolupráci s pracovníky ÚZEI přispěli k řešení závažných úkolů komplexní povahy.
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Chtěl bych také poděkovat odpovědným pracovníkům MZe, se kterými jsme dokázali plnit
plánované i operativní úkoly v zájmu českého zemědělství, resp. podnikání v zemědělství.
PhDr. Jan Šlajs, LL.M.
ředitel ÚZEI

1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je příspěvkovou organizací zřízenou
Ministerstvem zemědělství ČR ke dni 1. ledna 1993. Zřizovací listina čj. 16102/2008-10000
ze dne 25. 4. 2008 vydaná v souvislosti se sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských
informací s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací s účinností od 1. 7. 2008 definuje
jako hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI odborné řešení teoretických a hospodářskopolitických problémů zemědělské ekonomiky k výzkumným účelům a zabezpečení
komplexního odborného servisu pro Ministerstvo zemědělství a jiné orgány státní správy,
zajišťování funkce resortního odborného knihovnicko-informačního a vzdělávacího centra pro
oblast zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, zajišťování provozu Zemědělské účetní
datové sítě FADN v ČR a vykonávání funkce Kontaktního pracoviště FADN za ČR ve vztahu
k EU.
Hlavní činnost ÚZEI spočívá v těchto aktivitách:

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

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

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

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

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

odborná, školicí, servisní a informační činnost;

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

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

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

zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné části
státního informačního systému v gesci Ministerstva zemědělství, provozování
a zpřístupňování „Banky filmů a videopořadů Ministerstva zemědělství“ včetně archivu
těchto děl;
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transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací, zejména
účelová vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního a propagačního
charakteru, vzdělávací činnost a služby související včetně služeb polygrafických;
příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora
akreditovaných poradců, zabezpečování činností kontrolního a metodického orgánu
poradenství, správa a vedení Registru poradců Ministerstva zemědělství pro oblasti
zemědělství a rozvoje venkova;
metodická a koordinační činnost zaměřená na implementaci Strategie celoživotního
učení v sektoru zemědělství a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného
vzdělávání;
vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu;
koncepční, metodická a koordinační činnost zaměřená na přípravu a implementaci
opatření poradenského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství
a rozvoje venkova.

Přehled vedoucích zaměstnanců (stav k 31. 12. 2011)
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2 VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ AKTIVITY ÚZEI V ROCE 2011
2.1 Interní výzkumné projekty ÚZEI řešené v roce 2011
Politika ochrany zemědělského půdního fondu (1261)
Odpovědný řešitel:
Ing. Václav Voltr, CSc.
Další řešitelé:
Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Martin Hruška,
Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
Výzkumný cílem projektu je posuzování účinnosti politiky ochrany zemědělského
půdního fondu. Hlavními zdroji jsou poznatky z porovnání politik v ČR a EU a poznatky
z dotazníku pro jednotlivé zájmové skupiny ve vztahu k zemědělské půdě. Jsou sledovány
příčiny neúčinnosti vybraných nástrojů politiky v této oblasti (včetně posouzení účinnosti
koordinace státní správy).
Politika ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a návrh opatření ke zvýšení její
účinnosti patří k novým tématům zaměření ÚZEI. Projekt se zabývá stavem jednotlivých
směrů ochrany zemědělské půdy a analyzuje kritické body její ochrany v souvislosti
s uplatňováním nástrojů politiky dle jednotlivých složek státní správy. Hlavními nástroji pro
zjištění souvislostí při uplatňování politiky ochrany ZPF jsou poznatky z dalších zemí EU
(literatura), ale především poznatky z dotazníku sestaveného pro jednotlivé zájmové skupiny
ve vztahu k zemědělské půdě. Projekt navazuje na poznatky projektu SoCo z roku 2008.
Obecněji byly studovány všechny hlavní nástroje politiky, ale hlouběji byly analyzovány
příčiny neúčinnosti vybraných nástrojů politiky v této oblasti (včetně posouzení koordinace
práce státní správy). Výzkum bere v úvahu klíčové kontextové faktory, jako jsou vlastnickouživatelské vztahy. Hlavní zaměření projektu spočívá v dotazníkovém šetření zaměřeném na
vyhledání slabých míst v problematice ochrany půdy v rámci pozemkových úprav a opatření
na ochranu půdy GAEC 2, které bylo provedeno v rámci osobních pohovorů s přímými
účastníky zkoumaných oblastí. Na základě dotazníků byly vyhodnoceny vztahy ochrany půdy
a zemědělské politiky. Bylo provedeno shrnutí hodnocení účinnosti politických nástrojů na
ochranu půdy proti degradaci, hodnocení závažnosti degradace půdy v ČR za poslední
desetiletí, hodnocení potenciálu a reality plánu společných zařízení v KPÚ, kterým lze ovlivnit
ochranu půdy v jednotlivých degradačních procesech a byla provedena identifikace problémů
na celkové úrovni jednotlivých okruhů. Výsledkem jsou rovněž doporučení využitelná pro
následná nastavení politiky.
Institucionální rámec a účinnost agroenvironmentální politiky (1262)
Odpovědný řešitel:
Ing. Jaroslav Pražan
Další řešitelé:
Ing. Martina Svobodová, Ing. Marta Konečná
Projekt studuje institucionální rámec implementace agroenvironmentální politiky
s využitím teorií z institucionální ekonomiky. Předmětem výzkumu jsou transakce mezi státem
a zemědělcem na poskytování veřejných statků. Jedná se o kvalitativní výzkum, který se ptá
po příčinách efektivnosti nebo neefektivnosti AEO politiky. Téma je zkoumáno z pohledu
přiměřenosti řízení transakce řídící struktuře, charakteristikám předmětu transakce, vztahům
obou stran kontraktu atd. Cílem této kvalitativní práce (doplněné i o kvantitativní šetření) je
objasnit příčiny efektivity/neefektivity této transakce.
Výstupy:
Byla provedena institucionální analýza (analýza charakteristik předmětu transakce,
analýza řídící struktury a způsobů řízení, motivace atd.). Výzkum volně navazoval na práce
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v rámci výzkumného záměru ÚZEI (2009-2010). Práce představovala kombinaci
kvalitativního (rozhovory s klíčovými zástupci státní správy) a kvantitativního výzkumu
(dotazník zemědělcům). Výsledkem je zjištění, že některé rysy řízení zcela neodpovídají
zvolené řídící struktuře (např. autoritativní rysy řízení v neoklasickém kontraktu) a vedou
k negativnímu vlivu zejména na neformální instituty.
Konkurenční potenciál českých producentů mléka a masného skotu v mezinárodním
srovnání (1263)
Odpovědný řešitel:
Ing. Iveta Bošková
Další řešitelé:
RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Miluše Abrahamová,
Ing. Jan Boudný, Ing. Jaroslav Humpál
Výzkumný cíl projektu:
Projekt je zaměřen na sektor chovu skotu v ČR v komplexním pojetí produkce mléka
a odchovu i výkrmu mléčného a masného skotu. Cílem výzkumu je:
- vytvoření reprezentativního modelu pro zhodnocení ekonomiky sektoru chovu skotu a
- zhodnocení ekonomických výsledků a perspektiv sektoru chovu skotu v prostředí evropské
a světové konkurence.
Věcný obsah projektu, výstupy:
Před zahájením projektu nebylo možné kalkulovat rentabilitu produkce masného skotu
v ČR, neboť náklady měly výstup jen na 100 KD krávy bez tržní produkce. V rámci projektu
byly vytipovány podniky s odděleným sledováním masného skotu. K ekonomickým údajům
z těchto podniků byly doplněny naturální údaje (produkce, úhyny, narozená telata, hmotnosti
zvířat), charakteristiky podniků (výměra, struktura půdy, podíl v LFA), podpory ve struktuře
kompatibilní s modelem FARMA 4, avšak kalkulace podpor na jednotku provedena odlišnou
metodikou. Provedeny propočty na jednotku výroby. Výsledek: U sledovaných podniků lze
kalkulovat rentabilitu na jednotku výroby + zatížení TTP skotem. Pro zdokonalení srovnání
ekonomiky produkce mléka a masného skotu v ČR v mezinárodním měřítku byl u masného
skotu posílen soubor farem pro mezinárodní srovnání. Získány dva nové podniky, oba
s odchovem i výkrmem skotu. Podniková data doplněna do strukturovaných formulářů,
připraveno ke zpracování modelem. (Jeden podnik je v šetření nákladů ÚZEI, tj. „styčný
podnik“.) Zajištěna vstupní data a zpracování stávajících typických podniků IFCN Dairy a agri
benchmark Beef (mléko - 3 podniky, odchov skotu – 1 podnik, výkrm skotu – 1 podnik).
Výsledek: Rozšířena základna českých podniků pro mezinárodní srovnání ekonomiky
odchovu a výkrmu masného skotu. Zajištěna kontinuita mezinárodního srovnání ekonomiky
mléka i odchovu a výkrmu masného skotu. Výsledky byly publikovány v odborných článcích,
prezentovány v rámci výsledků IFCN Dairy a agri benchmark Beef na sérii seminářů pro
odbornou veřejnost Institutu vzdělávání v zemědělství, a přednáškách. Vyhodnocení
ekonomiky mléčného a masného skotu v ČR v r. 2010 z šetření nákladů ÚZEI je výstupem TÚ
4232/listopad. Analýza pozice výrobců mléka a masného skotu v mezinárodní konkurenci,
identifikace kritických míst produkce mléka je výstupem TÚ 4222/listopad.
Analýza a hodnocení potřeb českého venkova (1264)
Odpovědný řešitel:
Mgr. Pavel Pospěch
Další řešitelé:
PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Jan Drlík,
Ing. et Ing. František Nohel, Bc. Miloslav Delín
Výzkumný projekt se zabývá situací na českém venkově s ohledem na specifické
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problémy a potřeby, které jsou pro venkovský prostor charakteristické. Hlavním cílem je
identifikace a vyhodnocení těchto potřeb. Vytyčený cíl je koncipován ve formě dvou
základních problémových okruhů. V prvním, jehož výsledky byly zpracovávány v roce 2011,
byly na základě analýzy sekundárních kvantitativních dat identifikovány obecné
charakteristiky a problémy českého venkova, s důrazem na oblasti pracovního trhu,
demografického vývoje a kvality života. Součástí této první fáze je i kritická analýza diskurzu
rurality a pojetí venkova ve výzkumu a decizní sféře (diskurzivní a obsahová analýza knih,
seriálů a programových dokumentů), která bude nápomocná pro další pochopení
identifikovaných problémů. V druhé části projektu, jejíž zpracování spadá do roku 2012, bude
posuzována hypotéza „vícerychlostního venkova“: na základě současných typologií
venkovského prostoru budou identifikovány a kategorizovány oblasti odlehlého
a příměstského venkova (případně další „mezzokategorie“) a bude analyzován vliv jejich
polohy na vybrané problémové oblasti ekonomického a demografického charakteru.
Geografická poloha obcí bude operacionalizována časovou dosažitelností správních center a
center pracovních mikroregionů. Na jejím základě, po provedení komparativní kvantitativní
analýzy demografických indikátorů a indikátorů trhu práce a s využitím výsledků vlastního
kvantitativního výzkumu mezi představiteli odlehlých obcí, budou hledány odpovědi na
následující výzkumné otázky: 1. Jaké jsou aktuální a dlouhodobé problémy a potřeby českého
venkova ve sledovaných oblastech? a 2. Do jaké míry je demografický a ekonomický vývoj
českého venkova determinován jeho geografickou polohou ve vztahu k centrům? Výzkumné
otázky jsou v projektu konceptualizovány do indikátorů (trhu práce, demografického
charakteru a vztahujících se ke kvalitě života), které jako jednotlivé proměnné vstupují do
analýzy ve spojitosti s geografickou polohou obcí. První fáze projektu pracuje s agregovanými
daty za celý český venkov. Klíčovými zdroji dat jsou Integrovaný portál MPSV, ČSÚ (SLDB,
Lexikon obcí, atd.), šetření EU-SILC a European Social Survey. Ve druhé části projektu
budou zdroje dat částečně shodné, využity budou i poznatky získané vlastním empirickým
výzkumem mezi zastupiteli identifikovaných kategorií venkovských obcí.
Uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci v lokálním rozvoji (1265)
Odpovědný řešitel:
Ing. Marta Konečná
Další řešitelé:
RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.,
Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
Výzkumný cíl projektu: Hodnocení přenosu principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci do
lokálního rozvoje (v jeho ekonomických a sociálních aspektech), se zaměřením především na
zemědělce hospodařící v ekologickém režimu. Cílem je zjistit, jak a v jaké míře přispívají
zemědělci k lokálnímu rozvoji.
Byla zpracována literatura (postavení zemědělců v lokálním rozvoji, úprava metody
IDEA, zpracovány okruhy pro dotazníkové šetření) a připravována data pro identifikaci
respondentů. Vzhledem k náročnosti projektu na práci s literaturou a potřebě zpracovat
kvalitní teoretický základ, bylo posunuto plánované dotazníkové šetření a proběhly konzultace
konceptu s odborníky na různých konferencích (IASC2011 Plovdiv, ESRS 2011 Chania,
Bioakademie2011) a workshopech (Hannover 2011, Braunschweig 2011, NP Podyjí).
Průběžné výsledky projektu byly prezentovány na konferenci ESRS2011 v Chanii (Řecko)
a na workshopu v Braunchweigu (Německo).
Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na strukturální (investiční) podpory
poskytované v rámci I. osy PRV (1266)

7

Odpovědný řešitel:
Další řešitelé:

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.
Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc.,
RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.
Výzkumný cíl projektu: Vyhodnotit dopady vybraných opatření politik se zaměřením na
investiční podpory poskytované v rámci I. osy PRV.
Věcný obsah projektu, výstupy:
V roce 2011 byl splněn první dílčí cíl zaměřený na výběr metody pro hodnocení dopadů
opatření politik strukturálních podpor poskytovaných v rámci osy I PRV. Byla vybrána
kontrafaktuální analýza jako reprezentant kvantitativních metod a dále provedena příprava na
realizaci případových studií, zejména vytvoření okruhů otázek v oblasti kvalitativního
hodnocení dopadů strukturálních podpor. Z druhého dílčího cíle, kdy mělo být již provedeno
zhodnocení vlastních dopadů investičních podpor, se podařilo zabezpečit potřebná data pro
analýzu a provést jejich deskripci – údaje o 9 950 žadatelích o dotaci v rámci osy I, dále údaje
z databáze Creditinfo ČR za 1 850 subjektů, kteří jsou současně příjemci dotací v zemědělství
a zveřejnili své údaje z účetních závěrek v obchodním rejstříku za období let 2004-2010,
potřebné pro tvorbu srovnávacích skupin podpořených a nepodpořených podniků. Dále
probíhá zpracování údajů za soubor podniků FADN, které se v této databázi vyskytují
v průběhu let 2006-2010 pro vyhodnocení dopadů pouze u opatření 121- modernizace
zemědělských podniků a dále ve spolupráci s ŘO MZe probíhá získávání detailnějších údajů o
žadatelích a jejich konkrétních investičních projektech, které budou potřebné pro výběr
podniků pro provedení konkrétních případových studií v průběhu roku 2012. Paralelně
s deskriptivní analýzou proběhlo studium přístupů sofistikovanějších metod pro hodnocení
dopadů v rámci kontrafaktuální analýzy. Provedena vlastní kontrafaktuální analýza založená
na přístupu „Difference-in-differences identification strategy“ tzv. DID analýza a realizovány
2 případové studie zaměřené na oblast investičního chování, motivaci pro investování v rámci
PRV, překážky a bariéry při administraci žádostí o dotaci a proplacení apod.
Územní diferenciace migračních procesů v České republice a jejich dopad na rozvoj
venkovských oblastí (1267)
Odpovědný řešitel:
Mgr. Eliška Kozáková
Další řešitelé:
RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.,
Ing. et Ing. František Nohel
Výzkumným cílem je sledování vnitřních migračních procesů v ČR v souvislosti se
socioekonomickými faktory a v kontextu s celkovým demografickým vývojem a dopadu
těchto procesů na rozvoj venkova. Aplikace metody geograficky vážené regrese na zkoumání
migračních procesů na území ČR. Na základě rešerše literatury byly stanoveny faktory, které
by mohly mít vliv na migraci v ČR a zároveň jsou k dispozici data k těmto faktorům na obecní
úrovni (počet dokončených bytů, míra nezaměstnanosti, počet škol v obci, občanská
vybavenost obce, počet zdravotnických zařízení v obci, sňatečnost a rozvodovost, věkové
složení populace, hustota obyvatelstva, počet pracovních míst v obci a počet lékařů v obci).
Následuje analýza vývoje migrace v České republice od 90. let 20. století po současnost
v návaznosti na socioekonomické faktory a demografický vývoj. Návazně bude využita
prostorová regrese pro zjištění, zda existuje vztah mezi migračními procesy a výše
stanovenými faktory. Tyto vztahy budou následně analyzovány a popsány.
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Ex post analýza účinnosti podpory vybraných opatření risk managementu na variabilitu
příjmů zemědělských podniků v ČR s využitím holistického přístupu k řešení rizik
zemědělského podnikání (1268)
Odpovědný řešitel:
Ing. Jindřich Špička
Další řešitelé:
Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.
Výzkumný cíl projektu: Vyhodnotit ex post účinnost subvencování vybraných opatření řízení
zemědělských rizik v ČR s ohledem na reakci farmářů na úroveň rizika a politiku v oblasti
řízení rizik v zemědělství.
Věcný obsah projektu, výstupy:
Na základě studia pracovních dokumentů a publikací OECD byl sestaven panel
100 zemědělských podniků z databáze výběrového šetření nákladů a výnosů zemědělských
komodit, který byl podroben analýze extrémních hodnot a úpravě časových řad (2000 – 2009).
Na bázi souboru byla analyzována a vyhodnocena expozice zemědělských podniků vůči
rizikům volatility výnosů, cen a variabilních nákladů pro 3 plodiny (pšenice ozimá, ječmen
jarní, řepka). Evaluace rizikové expozice byla zaměřena na rozdíly mezi průměrnou
individuální a agregovanou variabilitou výnosů a cen a na vliv výměry plodiny a přírodních
podmínek na variabilitu výnosů plodin. Hodnoty byly porovnány s publikací OECD
(konkrétně s výsledky za Německo). Koeficienty variace a korelační koeficienty závislosti
výnosů, cen a variabilních nákladů sloužily jako podklad pro nastavení pravděpodobnostního
rozdělení uvedených proměnných u typických podniků, které byly identifikovány z podnikové
typologie a výsledků sítě FADN. Celkem bylo uvažováno 8 typických podniků (4 podniky
s polní výrobou, 4 podniky se smíšenou výrobou – malé, střední, velké, největší). S využitím
simulace Monte Carlo byl u těchto podniků vyhodnocen efekt zemědělského pojištění na
vývoj ČPH/ha v závislosti na objemu produkce.
Paralelně s kvantitativní analýzou proběhla kvalitativní analýza systémů řízení rizik
v zemědělství a jejich podpory ve vybraných zemích EU včetně ČR a v Austrálii. Základní
literaturou byly publikace OECD. Nejdůležitější zjištění jsou obsažena v bulletinu ÚZEI
a vybraných publikacích.
Výsledky projektu byly představeny na bloku seminářů při návštěvě Fakulty zemědělských
věd Georg-August-Universität, Göttingen (Německo) ve dnech 12.-16. 9. 2011.
2.2 Granty (národní projekty)
Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí
Číslo projektu:
QH 72257
Vypisující organizace:
NAZV MZe
Doba řešení:
1. 5. 2007-31. 12. 2011
Odpovědný řešitel:
Ing. Václav Voltr, CSc.
Řešitelský kolektiv (ÚZEI): RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Marie Štolbová, CSc.,
Ing. Jakub Kučera, Ing. Milan Pizinger, Ing. M. Míčová
Řešitelé spolupracujících organizací: Ing. Pavel Novák, CSc. (VÚMOP), prof. Ing. Ondřej
Šařec, CSc. (ČZU v Praze), Ing. Jan Leština, CSc. (VÚRV), doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D.
(Mendelova univerzita v Brně), Ing. Petr Míša, Ph.D. (Agrotest fyto, s. r. o.),
Ing. Ivo Hartman, Ph.D. (VÚP, s. r. o.)
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011:
Hlavním cílem řešení projektu v roce 2011 bylo především závěrečné vyhodnocení
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projektu. Byly získány závěrečné databáze pro finální analýzu hodnocení bonitovaných
půdně-ekologických jednotek (BPEJ) a hodnocení environmentálního působení vlivu
technologií na kvalitu půdy. Na základě údajů ČHMÚ, dat ze zemědělských podniků,
databáze komplexního průzkumu půd a rozboru aktuálních půdních vzorků byly po podrobné
analýze zpracovány produkční funkce plodin, které definují vzájemnou souvislost půdněklimatického prostředí v detailním popisu jednotlivých fyzikálních komponent, výnosů 15
hlavních plodin, spotřeby živin a počtu chemických ochran. Uvedené vstupy byly zpracovány
ve třístupňovém regresním modelu, který je dále aplikován pro standardizaci jednotlivých
hlavních půdně-klimatických jednotek (HPKJ) a následně i BPEJ. Podklady jednotlivých
řešitelů byly použity pro návrh ekonomického optimalizačního modelu hrubého ročního
rentního efektu (HRRE). Tento model umožňuje definovat ekonomický efekt hospodaření na
půdě a následně odvození ceny půdy pro volitelné zaměření a intenzitu výroby podle
zvolených kombinací oceňovacích plodin. Náklady pro stanovení HRRE jsou založeny na
ekonomickém vyhodnocení jednotlivých technologických operací podle návrhu České
zemědělské univerzity. Tyto náklady jsou přizpůsobeny jednotlivým půdně-klimatickým
podmínkám použitým v řešení. Byly navrženy nové alternativní úřední ceny zemědělské půdy
a způsby jejich hodnocení. Vyhodnocení umožňuje různou kategorizaci přístupu k hodnocení
půdy podle intenzity a environmentálních omezení. V rámci projektu byl uspořádán v roce
2011 seminář „Půda v 21. století: hodnocení a oceňování zemědělského půdního fondu
v podmínkách užití a ochrany přírodních zdrojů“. (Doksy, listopad 2011). Podrobně byl
dokumentován vliv hospodaření v zemědělském provozu na kvalitu půdy na luvických
zemích a byly vyhodnoceny i jeho ekonomické dopady.
Model FARMA-5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování
zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským
technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační
systém
Číslo projektu:
TA01021220
Vypisující organizace:
Technologická agentura ČR
Doba řešení:
leden 2011 - prosinec 2014
Odpovědný řešitel:
Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
Řešitelský kolektiv (ÚZEI): RNDr. Ivan Foltýn, CSc.
Řešitelé spolupracujících organizací: doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., Mgr. Přemysl Pavka,
Ing. Lubomír Smrček (EKOTOXA s. r. o.)
Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvořit poradenský optimalizační systém FARMA-5, který
představuje sofistikovaný softwarový aparát pro modelování a simulace optimálního chování
zemědělských podniků. Přístup a řešení vychází z výrobně ekonomických podmínek
zemědělského podniku (struktura výroby, kvalita půdního fondu, hektarové výnosy,
užitkovosti zvířat a nákladovost zemědělských komodit), reaguje na vnější ekonomické
prostředí (tržní ceny zemědělských produktů, podpory zemědělských aktivit na bázi Společné
zemědělské politiky EU a její specifika pro ČR), respektuje zásady správné zemědělské praxe
a umožňuje vybírat a hodnotit varianty hospodaření přátelské k životnímu prostředí, které
snižují negativní dopady zemědělské činnosti na životní prostředí.
Systém FARMA-5 představuje systém modelů založený na propojení a modifikaci již
existujících modelových nástrojů, jako jsou optimalizační model chování zemědělského
podniku simulující kromě ekonomických aktivit i agro-environmentální aktivity a bilanci
živin N, P, K v zemědělské půdě, také emisní model EMI-1 simulující emise amoniaku ze
zemědělské činnosti podniku do ovzduší, imisní model IMI-1, který statisticky odvozuje
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imisní koncentrace amoniaku z emisí, depoziční model DEP-1 umožňující kvantifikovat
vstup celkového atmosférického dusíku do půdy (s ohledem na emise amoniaku emitované ze
zemědělského podniku) a protierozní model ERO-1 vyhodnocující míru erozního ohrožení
zemědělské půdy daného podniku. Model ERO-1 bude zpracovávat rovněž návrhy
protierozních opatření s podporou geografického informačního systému GIS umožňujícího
geografické lokalizace protierozních opatření a jejich transformaci do modelu FARMA-5.
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011:
Zpracování první etapy E001 - Modul 1. Vývoj a modifikace optimalizačního modelu
FARMA-4 - specifikace dat a sjednocení řešení: doplnění výrobně-nákladových funkčních
závislostí (výnos/náklady), upřesnění bilance živin N, P, K v půdě pro jednotlivé plodiny,
výpočet emise amoniaku na základě výrobní struktury podniku a modelu o protierozních
opatřeních.
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického
růstu a konkurenceschopnosti odvětví
Číslo projektu:
QI 111A166
Vypisující organizace:
NAZV
Doba řešení:
1. 1. 2011 - 31. 12. 2014
Koordinátor projektu:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
(Ing. Miroslav Rozkot, CSc.)
Odpovědní řešitelé (ÚZEI):
Ing. Jan Boudný, Ing. Jindřich Špička
Spolupracující organizace:
VÚŽV, v. v. i.; VÚVeL, v. v. i.; Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové ; Univerzita
Pardubice; Mendelova univerzita v Brně; Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno; Contipro C, a.s.
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011:
Posláním projektu je zdokonalit a uplatnit biotechnologické metody v reprodukci a odchovu
prasat, které pozitivně působí na ekonomiku chovu prasat, a tím i konkurenceschopnost
odvětví. Úkolem ÚZEI je zhodnocení ekonomického přínosu nově navržených metod
z oblasti reprodukce, výživy a zdravotního stavu. Projekt využívá databázi nákladů a výnosů
chovu prasat vytvářenou každoročně na základě výběrového šetření nákladů a výnosů
v zemědělství ÚZEI. V prvním roce řešení projektu byla globálně zhodnocena ekonomika
chovu prasnic a prasat v ČR v roce 2010. Byl sledován vliv užitkovosti prasnic na ekonomiku
chovu prasnic a také na ekonomiku jatečných prasat v rámci uzavřeného obratu stáda. Dále
byl sledován vliv užitkovosti prasat ve výkrmu na ekonomiku chovu.
Projekty s podporou jiných resortů
Projekt s podporou Ministerstva vnitra:
Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových
situací a ohrožení
Číslo projektu:
MV-75251-4/OVB-2010
Vypisující organizace:
Ministerstvo vnitra
Doba řešení:
1. 11. 2010 - 31. 3. 2013

11

Odpovědný řešitel:
Ing. Olga Štiková
Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Helena Sekavová, RNDr. Ivan Foltýn,
CSc., Ing. Ida Zedníčková, JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Martin Plášil, Ph.D.
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011:
Hlavním cílem řešení projektu v roce 2011 bylo kvantifikovat potřebný objem potravin
nezbytných pro zajištění minimálního krytí nutričních požadavků na výživu obyvatelstva ČR
při jakémkoliv druhu ohrožení. Na základě minimálních výživových doporučených dávek
(VDD) stanovených pro jednotlivé populační a věkové skupiny obyvatel byly vypočteny
VDD pro průměrného obyvatele ČR. VDD pro průměrného obyvatele byly optimalizovány
pomocí optimalizačního modelu VYZIVA-1. Výsledkem je potřebný objem potravin
k zajištění minimálních požadavků na výživu. Optimalizační model VYZIVA-1 vyžadoval
sběr a přípravu následujících dat: sortiment a objem jednotlivých potravin (spotřební limity),
jejich složení (nutriční hodnoty), průměrné spotřebitelské ceny jednotlivých potravin. Na
základě těchto propočtů budou nastíněny „krizové scénáře“ řešící zajištění minimální nabídky
potravin. Výsledky výpočtů prezentovány v průběžné roční zprávě.
Projekty s podporou Ministerstva kultury ČR:
VISK 5 - Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury
Číslo projektu:
2534/2011 SOLK
Vypisující organizace:
Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení:
12. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Odpovědný řešitel:
Mgr. Soňa Poláková, od 1. 10. 2011 Ing. Daniel Smetana
Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Ing. Miroslava Junková, Ing. Radmila Karešová, CSc., Ing.
Libuše Zárubová
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011:
Projekt směřuje k vytvoření kvalitních bibliografických záznamů dosud elektronicky
nezpracovaných dokumentů z fondu Zemědělské a potravinářské knihovny. Hlavním cílem
projektu je usnadnit a zefektivnit vyhledávání v záznamech od roku 1926 do roku 1994
a umožnit vyhledávání podle bibliografických údajů, hesel z tezauru AGROTERM a souboru
národních autorit.
Zpracované záznamy jsou přístupné přes on-line katalog ZPK a Souborný katalog ČR.
Záznamy lze plnohodnotně vyhledávat podle bibliografických údajů, hesel z tezauru
AGROTERM a kódů MDT. Záznamy jsou zpřístupněny všem knihovnám ke stažení přes
server Z39.50. Čtenáři si dokumenty mohou on-line objednávat a rezervovat. Dokumenty
bylo možno plnohodnotně začlenit do výpůjčního systému. Záznamy dokumentů v on-line
katalogu usnadňují také vyhledávání a realizaci meziknihovních výpůjčních služeb.
VISK 9 - Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v ZPK - ÚZEI
2011
Číslo projektu:
2540/2011 SOLK
Vypisující organizace:
Ministerstvo kultury ČR
Doba řešení:
12. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Odpovědný řešitel:
Mgr.
Soňa
Poláková,
Ing.
Daniel
Smetana
(od 1. 10. 2011)
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Řešitelský kolektiv (ÚZEI): Ing. Irena Kadeřábková
Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011:
V roce 2011 pokračovala revize přístupového rejstříku České zemědělské
a potravinářské bibliografie Zemědělské a potravinářské knihovny (ZPK). Při opravách
rejstříku bylo zkontrolováno 1 643 rejstříkových hesel a 12 128 záznamů. Z databáze
národních autorit Národní knihovny ČR bylo propojeno 627 personálních autorit. ZPK
v databázi AUT10 Národní knihovny ČR vytvořila celkem 216 návrhů personálních autorit
a 65 návrhů autoritních záznamů korporací a akcí. Výsledkem řešení je snadnější a rychlejší
proces katalogizace, menší chybovost.
Projekty s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
Informační zdroje pro výzkum
Přístup do nejvýznamnějších informačních zdrojů pro zemědělský a potravinářský výzkum je
zajištěn v rámci programu MŠMT „Informační zdroje pro výzkum – INFOZ“. ZPK se
připojila jako účastník ke třem konsorcionálním projektům.
Multilicence přírodovědných a zemědělských informačních zdrojů pro konsorcia
akademické a vědecké sféry ČR
Číslo projektu:
VZ09011
Hlavní řešitel:
UP Olomouc
Zdroje: FSTA (Food Science and Technology Abstracts), CAB Abstracts Plus, PQ Agricola
Plus Text
Součástí licence je softwarový nástroj LinkSolver umožňující generovat propojení mezi
informačními zdroji a službami podporujícími standard OpenURL – typicky vytváření linků
na plné texty a volně dostupné zdroje na Internetu.
Stránky projektu: http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/infoz/
Zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
Číslo projektu:
VZ09006
Hlavní řešitel:
Národní knihovna ČR
Zdroje: EBSCO (Academic Search Complete, Business Search Complete)
Stránky projektu: http://inep.nkp.cz/
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro
výzkum
Číslo projektu:
VZ09003
Hlavní řešitel:
Národní technická knihovna
Zdroje: Science Direct, SpringerLink
Stránky projektu: http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk
Projekty s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR:
Projekt Zdraví 21
Číslo projektu:
Vypisující organizace:

PPZ 10134
Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Doba řešení:
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Odpovědný řešitel:
Mgr. Jana Beránková
Projekt podpory zdraví PPZ 10037 realizovaný v rámci dotačního programu MZ ČR
„Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ nese název: „Informační kampaň na
téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá
výživa“. Součástí projektu je rozšiřování obsahu webových stránek www.viscojis.cz/teens ,
které jsou určeny mládeži ve věku 11 – 19 let (do března 2011 fungovaly na adrese
www.viscojis.cz). Pro cílovou skupinu dětí 3-8 let (děti MŠ a I. stupně ZŠ) jsou realizována
představení, na nichž se děti hravou formou seznamují se základními hygienickými pravidly
při manipulaci s potravinami a se základy zdravé výživy. V r. 2011 bylo realizováno celkem
9 představení s účastí 591 dětí.
2.3 Tematické úkoly (odborný servis pro MZe)
V roce 2011 řešil ÚZEI celkem 47 tematických úkolů. Následující přehled stručně
charakterizuje úkoly s výzkumným, resp. odborným zaměřením.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010 (4101)1
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1200
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Analýza vývoje zemědělství ČR za rok 2010. Hodnocení zemědělské politiky v roce 2010.
Výstup: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010. Praha: MZe, 2011, 210 s. ISBN 978-807334-005-5.
Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (4103)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
RSDr. Josef Sívek
Další řešitelé:
Ing. Lenka Fišerová, Ing. Zdeněk Bajnar
Věcný obsah úkolu, výstupy:
a)
PRIMA - „Prototypické“ účinky politik na multifunkční aktivity venkovských obcí.
V rámci WP2 se uskutečnil seminář, který měl za cíl představit model s cílovými skupinami,
WP3 – sběr, výpočty a validace dat a ověřování výsledků modelu. Proběhlo setkání konsorcia
v Německu, kde byly hodnoceny dosažené výsledky.
b)
RURAL ECMOD - Analýza územních dopadů Rural Development Regulations
v evropských venkovských oblastech. Byl řešen WP3 „Syntéza dopadu rozvoje politik
a doporučení“ a WP4 „Hodnocení a interpretace výsledků scénářů“.
Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce,
zpracování, odbyt a trh s biopotravinami) (4212)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Andrea Hrabalová
Další řešitelé:
Ing. Martina Dittrichová, Ing. Marta Konečná
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Pokračování ve sběru statistických dat z ekofarem (bioprodukce) ve spolupráci s kontrolními

1

Údaj značí evidenční číslo úkolu v číselníku úkolů ÚZEI.
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organizacemi (KEZ, ABCERT, BIOKONT) ve stejném rozsahu jako v letech 2007 až 2010.
a) sběr údajů ze všech ekofarem potřebných ke splnění povinných závazků vůči Evropské
komisi dle nařízení Rady (ES) 834/2007,
b) sběr údajů k analýze rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice
včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin,
c) sběr dalších informací nutných z pohledu MZe k hodnocení vývoje sektoru
a implementované politiky.
Výstupem tématického úkolu jsou dvě samostatné zprávy: zpráva, která obsahuje základní
statistické údaje o ekologickém zemědělství a údaje o objemu a způsobu uplatnění
bioprodukce ekofarem v ČR, a dále zpráva zaměřená na analýzu výrobců a distributorů
registrovaných v ekologickém sektoru a maloobchodních řetězců s cílem odhadnout velikost
trhu s biopotravinami v ČR (tj. spotřebu biopotravin), zhodnocení významu jednotlivých
distribučních cest při prodeji biopotravin a podíl hlavních kategorií biopotravin na trhu.
Zpráva je dostupná na stránkách MZe:
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologickezemedelstvi/statistika-a-pruzkumy.
Oceňování a využití půdního fondu (4214)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Václav Voltr, CSc.
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1210
Věcný obsah úkolu, výstupy: Analýza využívání cen půdy podle BPEJ při řešení
pozemkových úprav. Vývoj faktorů působících na výnosovou hodnotu zemědělské půdy.
Porovnání základních cen zemědělské půdy podle aktuální vyhlášky MF ČR a modelového
výpočtu.
Analýza nových přístupů k implementaci agroenvironmentálních opatření od roku 2014
(4218)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jaroslav Pražan
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1210
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Dokončení rozpracovaného návrhu nových titulů agroenvironmentálních opatření (AEO) pro
období od roku 2014, včetně zpracování návrhu na úpravy implementační fáze. Úprava
podopatření AEO horizontálního charakteru (implementace na celém území ČR) a opatření,
vhodných pro aplikaci v rámci tzv. faremních plánů (alokace vhodného managementu přímo
na farmě). Posouzení proveditelnosti (finanční náklady a nároky na pracovní sílu). Návrh
metodiky šetření, koncept výpočtu.
Monitoring a predikce cen hlavních komodit v ČR a vybraných zemích EU (4221)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Hana Baudisová
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 4221
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Krátkodobé predikce cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských
cen hlavních komodit rostlinného a živočišného původu na bázi údajů ČSÚ a TIS ČR SZIF.
Komparace cen zemědělských výrobců, burzovních cen a spotřebitelských cen ve vybraných
zemích EU.
Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového a drůbežího masa na trh
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komodit v ČR v roce 2011 (4222)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
.Ing. Iveta Bošková
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1221
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Perspektivy produkce a užití mléka a hovězího masa v ČR na základě porovnání ekonomiky
produkce uvedených komodit v ČR a ve vybraných zemích EU a světa s využitím databáze
IFCN Dairy a Agribenchmark Beef. Vývoj a výhled produkce, cen a zahraničního obchodu
s komoditami hovězí, vepřové, drůbeží a skopové maso ve světě a v Evropě a jejich vliv na
vývoj domácího trhu. Údaje mezinárodních sítí IFCN (International Farm Comparison
Network) a Agribenchmark Beef použity pro porovnání ekonomiky produkce mléka a
hovězího masa v ČR a vybraných zemích EU a světa. Analyzovány perspektivy produkce
mléka v ČR v souvislosti s výsledky porovnání ekonomiky produkce a s vývojem světového a
evropského trhu. Na základě dostupných údajů a krátkodobých předpovědí o situaci na trhu
s masem na světových a evropských trzích predikován vývoj na domácím trhu s komoditami
hovězí, vepřové, drůbeží a skopové maso.
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2010 (4223)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Karina Pohlová
Další řešitelé:
Ing. Karla Trdlicová
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Postavení ČR v agrárním obchodu EU. Vývoj AZO ČR celkem, za EU 27 a třetí země.
Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a bilance AZO ČR. Analýza
kilogramových cen dovozu a vývozu. Hodnocení konkurenceschopnosti ukazateli RCA.
Analýza agrárního zahraničního obchodu (4224)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Karina Pohlová
Další řešitelé:
Ing. Karla Trdlicová
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Analýza českého AZO celkem a za EU 27 a třetí země. Komoditní a teritoriální skladba AZO
ČR. AZO ČR v hodnotovém a množstevním vyjádření. Analýza kilogramových cen. Grafické
a tabulkové výstupy.
Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby
(4225)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Olga Štiková
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1220
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Vývoj celkové spotřeby potravin (vč. nutričního hodnocení) a spotřeby podle sociálních
skupin, predikce spotřeby. Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl dovozů na celkové
spotřebě. Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání za potraviny, nápoje,
tabák. Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na spotřebu potravin. Analýza
vývoje na českém trhu s důrazem na nabídku potravinářského zboží a spotřebitelské
preference.
Výstupy:
Vliv ekonomických a sociálních faktorů na spotřebu potravin a vývoj vnitřního trhu.
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Vývoj spotřeby potravin, kritéria jejího hodnocení a predikce.
Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD (4226)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Karla Trdlicová
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1200
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Podklady ke kvantifikaci odhadu produkčních a spotřebitelských podpor následně publikované
v monitoringu OECD.
Výstupy: Zemědělská politika ČR v období 2009-10. Agricultural Policies in OECD
Countries: Monitoring and Evaluation 2011. Czech Republic 2009-2010.
Výkonnost a efektivnost výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a výroby
nápojů (CZ-NACE 11) (4228)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Lenka Mejstříková
Další řešitelé:
JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Martin Plášil, Ph.D.
Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků (MSP) v rámci oborů 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 ve sledovaných oborech.
Věcný obsah úkolu, výstupy: V rámci úkolu řešen výzkumný tematický úkol „Výkonnost
potravinářského sektoru jako odvětví navazujícího na zemědělství se zaměřením na regionální
potraviny a malé střední podniky“. Cíle výzkumu: Vyhodnocení trendů u regionální produkce
a posouzení ekonomické výkonnosti MSP včetně identifikace oblastí rozhodujících o jejich
dalším rozvoji. Predikce vývoje finanční výkonnosti do roku 2020. Posouzení celkové
produkční výkonnosti potravinářského sektoru ČR, zaměstnanosti, mzdového vývoje
a ekonomické výkonnosti i efektivnosti. Hledání příležitostí umožňujících jeho další rozvoj
a současně určení oblastí, kde tento sektor zaostává.
Vývoj mezinárodního trhu s jablky v horizontálním pojetí a jeho vliv na trh s jablky
v ČR (4229)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Ivanka Součková
Další řešitelé:
Václava Peřinová
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Konkurenceschopnost ovocnářství v ČR, jeho další vývoj. Vývoj světového trhu s jablky,
vývoj trhu s jablky v zemích EU, dopad na producenty jablek v ČR. Vývoj zahraničního
obchodu s jablky ve vybraných producentských zemích EU, jeho vliv na produkci
a ekonomiku pěstování jablek v ČR. Možnosti dalšího rozvoje produkce jablek, spotřeby a
soběstačnosti ČR.
Výstupy: Přehled o produkci, spotřebě a zahraničním obchodě s jablky v ČR, přehled
o světovém trhu s jablky a v zemích EU, ekonomické zhodnocení tuzemské produkce jablek,
vývoj konkurenceschopnosti ovocnářství v ČR a predikce jejího dalšího vývoje, návrhy
možností rozvoje ovocnářství ČR v rámci produkce jablek a zlepšení soběstačnosti, popř.
porovnání některých ukazatelů s významnými producenty ze zemí EU.
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Vyhodnocení systému monitoringu PRV – zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru
Hrubá přidaná hodnota podniku za rok 2010 (4231)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jindřich Špička
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru „Hrubá přidaná hodnota podniku (HPH)“, který je
na základě evropské legislativy povinně pravidelně vykazován Evropské komisi v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV).
Odhad indikátoru HPH za rok 2010 na základě dostupných dat a revize metodiky výpočtu
HPH na celopodnikové bázi ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm FADN ČR, ČSÚ, MZe
ČR a společností DHV ČR. Součástí metodiky je vymezení rozsahu a termínů předání dat pro
výpočet HPH od roku 2012.
Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků (4232)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jana Poláčková, CSc.
Další řešitelé:
Ing. Jan Boudný, Ing. Bohdana Janotová
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Zpracování úplných vlastních nákladů a příspěvků na úhradu výrobků zemědělské prvovýroby
za rok 2010 a analýza vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru
zemědělských podniků.
Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování chmele v ČR na základě výběrových
šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků.
Výstupy:
Ekonomika pěstování chmele v ČR - odhad pro rok 2010. Náklady vybraných zemědělských
výrobků za rok 2010. Ekonomika pěstování chmele v ČR – skutečnost za rok 2010. Analýza
úrovně nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné výroby a jejich vývoje za období 20062010. Porovnání nákladů vybraných výrobků se srovnatelnými údaji sousedních zemí
a s předními světovými vývozci.
Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen
zemědělské půdy v podmínkách ČR (4233)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Václav Vilhelm, CSc.
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Monitoring tržních cen zemědělské půdy. Hodnocení lokálních vlivů určujících místně i
časově obvyklou cenu zemědělských pozemků. Prohloubení a zlepšení kvantifikace vlivů
jednotlivých faktorů ovlivňujících ceny nájemného za zemědělské pozemky. Predikce vývoje
ceny zemědělských pozemků a nájemného za zemědělské pozemky. Zajištění sběru dat
o tržních cenách zemědělských pozemků využívaných pro zemědělskou činnost.
Analýza možností efektivního využití režimu zvláštních podpor dle čl. 68 nařízení Rady
(ES) č. 73/2009, dopady předpokládaných scénářů SZP po roce 2013 v oblasti přímých
plateb a z toho vyplývající priority (4234)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):

Ing. Jaroslav Humpál

Další řešitelé:

RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Ing. Ida Zedníčková,
Ing. Jan Boudný, Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.,
Ing. Josef Hanibal
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Věcný obsah úkolu, výstupy:
Analýza využití čl. 68 NR 73/2009, příprava na revizi režimu zvláštní podpory pro roky 2012
a 2013 a možnosti využití podobného typu podpor v SZP po roce 2013. Propočty dopadů
předpokládaných scénářů SZP po roce 2013 v oblasti přímých plateb. Aktualizace priorit ve
vztahu k budoucí podobě SZP po roce 2013, zejména v oblasti přímých plateb.
Podklady pro pozici MZe pro vyjednávání o finanční perspektivě EU na období 2014 2020 (4241)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Další řešitelé:

RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.
RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.,
Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Zuzana Křístková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu, výstupy:
Aktualizovat, vyhodnotit a rozvíjet scénáře finančního rámce SZP po roce 2013 v kontextu
celkového socioekonomického vývoje a finanční perspektivy na období 2014-2020, a to jak na
úrovni EU (rámcově) tak na úrovni ČR (podrobně). Cílem je zpracovat kvantitativní podklady
založené na kalkulacích ekonomických modelů celkové a částečné rovnováhy. Požadavkem je,
aby použité modely a další nástroje kvantitativní analýzy vycházely z osvědčených
teoretických ekonomicko-matematických přístupů používaných Evropskou komisí, byly
maximálně založeny na oficiálních datech Eurostatu, ČSÚ, DG AGRI – FADN a FADN-ČR a
byly maximálně transparentní. Evropská komise (DG AGRI) zakládá své analýzy na soustavě
modelů AGLINK, ESIM, CAPRI a GTAP/LETAP, v omezené míře i nově AGMEMOD.
Výstupy: Analýza dopadů návrhu finančni perspektivy EU pro obdobi 2014-2020 na české
zemědělství.
Zemědělské pracovní síly a jejich pozice na agrárním trhu práce (4243)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
PhDr. Daniela Spěšná
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1213
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Dlouhodobé trendy a hodnocení aktuální zaměstnanosti v zemědělství. Aktuální podnikové
strategie zaměstnanosti a odměňování. Hodnocení situace na agrárním trhu práce. Analýzy se
zaměřením na klíčové dimenze agrárního trhu práce, tj. na zaměstnanost a nezaměstnanost
zemědělských pracovních sil a nabídku a poptávku po zemědělských pracovních silách na
úřadech práce. Komparace agrární zaměstnanosti v zemích EU 27.
Výstupy: Zemědělské pracovní síly a jejich pozice na agrárním trhu práce.
Příjmová úroveň v zemědělství (4244)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jan Drlík
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1200 a 1300
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Analýza a hodnocení vývoje mzdové situace zemědělců (nominální a reálné mzdy) celkem
a strukturovaně podle regionů, právních forem podnikání a profesí včetně vlivu podílu
kvalifikované práce. Analýza a hodnocení mzdové disparity v rámci odvětví národního
hospodářství. Syntéza aktuálních a relevantních poznatků z vlastního empirického šetření
ÚZEI, zaměřeného na podnikové strategie zaměstnanosti a odměňování. Úroveň příjmů
venkovských domácností (dle statistiky rodinných účtů), porovnání s domácnostmi
městskými. Analýza a hodnocení vývoje příjmů pracovníků podnikajících v zemědělských
podnicích fyzických osob (mimo mzdové příjmy, s využitím datové základny FADN ČR).
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Výstupy: Mzdová úroveň v zemědělství. Úroveň příjmů podnikatelů v zemědělství.
Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU (4301)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Josef Hanibal
Další řešitelé:
Pracovníci odboru Kontaktní pracoviště FADN
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR. Organizování výběrového
šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2010 v síti
FADN. Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR v souladu s Nařízením Rady
EU č. 79/65/EEC.
Výstupy: Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství
za rok 2010 v rámci FADN (Samostatná příloha Zprávy o stavu českého zemědělství 2010).
Předání požadovaných podnikových dat a výstupů pro DG-AGRI (Brusel).
Ekologické aspekty trvale udržitelného systému hospodaření (4402)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jiří Minář
Další řešitelé:
Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Prezentace trvale udržitelného zemědělství i tradičních témat ekologického zemědělství;
webové stránky, odborné publikace ekologického zemědělství apod.).
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a poradenství (4403)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
RSDr. Josef Sívek
Další řešitelé:
Ing. Lenka Fišerová
Věcný obsah úkolu, výstupy:
a) Plnění úkolů vyplývajících z účasti v programech Leonardo: (eCOTOOL: vývoj a aplikace
nástrojů pro Europass pod značkou CS eco-tools, adaptace a pilotní testování v rámci
zemědělského sektoru. Projekt koordinuje Univerzita v Essenu. CerOrganic: Quality-Certified
Training of Farmers on Organic Agriculture – kvalita ve všech sektorech VET – předkládá
Řecko).
b) Spolupráce s Agroinštitútem Nitra na společném vydávání periodika „Zemědělská,
pôdohospodárská škola“, na tvorbě společných vzdělávacích programů, studijních
informačních materiálech a vzájemné využívání odborných lektorů v jednotlivých
vzdělávacích programech.
c) Spolupráce s partnery ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa v oblasti
poradenství a vzdělávání a v transferu výstupů z výzkumu do praxe. Národní workshop
k projektům v rámci diseminace.
Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti v rámci Zemědělského
poradenského systému ČR jako součásti evropského Farm Advisory System (FAS)
(4404)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Josef Kořínek
Další řešitelé:
RSDr. Josef Sívek
Věcný obsah úkolu, výstupy:
a) Zvyšování odborné způsobilosti poradců akreditovaných MZe – příprava vzdělávacích akcí
dalšího vzdělávání (semináře, e-learningové kurzy, kontrolní listy, studijní pomůcky).
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b) Prodloužení platnosti akreditačního certifikátu, semináře, pomůcky, studijní podpory.
c) Rozšíření podoblasti u poradců akreditovaných MZe – administrace, vlastní akreditace,
zapsání do registru a vystavení certifikátů. d) Zařazení nové oblasti rostlinolékařství, zařazení
nové podoblasti zemědělské stavby a mechanizace. Vytvoření systému vzdělávání.
Ve spolupráci s metodiky poradenství ověření činností potřebných k akreditaci poradců pro
oblast rostlinolékařství. e) Aktualizace webových stránek tvořících informační podporu pro
poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (www.agroporadenstvi.cz a www.infovenkov.cz).
f), g) Činnost metodiků poradenství - metodická činnost a pomoc v regionu pro oblast
poradenství určená zemědělským podnikatelům, AZV, VÚ, univerzitám, nevládním
neziskovým organizacím působícím v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, transfer
poznatků výzkumu a vývoje do praxe. Činnost metodiků poradenství je specifikována
v příloze „Metodici poradenství ÚZEI a jejich postavení v rámci zemědělského poradenského
systému v ČR“. h) Příprava systému poradenství na programovací období 2014-2021.
i) Činnost Správce Registru. j) Kontrola činnosti poradců akreditovaných MZe podle
Směrnice MZe č. 30/2010-18000. Podrobněji viz kap. 2.6.
Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin
(4411)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Marie Macháčková
Další řešitelé:
Ing. Marie Holasová, Ing. Eva Mašková Výzkumný ústav
potravinářský, v. v. i.
Věcný obsah úkolu, výstupy - viz subkap. 2.7.7
Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz (4412)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Irena Suková
Další řešitelé:
Mgr. Jana Beránková
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Internetové stránky bezpečnostpotravin.cz:
 zajišťování obsahu a provozu portálu podle požadavků ICBP-MZe, příprava, testování,
úprava a uvedení do provozu nové verze webu, provedení grafických úprav, zpracování
pevných informačních článků k jednotlivým kategoriím;
 pravidelná aktualizace kategorie RASFF, soustavné sledování, zpracování a zveřejňování
varování o závadných potravinách (v r. 2011 celkem 45 varování);
 soustavné sledování, zpracování a zveřejňování informací o činnosti dozorových orgánů
ČR a států EU, informací z Evropské komise a úřadu EFSA, informací z potravinářské
legislativy ČR a EU a dalších informací souvisejících s problematikou bezpečnosti
potravin;
 pravidelná aktualizace přehledu potravinářské legislativy EU, průběžná aktualizace textů
předpisů ČR;
 doplňování a aktualizace A-Z slovníku bezpečnosti potravin.
Internetové stránky food safety.cz: správa a aktualizace aplikace s texty v anglickém jazyce.
Internetové stránky viscojis.cz:
 rozvíjení grafických a softwarových úprav, redakční činnost, zajišťování autorských
příspěvků, lektorů, grafických prací a propagačních materiálů;
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 web viscojis.cz nově zaměřen na všechny věkové kategorie veřejnosti, zajišťovány práce
pro web viscojis/teens umožňující interaktivní přístup a určený speciálně pro mládež 11–
19 let (zpracování 15 nových témat, vytvoření 13 nových ilustrací), web viscojis/teens
navštívilo k 12. 12. 2011 téměř 168 tis. uživatelů, tzn. asi 64 tis. v r. 2011;
 zpracování a vytištění nové aktualizované propagační publikace „Viscojis“.
Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské knihovny
(4413)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Mgr. Martin Kvítek
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Akvizice knih a časopisů, mezinárodní výměna publikací.
Zajišťování komplexních služeb knihovny, vč. služeb výpůjčních a expresních
reprografických ve studovně, cirkulace nově došlých čísel časopisů mezi pracovníky ÚZEI.
Bibliografické zpracování odborných článků (a příspěvků) z vybraných oborových časopisů
a sborníků vydávaných na území ČR – Česká zemědělská a potravinářská bibliografie
a zpracování bibliografických záznamů vědeckých článků do mezinárodních databází
AGRIS/FAO a FSTA. Poskytování komplexních informačních, konzultačních a poradenských
služeb přímo nebo prostřednictvím dalších spolupracujících subjektů, zpracování průběžných
a jednorázových rešerší. Správa licencovaných elektronických informačních zdrojů a průběžné
sledování jejich využívání. Organizace a revize knihovních fondů podle požadavků
knihovního zákona. Pravidelná údržba a očista knihovních fondů ve skladech v Praze
a v depozitáři v Kojeticích. Údržba uživatelského online katalogu (OPAC), zajištění funkce
komplexního elektronického knihovního systému, údržba webových stránek ZPK. Zajišťování
provozu a obsahu webových portálů Agronavigátor (ÚZEI) a Bezpečnost potravin (MZe).
Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum – zajištění online přístupu
k databázím CAB a FSTA v rámci členů konsorcia programu MŠMT. Podrobněji viz kap. 2.7.
Pracovně vzdělávací seminář lesních pedagogů k Akčnímu plánu státního programu
EVVO v ČR na léta 2010-2012 (4422)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
RSDr. Josef Sívek
Další řešitelé:
Kristýna Stránská
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Řešeny specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu
s Usnesením vlády ČR č. 448 a Akčním plánem státního programu EVVO v ČR na léta 20102012. Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost lesních pedagogů k praktickému provádění
aktivit lesní pedagogiky v základních školách, analyzovat a zobecnit problematické okruhy
v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky
zvládnout.
Zorganizoán pracovně vzdělávací seminář pod názvem „Les jako prostor pro hry a práce
s přírodninami“ (červen 2011, Capartice u Klenčí pod Čerchovem).
Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin (4423)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):

Ing. Jiří Minář

Další řešitelé:
Věcný obsah úkolu, výstupy:

Ing. Jana Urbanidesová
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Grafické úpravy tiskových výstupů. Grafické zpracování a realizace prezentačních bannerů
ICBP. Zpracovaní materiálů pro umístění na webové aplikace bezpecnostpotravin.cz,
viscojis.cz. CD s pořady pro podporu bezpečnosti potravin pro děti (Hra s myší, Písničky
z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“)
Prezentace a propagace resortního poradenského a vzdělávacího systému na tuzemských
výstavách (4427)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jiří Minář
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1330
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Propagace systému resortního vzdělávání; zajišťování výstavních expozic a jejich provozu,
včetně grafického a výtvarného návrhu, jeho zpracování, tisku a instalace; realizace vlastních
expozic a propagace na odborných seminářích, konferencích a prezentačních akcích:
- Zemědělec/Jaro s koňmi - Lysá nad Labem;
- Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky – Brno;
- Země živitelka – České Budějovice;
Organizovány doprovodné vzdělávací a prezentační akce.
.

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby (4428)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jiří Minář
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Ediční zpracování podkladů a zajištění výroby tiskových materiálů MZe, rezortních organizací
a ÚZEI. Vydávání a distribuce odborného časopisu Zemědělská pôdohospodárska škola.
Tvorba, správa, zpracování podkladů a zajištění výroby multimediálních materiálů (odborné
materiály na elektronických nosičích, multimediální pořady dle požadavků ÚZEI a MZe),
správa filmového archivu a videobanky MZe, kopie vybraných titulů na elektronických
nosičích pro účely transferu poznatků VaV do praxe. Technické zabezpečení konferencí,
seminářů a ostatních akcí. Odbyt, distribuce a propagace studijních, informačních a dalších
produktů ÚZEI v tištěné formě a na multimediálních nosičích.
Technologie pro kombinované formy vzdělávání (4429)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Další řešitelé:

Ing. Josef Kořínek
Otakar Krištoufek, Ing. Lenka Šplíchalová

Věcný obsah úkolu, výstupy:
Provoz a vytváření programů elektronického vzdělávání a zavádění dalších forem
e-technologií do vzdělávání (e-learningové vzdělávací kurzy, webové aplikace) jako efektivní
podpora v oblastech vzdělávání pracovníků státní správy, akreditace a dalšího vzdělávání
privátních poradců, vzdělávání a osvěty zemědělské veřejnosti s umožněním volného přístupu
uživatelů bez registrace v rámci e-learningových kurzů.
WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů (4430)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Josef Kořínek
Další řešitelé:
Otakar Krištoufek, Ing. Lenka Šplíchalová
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Zajištění provozu a nutná systémová základní údržba multiportálového redakčního systému
Agronavigator.cz a jeho využívaných klonů. Poskytování technické podpory a zabezpečování
proškolení k redakčnímu systému dle požadavků uživatelů.
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Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek (4431)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
RSDr. Josef Sívek
Další řešitelé:
Jana Janoušková, Otakar Krištoufek, Eva Hovorková
Věcný obsah úkolu, výstupy – viz kap. 2.6.4.
Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin (4432)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
RSDr. Josef Sívek
Další řešitelé:
Ing. Daniela Doudová, Ing. Lenka Šplíchalová
Věcný obsah úkolu, výstupy – viz kap. 2.6.7.
Podpora resortního odborného vzdělávání (4433)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
RSDr. Josef Sívek
Další řešitelé:
Ing. Petr Hienl
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Podklady ke zpracování koncepce resortního odborného vzdělávání ve spolupráci s MŠMT
a krajskými odbory školství, Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru,
nevládními neziskovými organizacemi. Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe.
Spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením. Podíl na realizaci
projektu Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tvorba e-learningových kurzů pro učitele
škol Trvalé vzdělávací základny, výroba podkladů pro záznam na elektronické nosiče dat –
CD, DVD. Zajištění odborného vzdělávání pedagogů středních zemědělských škol v oblasti
ochrany rostlin pro potřeby vzdělávání dospělých i žáků. Činnost organizačního garanta kurzu
obecných zemědělských činností a z toho vyplývajících kontrolních činností ve školách při
realizaci kurzu, účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj
venkovského prostoru.
Metodika pro stanovení a hodnocení ekonomických a jiných přínosů výsledků
výzkumných aktivit (1214)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Další řešitelé:

RNDr. Tomáš Ratinger, MSc. Dr.
Kolektiv pracovníků 1200

Věcný obsah úkolu, výstupy:
Cílem mimořádného TÚ bylo vytvořit jednotnou metodiku, podle které bude možné stanovit
a hodnotit předpokládané a zejména skutečné přínosy výsledků jednotlivých výzkumných
aktivit, prováděných v působnosti MZe ČR, tj. v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního
a vodního hospodářství a rozvoje venkova.
Výstupy: Koncept hodnocení přínosů realizace výzkumu v rezortu zemědělství. Finální návrh
jednotné metodiky pro ověření v praxi. Závěrečná zpráva shrnující výsledky práce.
Potenciál energetické biomasy ve vztahu k potravinové bezpečnosti - varianty řešení
(4227)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Jiří Weichet, CSc.
Další řešitelé:
Věcný obsah úkolu, výstupy:

Kolektiv pracovníků 1200
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Stanovení reálného potenciálu zemědělské biomasy pro využití k energetickým účelům při
zachování potravinové bezpečnosti v ČR. Posouzení variant možného vývoje trhu s biomasou
při nastavení různých cen biomasy na trhu. Určení zlomového bodu pro zachování dostatečné
potravinové produkce českého agrárního sektoru.
Výstupy: studie „Analýza potravinové bezpečnosti ve vztahu k potenciálu obnovitelných
zdrojů energie“; Závěrečná zpráva k mimořádnému úkolu.
Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech (4213)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Marie Štolbová, CSc.
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1210
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Zpracování variantních možností teritoriálního rozsahu a výše podpory pro podniky
v oblastech s přírodním omezením ve vazbě na SZP po roce 2013. Stanovení a kvantifikace
rozsahu oblastí postižených přírodním znevýhodněním v návaznosti na regionalizaci EU.
Stanovení optimální výše a diferenciace podpor podniků v LFA v kontextu změn ostatních
nástrojů SZP. Analýza regionální diferenciace v regionech EU a ČR.
Výstupy: Závěrečná zpráva shrnující podklady předávané průběžně státní správě a hodnotící
jednotlivé varianty řešení.
Posouzení hodnoty biodiverzity jako veřejného statku poskytovaného zemědělským
sektorem v ČR (4216)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):

Ing. Jana Majerová

Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1200
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Posouzení druhové různorodosti (biodiversity) jako veřejného statku poskytovaného
zemědělstvím. Hodnocení tohoto veřejného statku v zemědělství v plánovaném rozsahu
doposud nebylo v ČR provedeno.
Výstupy: Závěrečná zpráva
Vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost v rámci Mezinárodního roku lesů
2011 (4434)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):

RSDr. Josef Sívek

Další řešitelé:
Kristýna Stránská
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Rok 2011 vyhlásila OSN „Mezinárodním rokem lesů“ (International Year of Forests - IYF).
Jednotlivé členské státy OSN byly vyzvány k zahájení příprav akcí k tomuto roku. Cílem
úkolu je zvýšit povědomí o lesnictví, o trvale udržitelném vývoji a obhospodařování lesů,
o ochraně přírody. Důraz je kladen na předávání informací, včetně poskytování základních
údajů formou informačních materiálů.
Výstupy: Příprava a organizace přednášek a seminářů ve spolupráci s Národním zemědělským
muzeem Praha. Byly realizovány přednášky v Národním zemědělském muzeu, v Městské
knihovně v Pelhřimově, akce pro veřejnost a pro základní školy, přednáška pro Českou
lesnickou společnost v Havlíčkově Brodě a několik přednášek ve Střední lesnické škole
v Hranicích na Moravě.
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Analýza cenové transmise výrobkové vertikály vepřového a drůbežího masa a vajec
v ČR (4220)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
Ing. Miluše Abrahamová
Další řešitelé:
Kolektiv pracovníků 1200
Věcný obsah úkolu, výstupy:
Cílem úkolu je analyzovat cenovou transmisi vybraných výrobkových vertikál u komodit
vepřové maso, drůbeží maso a vejce. Na základě analýzy výrobkových vertikál uvedených
komodit v ČR definovat a vyhodnotit vzájemné vztahy: vstupy prvovýrobce – zpracovatel,
event. obchod (v případě vajec). Verifikovatelný a kvantifikovatelný ekonometrický popis
dané transmise, výpočetní aplikace umožňující na základě odborně odhadnutých
a upravitelných koeficientů (citlivostí na změnu) pro nejdůležitější vstupní hodnoty kalkulaci
dopadů na ceny zemědělských a průmyslových výrobců u vepřového a drůbežího masa
a spotřebitelskou cenu vajec a na ekonomiku těchto sektorů. Tato aplikace umožní rychlou
orientaci a predikce na trhu těchto komodit včetně dopadů aktuálního vývoje vstupních
ukazatelů, dopadů různých opatření a vypracování návrhů pro MZe, jak na konkrétní situaci
reagovat.
Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového
kurzu, roční aktualizace dat (4435)
Odpovědný řešitel (ÚZEI):
RSDr. Josef Sívek
Další řešitelé:
Otakar Krištoufek
Věcný obsah úkolu, výstupy:
S přijetím nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 se jednotné proškolování pracovníků
v kontrolní sféře stalo povinným pro všechny členské státy. Jednotlivé fáze funkčního úkolu:
Zabezpečení provozu a administrace stávajícího e learningového kurzu pro inspektory státní
správy. Administrace e-learningového kurzu pro cca 300 inspektorů státní správy, aktualizace
databáze frekventantů kurzu. Vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých frekventantů. Roční
aktualizace textů e-learningového kurzu.
2.4 FADN
Kontaktní pracoviště FADN ČR zajišťuje metodické řízení, rozvoj a provoz
Zemědělské účetní datové sítě FADN (sítě testovacích podniků) v České republice.
Zemědělská účetní datová síť FADN je v Evropské unii zavedena od roku 1965, kdy byla
nařízením Rady č. 79/65 vytvořena právní základna pro organizaci této sítě. Systém FADN je
hlavním a prakticky jediným zdrojem informací Evropské komise o reálné ekonomické situaci
zemědělských podniků. V rámci této sítě je v každém členském státě EU zajišťován sběr
výrobních a ekonomických ukazatelů o hospodářských výsledcích z reprezentativního
souboru zemědělských podniků a tyto individuální údaje jsou předávány pracovišti
Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI).
Kontaktní pracoviště:
 vykonává funkce a plní úkoly (jako Liaison Agency FADN) za ČR ve vztahu k EU, které
vyplývají z Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009;
 organizuje šetření k hospodářským výsledkům zemědělských podniků dle standardů
a metodik EU, včetně kontroly a předávání dat FADN ČR do EU v požadovaném formátu,
termínu a kvalitě;

26

 zajišťuje organizačně i po věcné stránce fungování a jednání Národní komise FADN ČR;
 zastupuje ČR v Řídícím výboru FADN Evropské komise a zajišťuje implementaci
rozhodnutí tohoto výboru v ČR;
 zabezpečuje využití dat FADN odbornou veřejností v ČR včetně distribuce dat formou
publikací a elektronickými médii;
 zajišťuje provoz samostatných webových stránek vztahujících se k činnosti Kontaktního
pracoviště FADN a databázového internetového portálu pro přístup veřejnosti do databáze
FADN na adrese: www.fadn.cz;
 zajišťuje ve spolupráci s ČSÚ zavedení a aktualizaci klasifikačního systému zemědělských
podniků EU a vyhodnocení dat strukturálního šetření v zemědělství ČR dle typologie EU;
 řeší národní a mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu a projekty zahraniční
technické pomoci v oblasti ekonomiky agrárního sektoru, zemědělské statistiky a projekty
zaměřené na implementaci informačních systémů v EU.
Hlavní výstupy Kontaktního pracoviště FADN:
 Šetření hospodářských výsledků účetního roku 2010 bylo zorganizováno a ukončeno na
souboru 1 669 podnikatelských subjektů. Tím byla mimo jiné vytvořena datová základna
pro oficiální soubor FADN předávaný do DG AGRI i pro zpracování dalších výstupů.
 Oficiální datový soubor FADN ČR za účetní rok 2010 pro EU v rozsahu 1 429 farem byl
vytvořen a předán do DG AGRI 31.11.2010, tj. v termínu stanoveném EK.
 Výsledky šetření FADN 2010 v podobě přílohy ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok
2010 určené pro odbornou veřejnost a zemědělské podniky byly zpracovány ve standardní
podobě a rozsahu.
 Podklady pro zpracování Zprávy o stavu zemědělství ČR byly zpracovány ve formě dvou
výstupů. V květnu 2011 byly zpracovány tabulky srovnání standardních výsledků FADN
za všechny členské státy EU, tyto tabulky jsou součástí ZZ za rok 2010. Dalším výstupem
jsou výsledky šetření roku 2010 pro zpracování zprávy ZZ za rok 2011, který byl předán
pracovníkům ÚZEI pověřeným přípravou této zprávy.
 Datové výstupy do tematických úkolů ÚZEI a mimořádných úkolů MZe řešených
pracovníky ústavu byly zpracovány v požadovaném rozsahu. Jedná se mj. o tyto úkoly:
-

-

-

-

Tematický úkol „Podklady pro pozici MZe pro vyjednávání o finanční perspektivě EU
na období 2014-2020“ Za roky 2006-2009 byla zpracována data FADN za účelem
vyhodnocení a rozvoje scénáře finančního rámce SZP po roce 2013. Data slouží
k vymezení vhodných výrobních struktur podle kritérií plánovaného krácení přímých
plateb.
Tematický úkol „Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů
ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR“ V rámci hodnocení
podílu zatížení daní z pozemku na celkové daňové zátěži byly z dat FADN vypočteny
specifikované ukazatele.
Tematický úkol „Vyhodnocení systému monitoringu PRV – zjištění hodnoty
monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku za rok 2010“ Na základě
dat FADN byl proveden odhad indikátoru HPH za rok 2010.
Mimořádný úkol MZe „Analýza možností efektivního režimu zvláštních podpor“ Při
řešení mimořádného úkolu, plynoucího z čl. 68 Nařízení Rady (ES) č. 73/2009
(zvláštní podpory), byla data FADN využita k vyčíslení a zhodnocení výsledků
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hospodaření (vč. uvedení přehledu všech typů podpor a jejich zhodnocení) pro
kategorie mléčný skot a masný skot (vč. porovnání dojné krávy a KBTPM) za období
2004-2010 a dopočtení dalších podrobných údajů.
- Mimořádný úkol MZe „Dopad zastropování přímých plateb na podnik“ Na základě dat
FADN bylo vypracováno několik variant dopadů zastropování přímých plateb na
podnik vzhledem k budoucí zemědělské politice po roce 2013.
- Mimořádný úkol MZe „Hodnocení Programu rozvoje venkova“ V souvislosti
s průběžným hodnocením Programu rozvoje venkova byla zpracována data FADN dle
specifikovaného zadání. Data byla předána firmě DHV ČR, která byla pověřena
prováděním průběžného hodnocení programu v období 2007-2013.
- Mimořádný úkol MZe „Analýza ekonomiky ekologických zemědělců“ Bylo provedeno
porovnání výrobních a ekonomických ukazatelů ekologických a konvenčních
zemědělců dle vybraných výrobních zaměření.
- Pro Český statistický úřad bylo provedeno souhrnné zpracování z výběrového souboru
FADN pro potřeby SZÚ a další úseky statistiky. Systémem vah jednotlivých podniků
jsou FADN data převáděna extrapolací na úroveň celé ČR.
- Ve spolupráci s odborem 1230 byl proveden výpočet ukazatelů a bodů finančního
zdraví v šetření FADN CZ v souvislosti s akcí Zemědělec roku.
- Interní výzkumný projekt ÚZEI „Ex post analýza účinnosti podpory vybraných
opatření risk managementu na variabilitu příjmu zemědělských podniků v ČR
s využitím holistického přístupu k řešení rizik zemědělského podnikání“ Data FADN
použita k vyhodnocení účinnosti subvencování zemědělského pojištění v ČR.
- Národní projekt „Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany
životního prostředí“ V rámci projetu NAZV QH72257 byla zpracována data FADN pro
potřeby objektivního vyhodnocení BPEJ. Na základě výsledků výpočtu z dat FADN
bude určeno, která varianta ocenění BPEJ se nejvíce blíží reálným podmínkám praxe
včetně vztahu k zemědělské půdě podle rozsahu pícnin v ocenění. Porovnání variant je
prováděno v delší časové řadě.
 Úkoly a výstupy zadané Řídícím výborem FADN a pracovištěm DG AGRI byly
zpracovány v požadovaném rozsahu a termínech. V roce 2011 svolala EK tři zasedání
Řídícího výboru FADN.
 Zasedání Národní komise FADN ČR se uskutečnilo 26.10.2011. Byly projednány zprávy o
výsledcích šetření za účetní rok 2010, aktuální otázky fungování sítě FADN v ČR a byl
schválen plán výběru podniků FADN pro rok 2012.
Další odborné aktivity:
 Kontaktní pracoviště FADN systematicky rozvíjelo nástroje, které umožňují přístup
k datům FADN co nejširší odborné veřejnosti. V letošním roce mají všichni zemědělci,
kteří poskytují data FADN, internetový přístup ke svým datům s možností provádět
komparace svých dat se skupinou vybraných zemědělců.
 Aktivně byly rozvíjeny další formy propagace systému FADN včetně prezentace
na výstavě Země živitelka, účastí v soutěži Zemědělec roku atp.
 Kontaktní pracoviště FADN zorganizovalo odborný seminář zaměřený na problematiku
hodnocení ekonomiky vinařských podniků.
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 Došlo k rozšíření využití dat FADN ze strany ČSÚ. Proběhlo analytické vyhodnocení
Agrocenzu 2010 podle aktualizované typologie EU. Výsledky šetření FADN za rok 2010
v rozšířeném rozsahu byly předány ČSÚ.
 Data FADN byla též využívána pro bakalářské, magisterské a doktorandské práce
absolventů zemědělských univerzit.
Aktivity AGRI ve vztahu k FADN ČR:
 V roce 2011 svolala EK tři zasedání Řídícího výboru FADN. Pozice a zápisy z těchto
jednání byly předány MZe. Úkoly vyplývající z těchto zasedání Kontaktní pracoviště
FADN průběžně plnilo.
 Fungování sítě FADN a činnost Kontaktního pracoviště FADN v roce 2011 mělo
standardní podobu v duchu příslušné legislativy EU a v souladu s požadavky Řídící komise
FADN EU.
2.5 Mezinárodní projekty
V roce 2011 pokračovala spolupráce ÚZEI na mezinárodních projektech PRIMA,
RURAL ECMOD, eCOTOOL a CerOrganic. Následují charakteristiky jednotlivých projektů:
PRIMA - Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in rural
municipalities Environment (including climate change) – Collaborative Project
(PRIMA – „Prototypové" účinky politik na multifunkční aktivity venkovských obcí)
ID projektu: FP7-ENV-2007 - 4.2.1.1
Zadavatel: Evropský výzkumný program - 7. rámcový program
Doba řešení: 3 roky, listopad 2008 až říjen 2011.
Koordinátor projektu: Ramon Laplana, Cemagref, 50 Avenue de Verdun, 33612 Cestas,
Francie.
Mezinárodní partneři: UNIDO (Německo), UNWE (Bulharsko), UMB (Norsko), LEI
(Nizozemsko), UNEW (Velká Británie), IAMO (Německo), RuG (Nizozemsko), MNP
(Nizozemsko), ÚZEI (ČR), AFSZ (Chorvatsko).
Odpovědný pracovník ÚZEI: Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.
Další řešitelé: Bc. Miloslav Delín, Ing. Marta Konečná a Mgr. Eliška Kozáková
Cílem projektu je vytvořit modely dynamiky fungování obce pro analýzu dopadů politik na
multifunkční užití půdy a ekonomické aktivity, vybrat z modelových případových studií
několik „umělých“ prototypů (obcí), zmapovat dostupná data na úrovni skutečných obcí
(cenzy, FADN, …) a prototypové obce, vyvinout metodu, jak přizpůsobit modely GTAP
a IMAGE na úroveň obce se záměrem porovnat jejich výsledky s výsledky z agent-based
modelu, navrhnout metody pro posílení záběru SEA (Strategic Environmental Assessment),
EIA (Environmental Impact Assessment), SIA (Sustainable Impact Assessment).
Aktivity v roce 2011:
Hlavním cílem bylo dokončit vybrané prototypové regiony a na těchto ukázat využití dvou
vytvořených nástrojů, mikrosimulačního modelu a agent-based modelu. Oba nástroje simulují
ekonomicko-sociální projevy vymezené skupiny populace a projektují jejich budoucí vývoj,
pokud jde o migraci, populační změny, participaci na trhu práce, a další. Byly dokončeny
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simulační projekce tří regionů: Augerne (FR), Altmark (DE), Notinghamshire (UK). Studijní
region v Jihomoravském kraji bude dopracován v rámci procesu uplatněním výsledků
(publikace) v I. polovině roku 2012.
Webová stránka projektu: https://prima.cemagref.fr/
RURAL ECMOD - Ex-Ante Spatial Policy Impact Analysis of the RDR in European
Rural Areas
(Analýza územních dopadů politik rozvoje venkova, nařízení zaměřených na rozvoj venkova
v evropských venkovských oblastech)
ID projektu: 151408-2009 A08-GR
Zadavatel: Evropská komise JRC-IPTS – Servisní smlouva s Univerzitou v Patrasu
Doba řešení: 1,5 roku, srpen 2009 až únor 2011.
Koordinátor: Dr. Demetris Psautopoulos, Universita v Patrasu, Řecko
Mezinárodní partneři: Univerzita v Aberdeenu, ÚZEI – subkontrakt.
Odpovědný pracovník ÚZEI: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.
Další řešitelé: Mgr. Eliška Kozáková, Ing. Zuzana Bednaříková a Ing. et Ing. František Nohel
Cílem projektu je aplikovat již existující model CGE k hodnocení účinků nařízení politik
rozvoje venkova – osa 3 na úrovni NUTS 3.
Aktivity v roce 2011:
WP 1: Výběr regionů pro případové studie – Jihomoravský kraj, výstupy: informační listy,
manuál pro školení modelu CGE.
WP 2: Metodický přístup a data, výstupy: zpráva s popisem analytického rámce, databáze
vstupních informací s metadaty.
WP 3: Aplikace CGE modelu na regiony případových studií v souboru scénářů.
eCOTOOL – e-COmpetences TOOLs
(eCOTOOL - "Nástroje e-kompetencí“)
ID projektu: Agreement No. 2009-2198/001-001 Projekt č. 504614-LLP-1-2009-1-DELEONARDO-LMP, Rozvoj a Inovace (DoI) Projekt
Zadavatel: Evropský vzdělávací program – LLP Leonardo da Vinci – DG Vzdělávání
a kultura
Doba řešení: 2 roky, prosinec 2009 až listopad 2011.
Koordinátor: Christian M. Stracke, UDE, Essen, Německo.
Mezinárodní partneři: BIBB (Německo), MAICh (Řecko), ELOT (Řecko), Agro-Know
(Řecko), ÚZEI (ČR), KGZS (Slovinsko), ISFOL (Itálie), KION (Itálie), Bolton (V. Británie).
Odpovědný pracovník ÚZEI: Ing. Lenka Fišerová
Cílem projektu je zlepšit rozvoj, výměnu a údržbu odborného vzdělávání tím, že se sjednotí
Europass a e-kompetence s ostatními evropskými nástroji (EQF, ECVET).
Aktivity v roce 2011:
WP 1: Úplná verze Kompetenčního modelu a k němu vytvořený High level CM.
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WP 2: Vývoj technického nástroje eco-tools pro dodatky k osvědčení.
WP 3: Adaptace nástroje v rámci zemědělského sektoru.
WP 4: Quality management. Pilotní testování – nástroj pro Pilotní testování, metodika,
testování s vybranou skupinou expertů, analýza výsledků od všech partnerů.
WP 5: Diseminace výsledků projektu.
WP 6: Standardizace doporučení pro zlepšení nástroje a kompetenčního modelu, závěrečná
konference v Bruselu, prezentování výsledků.
Webová stránka projektu: http://88.198.194.115/~agroknow/ecotool/
CerOrganic: Quality-Certified Training of Farmers on Organic Agriculture
(CerOrganic: Kvalitativně certifikované vzdělávání v ekologickém zemědělství)
ID projektu: 504387-LLP-1-2009-1-GR-LEONARDO-LMP
Zadavatel: Evropský vzdělávací program – LLP Leonardo da Vinci – DG Vzdělávání
a kultura
Doba řešení: 2 roky, leden 2010 až prosinec 2011.
Koordinátor: Yannis Livieratos, MAICh Kréta, (Řecko)
Mezinárodní partneři: MAICh (Řecko), Agro-Know (Řecko), CUB (Maďarsko), MÖGÉRT
(Maďarsko), ÚZEI (ČR), BMUKK (Rakousko), EFQUEL (Belgie), MoA (Kypr), DIO
(Řecko), GRNET (Řecko)
Odpovědný pracovník ÚZEI: Ing. Lenka Fišerová
Cílem projektu je stanovit požadavky na odborné kompetence vzdělavatelů a poradců
v ekologickém zemědělství; začlenit požadavky EQARF do CerOrganic programu školení
vzdělavatelů a poradců v ekologickém zemědělství (CerOrganic TOT); navrhnout CerOrganic
TOT jako vzorový program poskytující certifikované školení; prověřit a revidovat CerOrganic
TOT pomocí kombinovaného vzdělávacího přístupu, který kombinuje teorii a praxi na farmě
s online vzděláváním s využitím webových zdrojů (portálu); vyhodnotit a přizpůsobit postup
pro certifikaci (prostřednictvím hodnocení prováděných vzdělavateli CerOrganic TOT v jejich
domovských zemích); vytvořit vzorový CerOrganic proces zajišťování kvality; podporovat
implementaci výstupů programu CerOrganic a iniciovat politická doporučení.
Aktivity v roce 2011:
WP 2: Curriculum pro vzdělávací kurz v ekologickém zemědělství.
WP 3: On-line platforma MOLE a sestavení programu pro e-learningový kurz.
WP 5: Pilotní kurz v Chanii.
WP 6: Diseminace.
WP 7: Příprava kurzu na národní úrovni podle požadavků jednotlivých zemí a dle standardů.
EQARF (European Quality Assurance Reference Framework).
Webová stránka projektu: www.cerorganic.eu
2.6 Poradenství a vzdělávání
Odbor Poradenství a vzdělávání zahájil plnění úkolu roku 2011 s 33 pracovníky.
V polovině roku bylo realizováno opatření „Racionalizace agendy metodiků poradenství
ÚZEI“ Č. j. 50340/2011-MZE-10000. Jedním z požadavků opatření bylo zrušení 13 míst
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metodiků poradenství pracujících v jednotlivých krajích. Počet pracovníků odboru klesl
v druhé polovině roku na 18.
2.6.1 Podpora rezortního odborného vzdělávání
Příprava podkladů ke zpracování koncepce rezortního odborného vzdělávání byla
zaměřena na získání informací ze škol Trvalé vzdělávací základny MZe, od zřizovatelů těchto
škol a na požadavky zemědělských podniků na odbornou úroveň absolventů středních
odborných škol a středních odborných učilišť. ÚZEI plnil úlohu organizačního garanta kurzu
obecných zemědělských činností, který pořádají školy Trvalé vzdělávací základny MZe pro
podnikatele v zemědělství.
Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe byl realizován zveřejněním uzavřených
výzkumných úkolů resortních výzkumných organizací na webových stránkách Asociace
vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru – www.asven.cz – zveřejněno celkem
38 výzkumných úkolů. Dále byly k transferu vědomostí realizovány dva semináře:
mezinárodní seminář ve spolupráci s Agroištitútom Nitra v Bzenci (říjen 2011) a ve VÚŽV
v Praze – Uhříněvsi pro učitele odborných předmětů na středních školách (prosinec 2011).
Dva metodici ÚZEI byli zapojeni do projektu Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj
venkovského prostoru v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v rámci práce v odborných skupinách projektu. Výsledky práce odborných skupin jsou
zveřejňovány v registrované části webových stránek www.asven.cz.
Byly zpracovány podklady pro e-learningový kurz „Poznávání plevelů“ a zahájena práce
na jeho vytvoření v systému eDoceo.
Uskutečnil se seminář pro školitele ze vzdělávacích subjektů pověřených MZe k organizaci
kurzů k získání osvědčení v oblasti odborné způsobilosti v ochraně rostlin při používání
chemických přípravků.
2.6.2 Činnost metodického a kontrolního orgánu poradenství
Spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v.v.i. na přípravě poradců
pro oblast „Ochrana půdy“. V roce 2011 byly schváleny aktualizované „Podmínky dobrého
zemědělského a environmentálního stavu“ (GAEC 2). Pro poradce byly připraveny podklady
pro vzdělávání. Všichni metodici byli vyškoleni na kurzu protierozních opatření.
Probíhala čtvrtletní aktualizace příručky „Hodnocení zemědělského podniku“
(checklisty). Příručka je základní poradenskou pomůckou pro podporované poradenství
z Programu rozvoje venkova opatření I. 3.4 Využívání poradenských služeb.
Metodici se podíleli na seminářích Sítě rozvoje venkova, na kterých byla vysvětlována
problematika GAEC 2 a nové zásady agroenvironmetálních opatření. Účast pracovníků
odboru na přípravě nové Směrnice o poradenství, která byla koncem roku schválena.
Kromě 15 celoročních plánovaných tematických úkolů byly splněny ještě 3 funkční
úkoly zadané MZe.
Ve spolupráci s krajskými informačními středisky bylo uspořádáno 30 seminářů
k problematice „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady
91/676/EHS (nitrátové směrnice)“. Na seminářích přednášeli lektoři, kteří byli proškoleni na
speciálním kurzu k problematice třetího Akčního programu, zavádění nitrátové směrnice.
Semináře proběhly ve všech krajích a s problematikou byl seznámen 1281 zemědělec.
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Dále bylo upořádáno 20 seminářů k problematice GAEC 2 - protierozní opatření.
Celkem bylo s GAEC 2 a s Nitrátovou směrnicí seznámeno 2245 zemědělců.
Ve spolupráci s VÚMOP byl splněn funkční úkol „Příprava akreditovaných poradců pro
hodnocení erozně ohrožené půdy“. Vzdělávací kurz pro budoucí poradenskou podoblast péče
o půdu. Poradci, kteří úspěšně absolvovali kurz, budou mít možnost kvalifikovaně pomáhat
zemědělcům s plněním GAEC 2. Všechny podklady pro vzdělávání byly předány na CD
a zveřejněny na stránkách www.agroporadenstvi.cz. Prostřednictvím této webové stránky jsou
také zemědělci a zemědělští poradci seznamováni s novou legislativou. Na stránkách je
zveřejněna příručka „Hodnocení zemědělského podniku“. Stránky umožňují přístup veřejnosti
k informacím v databázi privátních poradců registru MZe. Slouží také k zajišťování údržby a
k doplňování údajů do registru akreditovaných privátních poradců MZe, včetně zabezpečené
XML komunikace SZIF.
2.6.3 Vzdělávání a akreditace poradců, vzdělávání lektorů a informační podpora
poradenství
Vzdělávání akreditovaných poradců MZe
Povinné vzdělávací akce poradců byly organizovány pro každou podoblast zemědělství
zvlášť (6 akcí). Pro oblast lesnictví byla uskutečněna jedna samostatná povinná vzdělávací
akce. Povinné akce byly orientovány na danou oblast, případně podoblast poradenství. Na
každé akci byli poradci informováni o svých právech a povinnostech, které vyplývají z platné
akreditační směrnice. O pořádaných povinných akcích byli všichni poradci řádně
informováni.
Bylo uspořádáno rovněž několik nepovinných akcí. Dva semináře byly spojeny
s písemným testem znalostí poradců, kterým v daném termínu končila akreditace a projevili
zájem o její prodloužení. Uspořádáné akce: Školení školitelů GAEC 2, nitrátová směrnice;
Seminář před reakreditačními testy pro oblast zemědělství; Seminář před reakreditačními
testy pro oblast lesnictví; 14. kolo PRV pro oblast lesnictví; GAEC 2 – eroze, pravidla PRV –
využívání poradenských služeb; Nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
Reakreditace
Na podzim 2011 skončila platnost certifikátu 39 poradcům. Byli vyzváni k odevzdání
žádosti o prodloužení akreditace. Celkem 33 poradců bylo v testu úspěšných a obdrželi
certifikát s platností na 5 let.
Kontroly poradců
Cílem mimořádné kontroly Registru poradců bylo zkontrolovat plnění povinností
poradců, vyplývajících ze Směrnice MZe č. j. 30/2010-18000 a jejich vedení v Registru
poradců MZe. Kontrolováni byli všichni akreditovaní poradci vedení v Registru poradců
MZe. Po vyhodnocení výsledků kontrol rozhodla akreditační komise o vyřazení 10 poradců
z Registru. Počet poradců vedených v Registru k 31. 12. 2011 je 278.
2.6.4 Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek
Bylo realizováno environmentální vzdělávání (účast 130 pracovníků rezortu); vstupní
vzdělávání (účast 163 pracovníků rezortu); dále úvodní semináře Kombinovaného kurzu
informační gramotnosti (dále jen KKIG), (účast 183 pracovníků rezortu); konzultace KKIG
(účast 29 pracovníků rezortu); testy KKIG (účast 243 pracovníků rezortu); školení o EU pro
pracovníky SZIF (účast 55 pracovníků SZIF).
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2.6.5 Vzdělávání lesních pedagogů a letní aktivity pro děti a mládež
Byly realizovány dva vzdělávací semináře pro lesní pedagogy se zaměřením na
tématiku: “Lesní pedagogika“ pro osoby se speciálními potřebami a „Les jako prostor pro hry
a práce s přírodninami“. Jejich cílem bylo zvýšit odbornou úroveň lesních pedagogů
zaměřenou na praktické provádění lesní pedagogiky v základních školách, zobecnit praktické
problémy vyskytující se v praxi lesního pedagoga a navrhnout účinná a efektivní řešení. Ke
zveřejňování informací o lesní pedagogice jsou průběžně využívány webové stránky
www.lesnipedagogika.cz
2.6.6 Vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost v rámci Mezinárodního
roku lesů 2011
V rámci Mezinárodního roku lesů bylo uspořádáno 34 vzdělávacích seminářů pro
odbornou i laickou veřejnost v Národním zemědělském muzeu v Praze a dalších regionech
ČR. Cílem bylo zvýšit povědomí o lesnictví, o trvale udržitelném obhospodařování lesů,
o ochraně přírody a trvale udržitelném vývoji všech typů lesa.
2.6.7 Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin
Obsahově bylo vytvořeno, redakčně a graficky upraveno celkem 6 pracovních sešitů pro
výukový program: „Výživa ve výchově ke zdraví“, který je zaměřen na žáky 2. stupně
základních škol. Dále byl tento výukový program aktualizován ve spolupráci s lékaři
3. LF UK a odbornými pracovníky Výzkumného ústavu pedagogického.
Z připraveného výukového programu byla prezentována vybraná témata ve 20
základních školách lektorem z 3. LF UK a organizačně zajištěna pracovníky ÚZEI. Tento
výukový program byl rovněž prezentován na poradách ředitelů základních škol, které
pořádaly obce s rozšířenou působností.
2.6.8 Tvorba kurzů pro elektronické formy vzdělávání
V rámci TÚ Jednotné školení inspektorů státní správy pro zvýšení bezpečnosti potravin
bylo ve spolupráci s MZe Odborem bezpečnosti potravin a Institutem celoživotního
vzdělávání a informatiky Brno vytvořeno 6 nových e-learningových kurzů. Jsou zaměřeny na:
metody auditu, všeobecný přehled o legislativě EU, potravinové a krmivové právo, rizika
v potravinách, ochranu rostlin před škůdci a deratizaci v potravinářství a její kontroly. Po
jazykové obsahové a grafické korektuře 13 odborných posuzovatelů (ÚKZÚZ, SRS, SVS,
SZPI) z 1.pilotní skupiny byly tyto e-kurzy zařazeny do Learning Management Systému
eDoceo.
2.6.9 Multimediální a konferenční služby
Tato činnost spočívá v zajištění provozu tlumočnické, ozvučovací a projekční techniky
na konferencích a seminářích pořádaných rezortem MZe, dále v technickém a organizačním
zajištění prezentačních a akcí a tvorbě grafiky pro tyto akce; v technickém zajištění správy
Informační banky videokopií odborných filmů a videopořadů MZe včetně zajištění výroby
kopií odborných pořadů pro distribuci na DVD nosičích; ve výrobě vlastních videopořadů
a doprovodných multimediálních nosičů pro vzdělávací akce.
V roce 2011 se ÚZEI představil zemědělské veřejnosti na třech tuzemských veletrzích,
kde byly technicky i organizačně zajištěny výstavní akce Zemědělec 2011 v Lysé nad Labem,
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Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně a Země živitelka 2011
v Českých Budějovicích. V oblasti vlastní tvorby byl dokončen videopořad „Venkov snů
a skutečnosti“ a v rámci transferu V a V do praxe byl v roce 2011 zabezpečován prodej
odborných publikací a elektronických nosičů CD/DVD s publikacemi a videopořady
s odbornou tématikou.
2.7 Zemědělská a potravinářská knihovna
2.7.1 Akvizice publikací a časopisů
Akvizice publikací
a časopisů
Počet publikací
České
Zahraniční
Publikace FAO
Počet časopisů
České
Zahraniční

Nákup
tituly

Dar
tituly

908
90
-

5904

87
176

Mezinárodní výměna
Mezinárodní
výměna
odeslané
získané
tituly
tituly

236

-

333
-

122
11

37
-

304

Českých publikací bylo zakoupeno 908 ks a zahraničních knih bylo zakoupeno 90 ks.
Celkem bylo do fondu ZPK nakoupeno 998 ks publikací a celkem 6 273 titulů obdržela
knihovna darem.
2.7.2 Knihovnické a informační služby2
Výpůjční služby
Výpůjční služby Zemědělské a potravinářské knihovny zahrnují:
 absenční a prezenční půjčování ze skladů prostřednictvím výpůjčního protokolu,
 meziknihovní výpůjční službu,
 prezenční půjčování z volného výběru studovny,
 cirkulační službu jednotlivých čísel časopisů odborným pracovníkům ÚZEI.
V průběhu roku 2011 bylo zaregistrováno v databázi ZPK 2 606 uživatelů a realizováno
71 724 výpůjček knihovních jednotek, z toho 41 552 výpůjček (absenčních i prezenčních)
přes výpůjční protokol ze skladů, 8 785 výpůjček z volného výběru studovny a 21 387
výpůjček v rámci cirkulační služby.
Nadále ZPK poskytovala Meziknihovní výpůjční služby (MVS) prostřednictvím
kooperačního systému Souborného katalogu ČR, který umožňuje elektronické objednávání
výpůjček z fondů jiných českých knihoven pro uživatele ZPK a elektronické přijímání
objednávek na výpůjčky z fondu ZPK z jiných českých knihoven.
Reprografické služby
Reprografické služby z dokumentů z fondu ZPK jsou nabízeny v tištěné i elektronické formě.
U tištěných kopií knihovna uživatelům nabízí:
2

Další informace k ZPK – viz příručka Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI jako moderní resortní
informační centrum. (KVÍTEK, M. et al.) Praha: ÚZEI, 2011. 24 s. ISBN 978-80-86671-84-0
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 možnost zhotovení kopií přímo ve studovně na počkání,
 Meziknihovní reprografickou službu (MRS) – zhotovení a zasílání kopií článků na základě
jednotlivých požadavků,
 službu typu Current Contents – zhotovení a zasílání kopií obsahů jednotlivých čísel
časopisů a následně vybraných článků.
Služba dodávky dokumentů elektronickou cestou (DDS) je realizována prostřednictvím
kooperačního systému VPK (Virtuální polytechnická knihovna). Výhodou systému je
objednání a doručení kopií elektronickou cestou, aniž by uživatel musel fyzicky navštívit
knihovnu. Kopie jsou dodány uživateli do 72 hodin od objednání.
DILIA a Národní knihovny ČR (NK ČR) uzavřely kolektivní smlouvu na tzv.
elektronické dodávání dokumentů (EDD). Na základě této smlouvy DILIA poskytuje
knihovnám zastupovaným NK ČR licenci k tzv. elektronickému sdělování děl. Vzhledem
k změněným podmínkám, které více finančně zatížily uživatele, se část požadavků v rámci
VPK vyřizovala i poštou.
2.7.3 Zpracování informačních zdrojů do českých a zahraničních databází:
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie
Do databáze ČZPB bylo za sledované období zpracováno 9087 nových záznamů článků
z vybraných českých zemědělských, potravinářských, veterinárních a lesnických časopisů
a sborníků. Do kooperačního systému článkové bibliografie Národní knihovny bylo na
základě vzájemné dohody předáno 4966 vybraných záznamů.
AGRIS/FAO a FSTA
V rámci spolupráce bylo pro mezinárodní informační systém AGRIS/FAO zpracováno
900 záznamů článků s abstrakty v anglickém jazyce z českých pramenů, do mezinárodního
zemědělského tezauru AGROVOC/FAO bylo přeloženo z anglického do českého jazyka 200
nových termínů. Pro bázi dat FSTA bylo zpracováno 338 anglicky anotovaných záznamů
z českých a zahraničních pramenů.
2.7.4 Referenční a rešeršní služby
Referenční a poradenské služby jsou poskytovány ve studovně nebo prostřednictvím
kooperačního systému „Ptejte se knihovny“ a systému Infopult. Většina referenčních dotazů
byla zodpovídána pracovníky knihovny přímo ve studovně, odborné otázky vyžadující
obsáhlejší odpovědi byly postoupeny interním a externím odborným poradcům. Jednorázové
retrospektivní a průběžné rešerše byly zpracovávány na základě individuálních objednávek
pracovníků ÚZEI, Ministerstva zemědělství, výzkumných ústavů a firem.
2.7.5 Zpřístupňování licencovaných elektronických informačních zdrojů
Všechny elektronické informační zdroje jsou přístupné ve studovně a na odborných
pracovištích ÚZEI. Registrovaní uživatelé ZPK mohou přistupovat k vybraným
elektronickým informačním zdrojům odkudkoliv prostřednictvím systému EZ Proxy.
Uživatelé mohou využívat renomovaných databází, které zahrnují prestižní recenzované
vědecké časopisy k provádění rešerší nebo prohlížet on-line časopisy a knihy, ze kterých lze
získat články v plném textu. Výsledky své práce si mohou ukládat, pořizovat si tiskové
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výstupy, z některých databází si mohou zasílat výsledky hledání na své e-mailové adresy.
V roce 2011 byla rozšířena nabídka e-knih o vybrané tituly vydavatelství Elsevier, oborových
publikací OECD (včetně zemědělských statistických databází) a dalších oborových publikací
významných vydavatelství na platformě EBSCO.
Licencované elektronické informační zdroje zpřístupňované knihovnou:
Bibliografické
CAB Abstracts Plus
FSTA
PQ Agricola
AGRIS

Plnotextové
Science Direct
EBSCO
PQ Agriculture Journals
Springer

e-Books
WILEY
CABI Archive
Knovel – Food Science
Elsevier
OECD Agriculture & Food iLibrary

Elektronická knihovna časopisů (EZB)
Záznamy elektronických verzí individuálně předplacených tištěných časopisů a časopisů
získaných v konsorcionálních licencích jsou průběžně aktualizovány v kooperačním systému
EZB (Elektronická knihovna časopisů). Uživatelé tak mají snadný přístup
k předplaceným elektronickým časopisům z jednotného vyhledávacího rozhraní.
2.7.6 Zpřístupňování odborných informací na webu Agronavigátor
Aktuální a zajímavé informace ze zemědělství a potravinářství jsou získávány
a zpracovávány na základě systematického excerpování především zahraničních časopisů
z fondu ZPK a z webových úředních a odborných portálů. Jsou určeny pro nejrůznější úrovně
uživatelů (státní správa, výzkumná sféra, výrobci, odborné školství, spotřebitelé). Vedle
krátkých článků a souhrnných materiálů jsou uváděny odkazy na relevantní webové stránky
a databáze, a dále „Kalendář akcí“.
Informace jsou uživatelům k dispozici formou průběžného sledování (včetně zasílání
nových článků prostřednictvím e-mail) nebo formou cíleného vyhledávání.
Web Agronavigátor je základní složkou komplexního informačního systému tvořeného
řadou portálů, na které je odtud umožněn přístup (Terminologický slovník, Poradenství,
ICBP, A–Z slovník, KISy aj.).
2.7.7 Databáze složení potravin
Centrum pro národní databázi složení potravin je společnou pracovní skupinou ZPK
ÚZEI a Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i., (VÚPP), založená z pověření
MZe pro budování a správu Databáze složení potravin pro ČR. Projekt je realizován v úzké
spolupráci s mezinárodní sítí pro databáze složení potravin European Food Information
Resource (EuroFIR – http://www.eurofir.eu). V roce 2011 byla činnost Centra zaměřena na
kompilaci dat a jejich dokumentaci podle standardu EuroFIR pro další soubor potravin a popis
potravin systémem LanguaLTM, zapojení se do činnosti sítě excellence EuroFIR v režimu
přidrženého členství, zpracování záznamů českých zdrojů dat do repozitáře dokumentů
EuroFIR – CiteXplore, aktualizaci a administraci on-line verze databáze
(http://www.czfcdb.cz). On-line verze databáze byla doplněna o nové funkcionality: zařazení
odkazů citací zdrojů dat na záznamy v databázi CiteXplore, začlenění fotogalerie do záznamu
potraviny, zpřístupnění rozšířeného vyhledávání v uživatelském rozhraní a modulu pro export
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dat v administračním rozhraní. Byly rovněž realizovány první konzultace s Potravinářskou
komorou ČR o možné spolupráci Centra s výrobci.
2.7.8 Údržba uživatelského online katalogu (OPAC). Údržba webových stránek ZPK,
zajištění funkce komplexního elektronického knihovního systému včetně údržby
Návštěvnost online katalogu (rozhraní automatizovaného knihovního systému, určené
především uživatelům ZPK k vyhledávání a objednávání dokumentů z fondů ZPK,
vyhledávání článků v ČZPB a tvorbě bibliografických rešerší) nadále stoupá. V roce 2010 byl
počet návštěv 32 427, v letošním roce 36 478 návštěv. Nové webové stránky ZPK vyhledalo
v roce 2011 38 053 návštěv.
V souvislosti s převzetím odborné knihovny MZe bylo do fondu ZPK zpracováno
(katalogizace, přírůstkování, signování) a začleněno do fondu 3 900 titulů publikací,
627 knihovních jednotek časopisů (tj. cca 20 bm novin a časopisů). Od 1. ledna 2011 zajišťuje
ZPK pro pracovníky MZe komplexní knihovnicko-informační služby.
2.8 Vydavatelská činnost
2.8.1 Periodika
Zemědělská/ pôdohospodárska škola: 10 čísel
Čísla leden až červen: roč. 73/2010-11, září až prosinec: roč. 74/2011-12.
ISSN 0044-3875 (Print), ISSN 1803-8271 (Online)
Samostatná Mimořádná příloha k listopadovému číslu Zemědělská pôdohospodárska škola.
2.8.2 Studie a ostatní publikace vydané ÚZEI
č. 104 Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2009. Informační
studie. (POHLOVÁ, K.) Praha: ÚZEI, 2011. 66 s. + tab. přílohy.
ISBN 978-80-86671-83-3
Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu
s třetími zeměmi (extraobchodu) a vnitrounijního obchodu (intraobchodu)
v roce 2009 v porovnání s průměrem let 2005-08. Sledovány jsou změny
v teritoriální a komoditní struktuře AZO ČR, je kvantifikován podíl českého
AZO na celkovém českém zahraničním obchodu a pozice AZO ČR v rámci
AZO EU 27, resp. EU 12.
-

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI jako moderní resortní informační
centrum. Příručka. (KVÍTEK, M. et al.) Praha: ÚZEI, 2011. 24 s. ISBN 978-8086671-84-0
Příručka určená odborné veřejnosti, která má zájem rozšiřovat si své znalosti
v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborech, hledá odbornou
literaturu a důvěryhodné, kvalitní, oborové informační zdroje a v nich ověřené
informace.

-

Zemědělská účetní datová síť FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských
výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010. Praha: ÚZEI, 2011,
131 s.
Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2010. Účelem
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publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje a
výsledky výběrového šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů
v zemědělství za rok 2010, uspořádané z různých hledisek a umožňující
komparace hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství
v odlišných přírodních podmínkách, u podniků různé právní formy, velikosti a
výrobního zaměření.
2.8.3 Sborníky
Půda v 21. století: hodnocení a oceňování zemědělského půdního fondu
v podmínkách užití a ochrany přírodních zdrojů. Land in 21st centruy:
Evaluation and appraisal of agricultrual land in the context of natural resources
Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí. [CD]. Praha: ÚZEI, 2011
2.8.4 Bulletin ÚZEI
1/2011
Analýza území vymezeného jako LFA podle jednotlivých kritérií (Odůvodnění
podpor). (ŠTOLBOVÁ, M. a kol.) Praha: ÚZEI, 2011, 18 s. + mapa.
Bulletin vychází z výsledků tematického úkolu, jehož cílem bylo zjistit, v jaké
míře se přírodní omezení vyjádřená společnými evropskými kritérii odráží ve
struktuře naturálních a ekonomických výsledků zemědělských podniků v ČR.
Navržena metodika řešící aplikaci společných kritérií pro redefinici LFA
v podmínkách ČR. Posuzovány diference mezi hodnocenými typy území
v průměrné velikosti, počtech pracovníků, způsobu užití půdy, ha výnosech
plodin, stavech hospodářských zvířat, ve výši standardního příspěvku na
úhradu a v řadě dalších ekonomických ukazatelů.
2/2011

Výsledky rakouského zemědělství podle "Zprávy o stavu zemědělství" (Vybrané
úseky) (KRAUS, J.; DYKOVÁ, E.) Praha: ÚZEI, 2011, 23 s.
Úsporně a v přehledných grafech charakterizován vývoj rakouského národního
hospodářství, agrárního sektoru a agrární struktury. Dále shrnut vývoj
zemědělství, nákladů, podpor do zemědělství, agrárního rozpočtu, agrárního
důchodu a inputových/outputových odvětví. Informaci uzavírají data
k rakouskému agrárnímu zahraničnímu obchodu a ke spotřebě potravin včetně
vývoje soběstačnosti.

3/2011

Část I: Tematické výsledky v konceptu multifunkčního zemědělství.
(RATINGER, T., PRAŽAN, J.). Část II: Soudní dvůr a zveřejňování podpor
zemědělcům v EU: konec transparentnosti? (překlad). Praha: ÚZEI, 2011,
18 s.
Jsou prezentovány výsledky výzkumného záměru ÚZEI, který byl zacílen na
vybrané aspekty multifunkčního zemědělství. Interpretace výsledků řešení
konceptu multifunkčního zemědělství je představena produkcí veřejného zboží
(krajina, biodiverzita), propojeností ekonomické funkce kultivace půdy
(produkce komodit) s environmentální funkcí, charakteristikou multifunkční
farmy a podnikání na venkově.
Informace rozšířena o doslovný překlad statě R. Novera věnující se tématu
„Soudní dvůr a zveřejňování podpor zemědělců v EU: konec
transparentnosti?“

4/2011

Aktuální vývoj vnitřního obchodu. (ŠTIKOVÁ, O.). Praha: ÚZEI, 2011, 12 s.
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V první části shrnuty výsledky studie „Shoping monitor 2011“ sledující
v rámci hlavních obchodních řetězců reakce spotřebitelů na nákupní
podmínky, uvádí preferované typy prodejen, výběr konkrétního řetězce jako
hlavního nákupního místa a celou řadu dalších okolností ovlivňujících nákupní
chování spotřebitelů.
Ve druhé části jsou stručně shrnuty výsledky „Ročenky Českého a slovenského
obchodu a marketingu 2010“. Uvedeny žebříčky TOP 50 a TOP 10 českého
obchodu za rok 2009 podle ukazatele maloobchodního obratu. Přehled
největších českých nákupních aliancí podle objemu centrální fakturace.
5/2011

Vývoj českého agrárního zahraničního obchodu po vstupu do Evropské unie
(2005 až 2010). (POHLOVÁ, K.; KRAUS, J.) Praha: ÚZEI, 2011, 32 s.
V informaci jsou ve stručnosti představeny základní vývojové tendence
českého AZO za uplynulé šestileté období od vstupu ČR do EU.
Charakterizováno postavení českého AZO v rámci EU 27 a ve srovnání
s vybranými státy unie. Provedeno hodnocení celkového vývoje tohoto
obchodu a rozbor teritoriální skladby s rozhodujícími obchodními partnery.
Představena zbožová struktura českého AZO za rozhodující komodity
v členění na dvoumístný kód a na vybrané agregace ve čtyřmístném kódu.

6/2011

Determinanty konkurenceschopnosti tzv. "rozšířených" rodinných farem.
Výsledky dotazníkového šetření. (KRAUS, J., DYKOVÁ, E.) Praha: ÚZEI,
2011, 19 s.
„Rozšířenými“ rodinnými farmami jsou takové, které zaměstnávají ve větším
počtu námezdní pracovníky na rozdíl od klasických rodinných farem, kde
počet námezdních pracovníků nepřekračuje počet pracovně činných vlastníků
včetně rodinných příslušníků. Jedná se o rozšířený výtah příspěvku
Ch. Schapera, M. Deimela a L. Theusena popisujícího empirické výsledky
z dotazníkového šetření v „rozšířených“ podnicích. Diskutován problém
konkurenceschopnosti a faktory úspěšnosti zemědělských podniků různé
velikosti.

7/2011

Analýza efektivních a méně efektivních podniků. (BOUDNÝ, J.; JANOTOVÁ,
B.; MEDONOS, T.) Praha: ÚZEI, 2011, 28 s.
Bulletin se zabývá analýzou faktorů, které odlišují úspěšnější podniky od méně
úspěšných z pohledu ekonomické výkonnosti reprezentované dosahovanou
úrovní čisté přidané hodnoty a z pohledu technické efektivnosti jako jednoho
z významných předpokladů konkurenceschopnosti. Termín „technická“
(efektivnost) je chápán v ekonomickém smyslu jako účinná alokace
omezených zdrojů ve výrobě. S využitím různých ekonomických nástrojů,
jmenovitě analýzy rozptylu jsou následně vyhledávány významné rozdíly
v ekonomice mezi skupinami podniků s cílem identifikovat faktory, které je
způsobují.

8/2011

Dlouhodobý vývoj vnitřního obchodu potravinářským zbožím. (ŠTIKOVÁ, O.,
SEKAVOVÁ, H., MRHÁLKOVÁ, I.) Praha: ÚZEI, 2011, 15 s.
Výtah ze společného projektu firem Incoma Research a GfK shrnujícího
výsledky kvantitativního výzkumu formou osobního dotazování
prostřednictvím sítě tazatelů v rámci reprezentativního souboru respondentů.
Předmětem dotazování byla mj. spokojenost spotřebitelů s nákupními
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podmínkami a s jednotlivými kritérii při nákupu potravin (úrovní cen,
čerstvostí a kvalitou zboží, zastoupením českých výrobků a značkového zboží
aj.) Sledován vztah spotřebitelů k privátním značkám a biopotravinám. Dále
šetřeno hlavní nákupní místo (hypermarkety, supermarkety, diskontní prodejny
a samoobsluhy) pro různé druhy potravinářského zboží (cukrovinky, mléko,
sýry, mražené potraviny, nápoje, maso aj.).
9/2011

Stručný přehled vybraných návrhů k rekonstrukci SZP po roce 2013.
(KRAUS, J.; DYKOVÁ, E.) Praha: ÚZEI, 2011, 24 s.
Informace je výtahem z vybraných statí německé publikace vydané bankovním
institutem „Landwirtschaftliche Rentenbank“, která se zabývá srovnáním
různých reformních návrhů ke SZP. Věnuje se nejprve popisu základních
agrárních modelů, jmenovitě liberálnímu, konzervativnímu a „Public Goods
modelu“ jak byly prezentovány představiteli jednotlivých členských států
a následně společným východiskům nově koncipované SZP s uvedením
základních priorit a specifik. Závěrem uvedeno 11 vybraných návrhů
představených zástupci politické sféry, vědecké obce a zájmových svazů.
V rámci srovnávací analýzy se diskutuje od návrhů typu“status quo“ až po
výrazně tržně orientované modely. Bylo vytipováno šest základních směrů
rekonstrukce SZP po roce 2013, jmenovitě poskytovat veřejné prostředky za
veřejné statky, garantovat obyvatelstvu potravinovou bezpečnost, důsledněji
respektovat ochranu životního prostředí, zachovat systém kompenzačních
plateb, učinit ji spravedlivější a zajistit existenci silného venkovského prostoru.

10/2011

Podpora řízení rizik v zemědělství - situace a výhledy po roce 2013.
(ŠPIČKA, J., VILHELM, V.) Praha: ÚZEI, 2011, 25 s.
S četnějším výskytem negativních klimatických vlivů, s rostoucí konkurencí
a vznikem globálních trhů roste počet a intenzita rizikových faktorů nepříznivě
dopadajících na existenci zemědělských podniků. Bulletin představuje aktuální
přístup k řízení rizika v zemědělství, uvádí pozitiva a negativa stávajících
systémů řízení rizik, analyzuje situaci zemědělského pojištění v ČR a ve
vybraných státech a naznačuje možné směry vývoje podpory řízení rizik v EU
po roce 2013.

11/2011

Zahraniční obchod se zpracovanými výrobky. Praha: ÚZEI, 2011, 21 s.
(POHLOVÁ, K.)
Bulletin je výtahem studie OECD pojednávající o změnách v obchodě se
zpracovanými výrobky, doplněným o údaje týkající se obchodu se
zpracovanými výrobky ČR. Představená struktura vývozu zpracovaných
výrobků podle příjmových skupin (země OECD s vysokými příjmy, ostatní
země s vysokými příjmy, země s vyššími, středními a nižšími středními
příjmy, země s nízkými příjmy). Uvedená struktura vývozu zpracovaných
výrobků podle směru obchodu. Analyzovány komparativní výhody
u zpracovaných výrobků indexem tzv. odhalené komparativní výhody (RCARevealed Comparative Adventage) a komparativní výhody na úrovni
jednotlivých výrobků.

12/2011

Strukturální a ekonomické aspekty mlékárenského oboru v ČR. (MEZERA, J.;
MEJSTŘÍKOVÁ, L.) Praha: ÚZEI, 2011, 22 s. srpen 2011
V tomto Bulletinu je analyzován obor výroby mléčných výrobků v ČR
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z ekonomického úhlu pohledu. V analýze je věnována pozornost pozici,
podnikatelské struktuře, ekonomické situaci, mezinárodnímu kontextu
a zahraničnímu obchodu v rámci mlékárenského oboru.
K detailnější analýze ekonomické úrovně oboru byl použit pyramidový rozklad
meziroční změny ekonomické přidané hodnoty (metodika INFA).
Prezentována SWOT analýza mlékárenského oboru s naznačením možného
výhledu oboru.
13/2011

Poločasové hodnocení „Plánu rozvoje venkova“. Praha: ÚZEI, 2011, 10 s.
(KRAUS, J., DYKOVÁ, E.)
Následující informace vychází z výsledků jednání monitorovacích výborů pro
rozvoj venkova, jak byly prezentovány na konferenci, kterou uspořádal
Spolkový ústav agrární ekonomiky (AWI, Vídeň). Uvedena aktualizovaná
SWOT analýza k hodnocení PRV. Obsahuje kritické úvahy k poločasovému
hodnocení tohoto plánu, jak byly zformulovány L. Maierem (vedoucím
oddělení evaluací EK). Uvedeno souhrnné poločasové vyhodnocení opatření
přijatých k realizaci PRV podle zprávy EK (KOM/2011) 450. Vyhodnoceny
dopady opatření ve prospěch modernizace a celkové čerpání zdrojů do konce
roku 2009 ve srovnání s celkovými prostředky vyčleněnými pro PRV na
období 2007 až 2013.

2.8.5 Webové stránky (internet, intranet)
Internetové stránky ÚZEI (www.uzei.cz) informují širokou veřejnost o činnosti ústavu.
V průběhu roku jsou pravidelně aktualizovány a rozšiřovány jednotlivé sekce.
K 1. 7. 2011 byly zprovozněny internetové stránky ÚZEI v angličtině (www.iaei.cz).
Internet ÚZEI - pravidelné prezentace
- Webové stránky Zemědělské účetní datové sítě FADN CZ (www.fadn.cz) – viz
kap. 2.4 FADN.
- Webové stránky ZPK (www.nzpk.cz) – viz kap. 2.7 Zemědělská a potravinářská
knihovna.
- Webové stránky Centra pro databázi složení potravin (www.czfcdb.cz), on-line
databáze složení potravin ČR.
- Webové stránky Agronavigátor (www.agronavigator.cz) – viz kap. 2.7.
-

Webové stránky Bezpečnost potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) – viz kap. 2.7.
Webové stránky Víš co jíš (www.viscojis.cz) – viz kap. 2.2 Granty (Národní projekty).
Webové stránky Agroporadenství a Agrovzdělávání (www.agroporadenstvi.cz) – viz
kap. 2.6 Poradenství a vzdělávání.
Webové stránky Rozvoj venkova (www.infovenkov.cz) – viz kap. 2.6.
Webové stránky Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
(www.asven.cz) – viz kap. 2.6.

Intranet ÚZEI
Intranet ÚZEI je určen k bezpečnému ukládání a sdílení všech druhů dokumentů
organizace a přístup na něj je umožněn pouze oprávněným osobám. Sdílení jednotlivých
dokumentů je možné mezi jednotlivci, skupinami nebo všemi zaměstnanci a uživateli
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intranetu. Strukturu intranetu ÚZEI lze v průběhu provozu měnit bez ztráty dat podle
požadavků uživatelů.
2.9 Ostatní odborné aktivity ÚZEI
2.9.1 Konference, semináře, prezentace
Semináře pořádané v rámci výzkumné činnosti ÚZEI:
 Půda v 21. století: hodnocení a oceňování zemědělského půdního fondu v podmínkách
užití a ochrany přírodních zdrojů. (Voltr, V.). Mezinárodní seminář, Doksy, listopad, 2011.
 Společný seminář projektu Rural-ECMOD, interních výzkumných projektů (IVP)
a výzkumných tématických úkolů. Cílem semináře bylo představit výsledky projektu
Evropské Komise Rural ECMOD, kde byl ÚZEI jeden z klíčových partnerů a výsledky
TÚ 4241, který hodnotil návrhy SZP pro období 2014 až 2020. Současně byl seminář
kontrolním dnem IVP a výzkumných tématických úkolů. Klokočov, září 2011.
 Prezentace výsledků Výzkumného záměru „Analýza a vyhodnocování možností trvalé
udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu
zemědělství“. Faktorová analýza dat rozvoje venkova. (Trantinová, M., Fischer, M.).
ÚZEI, leden 2011.
 Prezentace výsledků NAZV QH 72203 před vědeckou radou ÚZEI. (Trantinová, M.).
leden 2011.
 Bioenergie na zemědělské půdě - možnosti pro modelování. (Jelínek, L.). Interní seminář
ÚZEI, duben 2011.
 Významné pokroky v modelování dopadů agrární politiky na zemědělství a životní
prostředí ČR pomocí modelů FARMA-4, RENT-4 a AENVI-2 (Foltýn, I.). Interní seminář
ÚZEI, květen 2011.
 Trendy vývoje výnosového oceňování půdy (aktuální výsledky z projektu NAZV QH
72257) (Voltr, V.; Hruška, M.) Interní seminář ÚZEI, srpen 2011.
 Prostorové aspekty dotací do českého zemědělství. (Hrabák, J., UK Praha). Prezentace na
interním semináři ÚZEI, listopad 2011.
 Principy hodnocení a zdaňování zemědělské půdy ve vybraných zemích EU. (Vigner, J.).
Prezentace na interním semináři ÚZEI, prosinec 2011.
 Dynamický model všeobecné rovnováhy se sektorem biopaliv. (Brůha, J., Píša, V. Institut
pro strukturální politiku). Prezentace na interním semináři ÚZEI, prosinec 2011.
 Alternativní scénáře alokace pilíře 2 SZP 2020 a jejich dopady na zemědělství
a venkovskou ekonomiku. (Foltýn, I., Jelínek, L., Křístková, Z., Ratinger, T. Interní
seminář ÚZEI, prosinec 2011.
Ostatní odborné a vzdělávací semináře:
 Školení pro zemědělce - výsledky NAZV QH 72203 Ochrana půdy proti erozi, možnosti
půdo-ochranných opatření v praxi. (Trantinová, M.), leden 2011.
 Seminář pro studenty SOŠ Bohemia Regia Praha. Počítačová učebna ÚZEI, (Trantinová,
M.), leden 2011.
 Český potravinářský průmysl - šance a rizika do budoucnosti. (Doucha, T.). Novotného
lávka, únor 2011.
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 Workshop "FAS in the EU: proposals for improvement". (Kořínek, J.). Varšava, Polsko,
únor 2011.
 Vzdělávací a informační semináře v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce
v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS“ (nitrátové směrnice). (Kořínek, J.).
Most, duben, říjen 2011.
 Semináře školení odborné veřejnosti „Cross Compliance“. (Kořínek, J.). Děčín, Karlovy
Vary, Dolní Žandov, Cheb, září – listopad 2011.
 Výroční konference „Výzkum pro praxi“ (Kořínek, J.). Velká Chyška u Pacova,
listopad 2011.
 Aktivity ÚZEI ve prospěch venkovského prostoru. (Kořínek, J.). Sokolov, květen 2011.
 Workshop s Agroištitútom Nitra spolupráce FAS, (Kořínek, J.). Nitra, Slovensko,
srpen 2011.
 Výukový program pro druhý stupeň základních škol: „Výživa ve výchově ke zdraví“
(Sívek, J.)
 Porady zřizovatelů s řediteli základních škol na městských úřadech “(Sívek, J). Strakonice,
Rokycany, Česká Lípa, Svitavy, Příbram, Náchod, Pelhřimov, Cheb, Hodonín, Prostějov,
květen - prosinec 2011.
 Školení pro poradce - výsledky NAZV QH 72203 „Postoj české zemědělské praxe
k liniovým prvkům jako ochrana půdy proti degradaci vlivem vodní eroze půdy.
(Trantinová, M.), květen 2011.
 Seminář pro studenty SPŠPT Podskalská Praha. Počítačová učebna ÚZEI, (Trantinová,
M.), leden, únor 2011.
 Střední zemědělská škola Opava a střední zemědělská škola Krnov. Význam GAEC pro
ochranu půdy. (Trantinová, M.), září 2011.
Akce pořádané ZPK
ZPK se zapojila do celostátních akcí:
 Březen měsíc čtenářů. Pro čtenáře byla připravena anketa uveřejněná na webu knihovny
a Facebooku a autogramiáda knih malíře Petra Ettlera.
 Týden knihoven 2011 - motto „Kraj ČR – kraj knihoven“. Registrace čtenářů ve
„Šťastných hodinách“ zdarma.
 Výstava obrazů malíře Petra Ettlera, studovna ZPK, 7. 3.–15. 4.2011.
2.9.2 Členství v odborných společnostech, komisích a radách
ÚZEI kolektivním členem těchto organizací:
 Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR;
 Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru;
 Ekosociální fórum Rakouska (Vídeň);
 Ekosociální fórum Evropy (Vídeň);
 Institucionální členství ÚZEI v EuroFIR;
 Institucionální členství ZPK ve Spolku knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a ve
sdružení knihoven ČR (SDRUK);
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 Konsorcia knihoven v rámci Programu INFOZ – Informační zdroje pro výzkum (MŠMT)
(Smetanová, D.);
 Partner Agri Benchmark Project, Braunschweig, Německo (Bošková, I., Boudný, J.,
Janotová, B.);
 Partner International Comparison Network, IFCN Dairy Research Center, Kiel, Německo
(Bošková, I.);
 Partner InterPIG ( Abrahamová, M., Boudný, J.);
 ZPK členskou knihovnou mezinárodní sítě zemědělských knihoven „Agricultural Libraries
Network“ (AGLINET) a „International Association of Agricultural Information
Specialists“ (IAALD);
Členství a funkce pracovníků ÚZEI v různých institucích a společnostech:
 Akademický výbor KAF – centrum interdisciplinárních studií (Froněk, P.);
 Česká potravinářská společnost při ČS VTS (Mejstříková, L., Mezera, J.);
 Česká technologická platforma pro potraviny PK ČR (Mezera, J., Plášil, M.);
 Ekonomická komise Agrární komory (Abrahamová, M.);
 Ekosociální fórum Evropy (Vídeň), člen představenstva (Šlajs, J.);
 Evropská asociace zemědělských ekonomů (EAAE), Nizozemsko (Bošková,. I.,
Doucha, T., Jelínek, L., Medonos, T., Pražan, J., Ratinger, T.);
 Komise informatiky ČAZV (Hanibal, J.);
 Komise NAZV (Doucha,T., Kraus, J.);
 Komise pro obhajoby bakalářských prací na FPH VŠE v Praze (Špička, J.);
 Komise pro obhajoby disertačních prací při ČZU (Doucha, T., Mezera, J., Vilhelm, V.);
 Komise pro státní bakalářské zkoušky na PEF ČZU Praha (Abrahamová, M.);
 Komise pro státní závěrečné zkoušky ČZU FAPPZ (Plášil, M.);
 Komise pro státní závěrečné zkoušky ČZU PEF, TF (Mezera, J., Vilhelm, V.);
 Komise pro státní zkoušky na FPH VŠE v Praze (Špička, J.);
 Komise programu MK ČR „Veřejné informační služby knihoven“, podprogram VISK 8
(Smetanová, D.);
 Komitét pro potravinářské vědy a technologie AV ČR (Mezera, J., Štiková, O.);
 Komoditní odborný výbor pro cukr (Baudisová, H.);
 Komoditní rada pro len a konopí (Humpál, J.);
 Komise pro přípravu podkladů pro pozici MZe pro vyjednávání o finanční perspektivě EU
na období 2014 – 2020 (Kořínek, J.);
 Koordinační pracovní skupina pro přípravu Národního akčního plánu k zajištění
udržitelného používání pesticidů (Humpál, J.);
 Krajská síť pro rozvoj venkova pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj (Kořínek, J.);
 Monitorovací výbor OP Rybářství (Abrahamová, M., Špička, J.);
 Národní komise FADN (Hanibal, J., Šlajs, J.)
 Národní rada pro poradenství (Abrahamová, M., Bajnar, Z., Kořínek, J., Sívek, J.);
 Národní rada pro vzdělávání (Sívek, J.);
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 Oborová rada oboru Regionální a sociální rozvoj pro studium v doktorských studijních
programech PEF ČZU v Praze (Štolbová, M.);
 Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘS ČAZV) (Doucha, T., Foltýn, I.,
Jelínek, L., Kraus, J., Medonos, T., Mejstříková, L., Mezera, J., Špička, J.);
 Pracovní skupina pro agendu zemědělského pojištění a jeho financování (Vilhelm, V.);
 Redakční rada časopisu Biblio (Kvítek, M.);
 Redakční rada časopisu Výživa a potraviny (Štiková, O.);
 Redakční rada časopisu Zpravodaj AGROBASE;
 Redakční rada vědeckého časopisu Ekonomika poľnohospodárstva, VÚEPP Bratislava,
Slovensko (Kraus, J.);
 Redakční rada vědeckého recenzovaného časopisu Agricultural Economics (Doucha, T.,
Hanibal, J.);
 Redakční rada Zpravodaje svazu chovatelů ovcí a koz (Humpál, J.);
 Řídící výbor FADN EU (Hanibal, J.);
 Společnost pro výživu ČR (SV ČR), předseda revizní komise (Štiková, O.);
 Vědecká rada ČZU (Bašek, V.);
 Vědecká rada ČZU ITS (Doucha, T.);
 Vědecká rada ČZU-PEF (Bašek, V.);
 Vědecká rada VÚEPP Bratislava (Bašek, V.);
 Vědecká rada VÚCHS Rapotín (Abrhamová, M.);
 Výkonná rada časopisu European Countryside (Štolbová, M.).
2.9.3 Přednášky a prezentace
Abrahamová, M.:
 Trh s hovězím masem v ČR, EU a ve světě a ekonomika výroby masa v ČR. Semináře ZS
ČR na téma: Přehled ekonomiky a trhů významných komodit ŽV (mléko a hovězí maso)
a komodit RV (obiloviny). Větrný Jeníkov, 21. 1. 2011; Lomnice nad Popelkou,
27. 1. 2011; Modřice, 8. 2. 2011; Ústí nad Orlicí, 22. 2. 2011; Chabrovice, 22. 3. 2011;
Kloužovice, 23. 3. 2011; Klatovy 5. 3. 2011; Ostředek, 29. 3. 2011.
Abrahamová, M.; Boudný, J.:
 Produkce vepřového masa v ČR a jeho ekonomika, Konference pro chovatele prasat
s mezinárodní účastní na téma Chov prasat 2012, SCHP, Střítež u Jihlavy, 10. 11. 2011.
Abrahamová, M.; Bošková, I.; Novotný, P.:
 Konkurenceschopnost zemědělských komodit a mezinárodní srovnání nákladů. Přednáška
v rámci semináře ÚZEI konaného za účelem povinného vzdělávání privátních
zemědělských poradců. Praha, ÚZEI Slezská, 24. 3. 2011.
Bošková, I.:
 Evolution of the Czech Beef Sector 2001-2010. 9th Agri Benchmark Beef and Sheep.
Semmering, Rakousko, 15. – 22. 6. 2011.
 Trh s mlékem, ekonomika a zpeněžování. Seminář Zpeněžování zemědělských komodit
v ČR a EU, odbytová a nákupní družstva. Zemědělský svaz ČR a Institut vzdělávání
v zemědělství o.p.s. Cabrovice, 29. 11. 2011.

46

Bošková, I. Hemme, T.:
 Economics of Scale for Czech Large Dairy Farms? XIIIth Congress of European
Association of Agricultural Economists, EAAE. Zürich, Switzerland, 30. 8.- 2. 9. 2011.
Doucha, T.:
 Cenové výkyvy na trhu pšenice, kukuřice a řepky v období 2006-2010 a jejich možné
příčiny s důrazem na pohyb zásob. Seminář Syngenta, Průhonice, 25. 1. 2011; Brno,
26. 1. 2011.
 Český potravinářský průmysl - šance a rizika do budoucnosti. Seminář Společnosti pro
výživu. Novotného lávka, Praha, 26. 2. 20.
 České zemědělství a SZP po roce 2013. Seminář ASZ Tábor. Zhoř, 12. 3. 2011.
 České zemědělství a SZP po roce 2013. Seminář BVV. Zubří, 16. 3. 2011.
 Závěry z konference „Půda, základ udržitelného rozvoje“. MZe, Agentura pro zemědělství
a venkov, Břeclav. Lednice, 26. – 27. 5. 2011.
 České zemědělství po vstupu ČR do EU. Přednáška v klubu STRATÉG, Palác kultury,
Praha 25. 10. 2011.
 Voda a zemědělství v ČR – nové výzvy Společné zemědělské politiky po roce 2013.
Konference „Voda“, únor 2011.
 Bio-energetika jako součást zemědělství. Konference TC AV ČR a MZe. Praha, 13. 5.
2011.
 Bioenergetika – nová šance pro pěstování energetické biomasy. Seminář Energetické
využití biomasy, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum.
Trojanovice, 18. 5. 2011.
 Zemědělská politika ČR a agrární výzkum. Seminář pro Puding New Area Municipal
Government, Šanghaj, Čína. ÚZEI, 19. 5. 2011.
 Economic position and competitiveness of the Czech agriculture and food industry under
the CAP and on the EU single market. Konference „European Union Food Sector after the
last enlargements – conclusions for the future CAP“. Instytut Ekonomiki Rolnictva i
Gospodarki Žyvnošciowej. Rajgród, Polsko, 14. - 16. 6. 2011.
 Czech agriculture and food industry after EU accession. Agricultural Forum FOOD FOR
EUROPE: Agro-economy of Serbia in the pre-accession period. Economics Institute
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SUMMARY
The present Annual Report summarizes activities of the Institute of Agriculture
Economics and Information4 (IAEI) in 2011. The particular chapters of this report provide
a brief overview of research and expert activities in which the Institute participated in 2011.
Besides the traditional research activity in the scientific discipline “Agricultural Economics”
and expert services rendered to the Ministry of Agriculture (MoA) and administrative bodies
the information and extension services of the Institute were enlarged. Research activities were
aimed at the solution of internal research projects, grants (national projects) of the National
Agency for Agricultural Research (NAZV), at the solution of projects subsidized by Ministry
of Internal Affairs, Ministry of Culture, Ministry of Health and at participation in the solution
of four international projects. The Institute also performed the function of a liaison agency of
the Farm Accountancy Data Network (FADN CZ) under methodological guidance of the
Directorate General for Agriculture and Rural Development (Brussels). Important services
were provided by the Agricultural and Food Library, which is one of the Institute’s
departments within the organizational structure. The institute is also responsible for
methodological and organizational activities in the framework of extension and educational
services, providing background information for these activities.
The Institute of Agricultural Economics and Information is a state allowance
organization in accordance with the deed of foundation of the MoA of the 25th April 2008.
The scope of IAEI work is basic and applied research or development and dissemination
of their results by means of educational activity, publication or technology transfer in the field
of agricultural economics and policy including the multifunctional agricultural and rural
development. The Institute renders expert services to the MoA and other administrative
authorities, ensures the functions of an educational, extension and information centre for the
sphere of agriculture, food production and rural development realized mainly by information
acquisition, processing, storage and dissemination. An important role of the Institute is to
carry out the functions of a liaison agency of FADN CZ.
Main activities
 basic and applied research and development in the field of agricultural policy and
economics including the multifunctional agricultural and rural development
on macroeconomic, regional and microeconomic levels;
 systematic development of the scientific discipline agricultural economics;
 dissemination of research and development results by means of educational activity,
publication and technology transfer and other forms of passing on the acquired knowledge
to the agricultural and rural sector;
 development of concept proposals and background documents for the formulation and
implementation of economic policy in the agri-food sector;
 monitoring, analyses and predictions of economic, social and regional development in
the agri-food sector in relation to rural development and environment conservation;
 acquisition and analyses of selected information and data influencing the state and
behaviour of the business sphere of the agri-food sector;

4

Czech name of the institute: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, (ÚZEI).
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 expert training services and information activities;
 Liaison Agency of FADN CZ;
 the creation and administration of FADN compatible with the EU and organization of
sampling surveys in the agri-food sector;
 the operation of a specialized library and in the framework of this activity the acquisition,
processing, preservation and making accessible of professional literature and other forms
of documentary or data information from the sphere of agriculture and food production;
 to make accessible and to ensure the servicing and maintenance of selected data sets of the
public part of the state information system administered by the Ministry of Agriculture, the
operation and making accessible of the “Bank of films and video programmes of the
Ministry of Agriculture” including the archives of these programmes;
 transfer of professional agricultural, food and related information, especially specific
editorial and publishing activities, presentation and promotional services, educational
activities and related services including printing services;
 training and accreditation of new advisors, further education and information support of
accredited advisors, the activities of the supervising and methodological body for extension
services, the administration and keeping of the Register of Advisors of the MoA for the
spheres of agriculture and rural development;
 methodological and coordination activities aimed at implementation of the „Strategy of
Lifelong Learning“ in the agriculture and rural development sector including the initial
professional education;
 education of employees of departmental state authorities;
 conceptual and coordination activities aimed at implementation of provisions of the
extension system of Ministry of Agriculture for the sphere of agriculture and rural
development.
RESEARCH PROJECTS AND KEY TOPIC AREAS
1) Internal Research Projects 2011
Policy of agricultural land protection (1261)
Head of project:
Voltr, Václav
Main objectives and results in 2011:
Evaluation of agricultural land protection and critical points of its protection in relation to the
implementation of policy instruments by the various components and levels of government.
Proposals for improvement of conservation policy of agricultural land resources in selected
areas.

Institutional Framework and effectiveness of the agri-environmental policy (1262)
Head of project:
Pražan, Jaroslav
Main objectives and results in 2011:
Assessment of transaction of public goods between farmers and the government. Qualitative
research with research questions: Is the organisational mode coherent with governance
structure/characteristics of subject of transaction/relationship of both sides of transaction?
How these aspects influence effectiveness of the policy?
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Czech Dairy and Beef Farmers' Competitive Potential in the International Scope(1263)
Head of project:
Bošková, Iveta
Main objectives and results in 2011:
The subject examined is cattle management in the Czech Republic in comprehensive approach
of beef and dairy stock. Representative model for the evaluation of livestock farming
economics and evaluation of economic results and perspectives of livestock farming in the
environment of European and world competition.
Analysis and Evaluation of the Requirements of Czech Rural Areas (1264)
Head of project:
Pospěch, Pavel
Main objectives and results in 2011:
Identification and evaluation of specific issues and requirements pertaining to Czech rural
areas. The following areas are considered: characterstics and problems of rural areas on an
aggregate level: a secondary quantitative data analysis, focused on the issues of labour market,
demografic development and quality of life; evaluation of the “multiple development”
hypothesis: application of up-to-date typologie of rural areas, delimitation of peri-urban and
remote rural areas.
Portability of principles of the sustainable development, followed by farmers, in local
development (1265)
Head of project:
Konečná, Marta
Main objectives and results in 2011:
Assessment of portability of the principles of the sustainable development (in its economical
and social aspects) especially by the organic farmers. Two main questions are: i) how far and
ii) in what way the farmers contribute to the local development. Qualitative research
proceeded by questionnaires and case studies.
Impacts Evaluation of Policies Impacts with Focus on structural (investment) Support
provided in terms of I. ax of Rural Development Program
(1266)
Head of project:
Medonos, Tomáš
Main objectives and results in 2011:
Assess impacts of selected measurements of policies focused on investment support provided
under I. axis of RDP. Methodology and evaluation system for efficiency and effectiveness of
structural supports useful for preparing of new RDP in 2013.
Spatial differentiation of migration in the Czech Republic and impact of migration
to the development of rural areas (1267)
Head of project:
Kozáková, Eliška
Main objectives and results in 2011:
Analysis of migration trends in the Czech Republic from the nineties till present with the
objective to analyze cross spatial relations in the territory of the Czech Republic with using
GIS; Research of migration processes and trends in time and space with using of spatial
regression analysis.
Ex post impact analysis of efficiency of the selected risk management measures on farm
income variability in the Czech Republic using a holistic approach (1268)
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Head of project:
Špička, Jindřich
Main objectives and results in 2011:
Impact assessment of public risk management support on farm income variability with regard
to the farmers´ degree of risk aversion and applied risk management policy measures in the
Czech Republic. Stochastic simulation model based on modified Neumann-Morgenstern
utility function and respecting the degree of risk aversion. Monte Carlo simulation based on
real data from a panel of individual farms in the Czech Republic of various types of farming,
economic size and spatial distribution. Application of OECD holistic approach to the risk
analysis and risk management in agriculture.

2)

National projects (Grants)

Evaluation of agricultural land resources, taking into account environmental protection
(QH 72257)
Sponsor:
NAZV MoA
Head of project:
Voltr, Václav
Main objectives and results in 2011:
Proposals for yields of valuation crops accoring to relevant soil-climate units (BPEJ).
Economic analysis of technological processes. The influence of agronomical practices on
changes in selected parameters of soil quality /soil health.
International seminar: „Land in 21st century“(November 2011, Doksy).
Evaluation of pedological characteristics of selected locations and comparison with the land
under permanent supervision Agrotest-PP. Numerical evaluation model for evaluating of land
prices based on price and production cost parameters. Definition of relation value for soilclimate units BPEJ according cost-revenue relationship. Proposals for evaluation of BPEJ.
Biotechnological processes in reproduction and rearing of pigs as an instrument of
economic growth and competitiveness (QI 111A166)
Sponsor:
NAZV MoA
Project coordinator: Animal Production Research Institute (Rozkot, Miroslav)
Leader from IAEI:
Boudný, Jan
Main objectives and results in 2011:
Preparation of input economic data from farms, costing, economic analysis of the current
situation in pig breeding and evaluation of the economic effects of length of fattening, carcass
weight and number of pigs weaned piglets per sow.
The information campaign on the WHO 5 keys to safe food, hygienic handling of food
and healthy nutrition (SOZ/10134/412/2011/1)
Sponsor:
Ministry of Health
Leader from IAEI:
Beránková, Jana
Main objectives and results in 2011:
10 educational programms for children, aged 3-6 years. Web Application
www.viscojis.cz/teens for youth: Creation of 15 new articles for the web, including the
assessment of lecturers. Creation of 15 new thematic images for the web.Create and include 15
knowledge tests for the web. Graphics and software work for the web. Promotional
publications web application viscojis.cz/teens and tutorial. Creating, printing and distribution
of promotional publications www.viscojis.cz/teens.
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Model Farm-5 - Consulting simulation optimization system for the optimal behavior of
agricultural enterprises in relation to the sustainability of agriculture and agricultural
technology-friendly environment with links to geographic information system
(TA01021220)
Sponsor:
Technology Agency of the CR
Leader from IAEI:
Trantinová, Marie
Main objectives and results in 2011:
The project aims to create an advisory optimization farm system FARMA-5, as a tool for
modeling and simulation of optimal behavior of farms. FARMA-5 system is based on linking
and modification of existing modeling tools, such as the optimization model to simulation of
behavior of farms, simulating economic activities as well as agri-environment activities and
balance of nutrients N, P, K in agricultural soils, the emission model of EMI-1, an air pollution
model IMI-1, deposition model of DEP-1 allowing to quantify the total atmospheric input of
nitrogen into the soil and erosion control model ERO-1 evaluating the erosion threat of
agricultural land.
Setting the threshold of food security for the supply of the population in times of crisis
and threat (MV-75251-4/OVB-2010)
Sponsor:
Ministry of Interior CR
Head of project:
Štiková, Olga
Main objectives and results in 2011:
The main objective of the project is to quantify the amount of food needed to provide
minimum coverage necessary nutritional requirements for feeding the Czech population in any
kind of threat. Recommended dietary allowances (RDA) are calculated for the average
inhabitant on the basis of the minimum (RDA) established for each population and age groups
and age structure. RDA for the average people will be optimized using an optimization model
of NUTRITION-1.
Re-cataloguing of Agriculture and Food Literature (2534/2011 SOLK)
Sponsor:
Ministry of Culture, CR
Head of project:
Poláková, Soňa
Main objectives and results in 2011:
The project aims to create high-quality bibliographic records never been electronically
processed documents from the Agricultural and Food Library. The main objective is to
facilitate and streamline the search records from 1926 to 1994 and allow searching by
bibliographic data entries from the thesaurus file AGROTERM and national authorities.

Cooperative creation and use of national authority files in ZPK - ÚZEI 2011 (2540/2011
SOLK)
Sponsor:
Ministry of Culture, CR
Head of project:
Poláková, Soňa
Main objectives and results in 2011:
The project focuses on active collaboration on a cooperative project "Creation and use of the
national authority file." The main objective is to review, delete duplicates in the accession
registers of bibliographic databases ZPK-ÚZEI header and harmonizing bibliographic
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databases with a set of national authorities.
3)

Participation in International Projects

PRIMA - Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in rural
municipalities
Contract No.: FP7-ENV-2007-1-212345
Sponsor: European Research Programme – 7FP Environment
Duration of the project: November 2008 - October 2011
Coordinator: Ramon Laplana, Cemagref, 50 Avenue de Verdun, 33612 Cestas, France
Project partners: UNIDO Germany, UNWE Bulgaria, UMB Norway, LEI Netherlands,
UNEW United Kingdom, IAMO Germany, RuG Netherlands, MNP Netherlands, ÚZEI CR,
AFSZ Croatia
Responsible person (IAEI): Ladislav Jelínek
Annotation:
The project PRIMA aims to develop a method for scaling down the analysis of policy impacts
on multifunctional land uses and on the economic activities. This method will rely on microsimulation and multi-agents models, designed and validated at municipality level, using input
from stakeholders. The models will address the structural evolution of the populations
(appearance, disappearance and change of agents) depending on the local conditions for
applying the structural policies on a set of municipality case studies. We shall consider
policies related to use of Structural Funds (SFs), Cohesion Fund (CF), Preaccession funds
(PAFs) and EAFRD (respectively CAP).
https://prima.cemagref.fr/
RURAL ECMOD - Ex-Ante Spatial Policy Impact Analysis of the RDR in European
Rural Areas
Contract No.: 151408-2009 A08-GR
Sponsor: European Commission JRC-IPTS – Service contract with the University in Patras,
Greece
Duration of the project: August 2009 - February 2011
Coordinator: JRC IPTS a Dr. Demetris Psautopoulos, University of Patras, Greece
Project partners: University Aberdeen, UK, ÚZEI, CR - subcontract
Responsible person (IAEI): Tomáš Ratinger
Annotation:
The project aims to provide an assessment of rural development policies axis 3 NUTS3 for
rural regions / cities, including their interactions. To evaluate the effects of policies will be
available to the CGE model and the results of the TERA project.
eCOTOOL - e-COmpetences TOOLs
Contract No.: Agreement No. 2009-2198/001-001 Project No. 504614-LLP-1-2009-1-DELEONARDO-LMP, Development and Innovation
Sponsor: EU - Leonardo da Vinci programme – DG Education and Culture
Duration of the project: December 2009 - November 2011
Coordinator: Christian M. Stracke, UDE - University of Duisburg-Essen, Universataetstr.
9(ICB), 45141 Essen, Germany
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Project partners: BIBB Germany, MAICh Greece, ELOT Greece, Agro-know Greece, ÚZEI
CR, KGZS Slovenia, ISFOL Italy, KION Italy, Bolton United Kingdom
Responsible person (IAEI): Lenka Fišerová
Annotation:
The long-term objective is the development of a European skills and competence model that
can be integrated in the existing European policies (namely Europass, EQF, EQAVET, ECTS,
and ECVET) and adapted to all branches. All European policies are still lacking a
standardized common skills and competence model. The overall objective of eCOTOOL is to
improve the development, exchange, and maintenance of VET certificates and their
accessibility and transparency by harmonizing Europass with other European instruments
(EQF, ECVET) and e‐ competences. This will increase the European mobility and
transparency of VET systems.
http://88.198.194.115/~agroknow/ecotool/
CerOrganic: Quality-Certified Training of Farmers on Organic Agriculture
Contract No.: Agrement No. 2009-2192/001-001; project No. 504387-LLP-1-2009-1-GRLEONARDO-LMP
Sponsor: EU - Leonardo da Vinci programme – DG Education and Culture
Duration of the project: January 2010 - December 2011)
Coordinator: Yannis Livieratos, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Alsyllio
Agrokepiou, Chania 73100, Crete, Greece
Project partners: MAICh (Gr), Agroknow (Gr), CUB (Hungary), MOGERT (Hungary), ÚZEI
(CR), BMUKK (AU), EFQUEL (Be), MoA (Cy), Dio (Gr), GRNET (Gr)
Responsible person (IAEI): Lenka Fišerová
Annotation:
CerOrganic project expects to increase the number of internationally qualified organic
agriculture trainers and provide quality trainings and training certification systems that will
ease farmers’ transition to organic agriculture. The overall aim of CerOrganic is to develop
and test a quality assurance procedure for the vocational education/training of agricultural
advisors/trainers, based on the European Quality Assurance Reference Framework (EQARF).
By incorporating existing OA trainings for young and / or unemployed agricultural experts
into an innovative quality-certified training program and developing a quality certification
system (for application to other OA training programs), CerOrganic aims to enhance the
quality and attractiveness of all OA training systems.
www.cerorganic.eu
Main Thematic Tasks for MoA
 Report on the State of Czech Agriculture (Green Report) (Doucha, T.);
 Surveys on organic farming (organic farms – bio-products, processing, sale and market)
(Hrabalová, A.);
 Support for farms in less favoured areas (LFA) (Štolbová, M.);
 Evaluation and usage of agricultural land (Voltr, V.);
 Evaluations of biodiversity as public goods generated by the Czech agriculture (Majerová,
J., Svobodová, M.);
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 Analysis of new approaches to the implementation of agro-environmental measures since
2014 (Pražan, J.);
 Analysis of price transmissions in the Czech chains for pork meet, poultry and eggs
(Abrahamová, M.);
 Monitoring and predictions of price developments for main agricultural commodities in the
Czech Republic and in selected EU countries (Baudisová, H.)
 Influences of world and European markets for milk, beef, pigs and poultry on the Czech
markets in 2011 (Bošková, I.);
 Yearbook on the Czech agrarian trade for 2010 (Pohlová, K.);
 Analysis of the Czech agrarian trade markets (Pohlová, K.)
 Analysis of factors influencing the food demand, development and predictions of
consumption (Štiková, O.);
 Monitoring and evaluation of the Czech agrarian sector and the Czech agricultural policy
for the OECD (Trdlicová, K.)
 Potentials of energetic bio-mass in the relation with the food security – options (Weichet,
J.);
 Performance and effectiveness of the production of foods (CZ-NACE 10) and drinks (CZNACE 11) (Mejstříková, L.);
 Development of the international market on apples in a horizontal approach and its
influence on the Czech apple market (Součková, I.);
 Evaluation of the system of monitoring of the Rural Development Programme – the
valuation of the Gross Value Added as a monitored indicator for 2010 (Špička, J.);
 Monitoring and analyses of costs and profitability of agricultural commodities (Poláčková,
J.);
 Land market development and the identification of factors influencing the land price
developments under czech conditions (Vilhelm, V.);
 Analysis of possibilities for an effective utilisation of special supports under the paragraph
68 of the EC Regulation Nr. 73/2009, impacts of CAP scenarios after 2013 for direct
payments and definition of issuing priorities (Humpál, J.);
 Analyses used for positions of the Ministry of Agriculture related to financial perspectives
EU 2014-2020 (Ratinger, T.);
 Agricultural labour forces and their position on agrarian labour markets (Spěšná, D.);
 Income level in agriculture (Drlík, J.);
 The development and operation of the FADN CZ according to EU standards (Hanibal)
 Ecological aspects of sustainable farming systems (Minář, J.)
 International cooperation in education and advisory service (Sívek, J.)
 Accreditation of advisors and increase their expertise in the agricultural advisory system in
the CZ as part of the European Farm Advisory System (FAS) (Kořínek, J. Sívek, J.);
 National database of food composition - National Center for food composition database
(Macháčková, M.);
 Internet applications bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz (Suková, H.);
 Comprehensive provide specialized functions of a public library of agricultural and food
(Kvítek, M.);
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 Occupational training seminar for teachers Forest Action Plan state program for the years
2010-2012 (Sívek, J.);
 Presentation and promotion of the departmental guidance and education to the domestic
exhibitions (Minář, J.);
 Publishing, multimedia, technical and marketing services (Minář, J.);
 Technology for combined forms of education (Kořínek, J.);
 Web technology for access to information resources (Kořínek, J.);
 Employee Education sector and its components (Sívek, J.);
 Implementation of education program for consumers on food safety (Sívek, J.);
 Support for departmental training (Sívek, J.);
 Training seminars for professionals and the public in the International Year of Forests
2011 (Sívek, J.);
 Uniform training of inspectors in the state government to increase food security in an
e-learning courses, the annual data update (Sívek, J.).
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1223
1230
1231
1232
1300
1310
1311
1312
1313
1314
1320
1330
1331
1332
1333
1500
1512
1540
1541
1542
1543
1544
1545

DIRECTOR
Secretariat
Internal Administration
Economic Administration and Reprography
Internal audit
Human Resources
SCIENCE AND RESEARCH
Rural Development
Territorial Development of Agriculture and Rural
Areas
Agroenvi Policy
Human Resources in Agriculture and Rural Areas
Agrarian Market
Agrarian Commodity Markets
Food Product Markets
Agricultural Policy Modelling
Economics of Agrarian Sector
Economics of Agriculture and Food Industry
Land and Capital Markets
FADN CZ LIAISON AGENCY, ADVISORY
AND EDUCATIONAL SERVICES, ICT
FADN CZ Liaison Agency
FADN Survey Organization – Legal Entities
FADN Survey Organization – Individual Farms
FADN Database Administration
FADN Analysis and Projects
ICT
Advisory Services and Education
Education
Advisory Services
Multimedia Services
ECONOMICS AND AGRICULTURAL AND
FOOD LIBRARY
Accountancy and Assets
AGRICULTURAL AND FOOD LIBRARY
Acquisitions and Cataloging
Library and Information services
Bibliography and Reference Services
Web Services for Agriculture and Food Industry
Organization and Revision of Collections
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