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Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen ÚZEI, ústav) státní příspěvková
organizace, byl zřízen Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením § 31
zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České
republiky a obcí v České republice ke dni 1. ledna 1993.
Zřizovací listina čj. 16102/2008-10000 ze dne 25. 4. 2008, která byla vydaná
v souvislosti se zrušením sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských
informací s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací s účinností od 1. 7. 2008,
definuje hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI takto:

HLAVNÍ ÚČEL
1.

Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo vývoje a šíření
jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií
v oborech zemědělské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního
charakteru zemědělství a venkova.

2.

Šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání
získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova zabezpečováním
komplexního odborného servisu pro Ministerstvo zemědělství a jiné orgány
státní správy.

3.

Zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro
oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, realizované zejména
získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací.

4.

Výkon funkce kontaktního pracoviště FADN CZ (liaison agency FADN).

5.

Vytváření kvalifikačního zázemí pro zemědělský poradenský systém, realizace
dalšího vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru.

PŘEDMĚT ČINNOSTI
Hlavní činnost
základní a aplikovaný výzkum v oboru agrární politiky a ekonomiky včetně
rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova na úrovni
makroekonomické, regionální a mikroekonomické,
systematické rozvíjení vědního oboru zemědělská ekonomika,
šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování a převodu
technologií a dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby
agrárního sektoru a venkova,
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,
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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 FADN kompatibilní s EU
a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru,
provoz specializované knihovny podle § 13 zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách
a podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění a v rámci této činnosti
získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování odborné literatury
a dalších forem dokumentových nebo datových informací z oblasti zemědělství
a potravinářství,
zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných datových souborů veřejné
části státního informačního systému v gesci Ministerstva zemědělství,
provozování a zpřístupňování „Banky filmů a videopořadů Ministerstva
zemědělství“ včetně archivu těchto děl,
transfer odborných zemědělských, potravinářských a souvisejících informací,
zejména účelová vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby
prezentačního a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby
související včetně služeb polygrafických,
příprava a akreditace nových poradců, další vzdělávání a informační podpora
akreditovaných poradců, zabezpečování činnosti 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.

Jiná činnost
expertní činnost v oblasti agrárně-potravinářského sektoru a venkova na úrovni
makroekonomické, regionální a mikroekonomické,
vydavatelská a nakladatelská činnost, služby prezentačního a propagačního
charakteru, vzdělávací činnost a služby související, včetně služeb
polygrafických,
ubytovací a stravovací činnosti.
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Rozsah jiné činnosti
Rozsah jiné činnosti byl pro rok 2011 stanoven v maximální výši 3.000.000 Kč/rok.
Každoročně bude upřesňován na základě žádosti státní příspěvkové organizace.

DOBA TRVÁNÍ
Státní příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚZEI K 31. 12. 2011
ŘEDITEL ÚSTAVU
1000
SEKRETARIÁT
ŘEDITELE
1010

INTERNÍ AUDIT
1030

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN,
PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ, ICT
1300

VĚDA A VÝZKUM
1200

ROZVOJ VENKOVA
1210

AGRÁRNÍ TRH
1220

EKONOMIKA
AGRÁRNÍHO
SEKTORU
1230

KONTAKTNÍ
PRACOVIŠTĚ
FADN ČR
1310

TERITORIÁLNÍ
ROZVOJ
ZEMĚDĚLSTVÍ
A VENKOVA
1211

TRH
ZEMĚDĚLSKÝCH
KOMODIT
1221

EKONOMIKA
ZEMĚDĚLSTVÍ
A POTRAVINÁŘSTVÍ
1231

AGRO
ENVIRONMENTÁLNÍ
POLITIKA
1212

TRH
POTRAVINÁŘSKÝCH
KOMODIT
1222

TRH PŮDY
A KAPITÁLU
1232

LIDSKÉ ZDROJE
ZEMĚDĚLSTVÍ
A VENKOVA
1213

MODELOVÁNÍ
DOPADŮ
ZEMĚDĚLSKÉ
POLITIKY
1223

EKONOMIKA A ZPK
1500

PORADENSTVÍ
A VZDĚLÁVÁNÍ
1330

EKONOMIKA
1510

ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ
KNIHOVNA
1540

VNITŘNÍ SPRÁVA
1520

ORGANIZACE
ŠETŘENÍ FADN
PRÁVNICKÝCH OSOB
1311

VZDĚLÁVÁNÍ
1331

ROZPOČET
1511

DOPLŇOVÁNÍ
A ZPRACOVÁNÍ
FONDŮ
1541

HOSPODÁŘSKÁ
SPRÁVA
1521

ORGANIZACE
ŠETŘENÍ FADN
FYZICKÝCH OSOB
1312

PORADENSTVÍ
1332

ÚČTÁRNA
A MAJETEK
1512

KNIHOVNICKÉ
A INFORMAČNÍ
SLUŽBY
1542

REPROGRAFIE
1522

SPRÁVA DATABÁZE
FADN
1313

MULTIMEDIÁLNÍ
SLUŽBY A ODBYT
1333

ICT
1320

BIBLIOGRAFIE
A REFERENČNÍ
SLUŽBY
1543

WEBOVÉ SLUŽBY
PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
A POTRAVINÁŘSTVÍ
1544

ANALÝZA DAT
A PROJEKTŮ FADN
1314

ORGANIZACE
A REVIZE
KNIHOVNÍCH FONDŮ
1545
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LIDSKÉ ZDROJE
1530

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA ROK 2011
1.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2011 (fyzické osoby)
Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

Do 20 let

0

0

0

0,0

21 - 30 let

6

12

18

11,2

31 - 40 let

10

16

26

16,1

41 - 50 let

4

29

33

20,5

51 - 60 let

23

39

62

38,5

61 let a více

13

9

22

13,7

Celkem

56

105

161

100,0

34,8

65,2

100,0

X

%

2.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2011
(fyzické osoby)
Vzdělání dosažené

Muži

Ženy

Celkem

%

Základní

0

0

0

0,0

Vyučen

0

0

0

0,0

Střední odborné

1

6

7

4,3

Úplné střední

0

1

1

0,6

Úplné střední odborné - M

6

29

35

21,7

Vyšší odborné

0

0

0

0,0

Vysokoškolské

46

72

118

73,4

Celkem

53

108

161

100,0

3.

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2011
Počet

Nástupy

9

Odchody

37

5

4.

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2011
(fyzické osoby)
Doba trvání

Počet

%

Do 5 let

48

29,8

Do 10 let

37

23,0

Do 15 let

24

14,9

Do 20 let

25

15,5

Nad 20 let

27

16,8

Celkem

161

100,0

Jazykové znalosti
Podmínkou pro přijetí uchazeče do zaměstnání na ÚZEI na většinu pracovních míst
(výzkumný a vývojový pracovník, knihovník, redaktor) je pokročilá znalost cizích
jazyků, především anglického jazyka. Protože úroveň zaměstnanců v těchto
znalostech není jednotná, umožňuje ÚZEI rozšíření vzdělávání v kurzech
pořádaných Ministerstvem zemědělství ČR.
V r. 2011 se účastnilo kurzů 6 zaměstnanců ve funkčních zařazeních knihovník
a redaktor.
Žádosti o účast jsou posuzovány jednotlivě, zohledňuje se doporučení přímého
nadřízeného a upotřebitelnost cizího jazyka v rámci pracovní náplně zaměstnance.

HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU k 31. 12.2011
ÚZEI v roce 2011 hospodařil s majetkem v celkové pořizovací hodnotě ve výši
144.486,47 tis. Kč. Z toho hodnota nemovitého majetku (budovy+pozemky) činila
60.969,53 tis. Kč, hodnota dlouhodobého hmotného majetku byla 48.603,88 tis. Kč
a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku dosáhla výše 6.946,71 tis. Kč. Drobný
hmotný a nehmotný majetek zahrnoval částku 27.966,35 tis. Kč. Uvedený majetek
slouží k zajištění činností ústavu.
Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu.
Nemovitosti ústavu nejsou zatíženy věcnými břemeny.
Hodnota celkových pohledávek k 31. 12. 2011 činila 3.746,8 tis. Kč, z toho po lhůtě
splatnosti 30,04 tis. Kč. V této částce tvoří rozhodující výši neuhrazené faktury za
poskytnuté služby na základě uzavřených smluv.
Celková výše závazků činila 40.368,91 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 13 tis. Kč.
V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné ukazatele rozpočtu
ÚZEI za rok 2011 pro hlavní činnost.
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tis. Kč
Rozpočet

Ukazatel

Skutečnost

schválený

po změnách

1

2

3

159.770

152.957

152.957

5.564

5.625

5.625

4.349

4.349

4.349

- z toho – rozvoj VO/IVP

4.349

4.349

4.349

- účelové prostředky

1.215

1.276

1.276

66.132

63.219

64.133

63.270

59.230

60.017

Neinvestiční systémová dotace

-

1.436

1.436

Neinvestiční účelové dotace z jiných resortů

-

1.752

1.752

A
Příspěvek ze státního rozpočtu
z toho - výzkum a vývoj
v tom - institucionální prostředky

z toho - mzdové náklady
v tom - platy zaměstnanců

Údaje o roční účetní závěrce ústavu za rok 2011 jsou uvedeny v příloze č. 1.
V rozpočtu ÚZEI se promítlo několik zásadních změn, především krácení rozpočtu
o částku 7.757 tis. Kč za převedení budovy ve Slezské ul. na SVS včetně
souvisejících činností a převod vědeckých časopisů na ČAZV. Naproti tomu došlo
k posílení rozpočtu o neinvestiční systémovou dotaci na úhradu převoditelných
licencí v tříletém programu MS Enterprise Agreement na rok 2011 ve výši 1.436 tis.
Kč.
Celkové výnosy ústavu za hlavní a jinou činnost v roce 2011 dosáhly výše
161.027.331,51 Kč.
Příspěvek na činnost ÚZEI prostřednictvím zřizovatele činil po úpravách celkem
151.205 tis. Kč. Uvedené prostředky zahrnovaly:
částku ve výši 142.691 tis. Kč, jako příspěvek zřizovatele na činnost na rok
2011,
další příspěvky poskytnuté na řešení úkolů podle pokynů MZe byly ve výši
1.301 tis. Kč,
neinvestiční příspěvky od jiných zřizovatelů poskytnutých prostřednictvím MZe
činily celkem 152 tis. Kč,
významnou položkou byly zdroje na úhradu licencí pro rok 2011 ve výši
1.436 tis. Kč,
prostředky na výzkum a vývoj od zřizovatele dosáhly částky 5.625 tis. Kč
a z toho:
institucionální prostředky na řešení IVP (Multifunkční zemědělství pro prospěch
společnosti a rozvoj venkova) ve výši 4.349 tis. Kč,
účelové prostředky na řešení projektů NAZV ve výši 1.276 tis. Kč.
Veškeré prostředky poskytnuté zřizovatelem byly plně vynaloženy na příslušné
projekty a užity na vymezené účely.
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Nad rámec rozpočtových zdrojů od MZe získal ústav prostředky v celkové výši
9.822.331,51 Kč především prodejem služeb cca 6.333 tis. Kč, tržbami z pronájmů
cca 278 tis. Kč, řešením projektů mimo rezort zřizovatele ve výši 1.752 tis. Kč a jinou
činností ve výši 859 tis. Kč.
ÚZEI vykazuje v hospodaření za rok 2011 zlepšený hospodářský výsledek celkem
4.334.875,47 Kč.
Z rozboru čerpání mzdových prostředků pro hlavní činnost vyplývá, že ústavu byl
stanoven po změnách limit mzdových nákladů na částku 63.219 tis. Kč, z toho na
platy zaměstnanců 59.232 tis. Kč a na OON 3.987 tis. Kč.
Skutečnost čerpání mzdových prostředků v hlavní činnosti dosáhla výše
64.133,26 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců činily celkem 60.016,71
tis. Kč, tj. o 784,72 tis. Kč více proti stanovenému limitu. Zvýšené čerpání bylo kryto
ze získaných mimorozpočtových zdrojů. Rovněž i zvýšené čerpání OON za rok 2011
o 129,55 tis. Kč (na celkovou částku 4.116,55 tis. Kč) bylo hrazeno
z mimorozpočtových zdrojů.
Stanovený limit zaměstnanců (po změnách) ve výši 183 osob nebyl překročen.
V tomto roce řešil ústav 2 výzkumné projekty NAZV s celkovými náklady ve výši
1.276 tis. Kč.
Mimo to ústav řešil:
1 projekt výzkumu, vývoje a inovací z MV s celkovými náklady ve výši
1.076 tis. Kč,
1 projekt výzkumu, vývoje a inovací z TAČR s celkovými náklady ve výši
555 tis. Kč.
Na podporu mezinárodních projektů byly poskytnuty zdroje z MŠMT ve výši
121 tis. Kč.
Řešení projektů VaV probíhalo v souladu s přijatými cíli. ÚZEI je významně zapojen
do aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova,
a to jak v národním, tak v nadnárodním rámci.
Kvalitní zajišťování hlavní činnosti vyžaduje v některých případech mezinárodní
spolupráci a členství ústavu v mezinárodních organizacích, které je spojeno
s úhradou členských příspěvků. ÚZEI je členem v těchto organizacích:
•

International Farm Comparison Network, Federal Agricultural Research
Center (FAL), Institute of Farm Economics, Institute of Rural Studies
(Federální zemědělský výzkumný ústav, Institut pro podnikovou
ekonomiku, Institut pro rozvoj venkova), Braunschweig, SRN
Zapojení ČR vytváří předpoklady v rámci mezinárodního projektu získávat z cca
20 zemí celého světa údaje o nákladově výnosových parametrech za vybrané
komodity.
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Celosvětová síť je budována s dlouhodobější perspektivou za účasti vědeckých
pracovišť, poradenských firem a zemědělců.
Na základě vzájemně srovnatelných dat jsou prováděny analýzy a projekce
v závislosti na různých variantách agrární politiky a měnících se rámcových
podmínkách jednotlivých států. Projekt na principu tzv. typových zemědělských
podniků pracuje s komplexy modelů sloužících k simulaci projekce finanční
situace podniků. Modely umožňují analýzu skutečných nákladů výroby, jakož
i projekce podnikových dat při odlišně zadaných strategických východiscích.
Takto standardizované postupy na základě jednotných metodických postupů
umožňují provádět mezinárodní srovnání s cílem lépe posoudit konkurenční
pozici jednotlivých komodit v různých oblastech světa. Mimořádně cenné jsou
srovnávací studie mezi EU a jejími jednotlivými členskými státy, USA a mnoha
dalšími zeměmi.
•

Ökosoziales Forum Europa (Ekosociální fórum Evropy)
Diskusní platforma iniciovaná bývalým agrárním komisařem F. Fischlerem (EU)
pro státy a regiony Evropy s cílem prosazovat společenský rozvoj na principu
ekosociálního tržního hospodářství a Evropského modelu zemědělství. Cílem je
získávat nejnovější informace o vývoji Společné zemědělské politiky, výměna
informací, účast na jednáních k závažným agrárně politickým tématům,
formování společných stanovisek ve prospěch regionů středoevropských zemí,
setkání s experty.

•

EAAE (Evropská Asociace Zemědělských Ekonomů)
Hlavní aktivity asociace EAAE spočívají v pořádání velkých mezinárodních
kongresů jednou za tři roky a seminářů na různá aktuální témata zemědělské
ekonomiky, společné zemědělské politiky, potravinářství a rozvoje venkova,
publikuje elektronicky zpravodajství z oblasti zemědělského ekonomického
výzkumu v podobě tzv. „Newsflash“, tiskne časopis „EuroChoices“ a oficiální
impaktový vědecký časopis asociace „European Review of Agricultural
Economics“ (ERAE), z nichž oba ÚZEI odebírá.
Hlavními cíli asociace je podpora znalostí a pochopení zemědělské ekonomiky
hlavně v kontextu EU a výměna zkušeností, myšlenek a informací mezi
zemědělskými ekonomy.
Členové asociace jsou informování o aktivitách prostřednictvím „Newsflash“
a webových stránek, které obsahují informace o členství, setkáních a aktivitách
EAAE.
ÚZEI je také přidruženým členem projektu EuroFir. Tímto členstvím získal ústav
přístup k informačním zdrojům (databáze složení potravin), které jsou pro jeho
další činnost velmi významné.
V rámci řešených úkolů pro zřizovatele ústav rozvíjí poměrně bohatou
mezinárodní spolupráci, pracovníci ústavu se účastní různých konferencí
a workshopů pořádaných zahraničními partnery. Některých akcí se ústav
zúčastnil z iniciativy zřizovatele, kterého na nich zastupoval. Poznatky
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a informace na těchto konferencích a workshopech se odrazily ve zkvalitnění
výstupů pro zřizovatele a byly rovněž publikovány v rámci vydavatelské
činnosti.
V souladu se zřizovací listinou je hlavním příjemcem služeb ústavu Ministerstvo
zemědělství.
Dále ÚZEI spolupracuje s některými dalšími orgány decizní sféry (např.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra) a rovněž se
zahraničními institucemi, nevládními organizacemi a řídícími orgány EU
(OECD, FAO, DG-AGRI).
Další údaje, které poskytují doplňující informace o aktivitách ústavu, včetně
některých významných výstupů z činnosti ÚZEI, lze získat na webových stránkách
ústavu www.uzei.cz.

Zpracovala: Jana Kolářová
náměstek ředitele pro úsek Ekonomika a ZPK

PhDr. Jan Šlajs, LL.M.
ředitel

Příloha č. 1 Rozvaha
Příloha č. 2 Prohlášení účetní jednotky k výroční zprávě
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