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Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 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 byla vydaná v souvislosti se
zrušením sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských informací s Ústavem
zemědělské ekonomiky a informací na základě § 54 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, dále pak podle ustanovení § 4b zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a § 1 a §2 vyhlášky č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve
znění pozdějších předpisů. Úplné znění zřizovací listiny ve smyslu změn podle
opatření Ministerstva zemědělství č.j. 25094/2009-10000, č.j. 36624/2010-10000,
č.j. 60160/2014-MZE-12143 a č.j. 62104/2016-MZE-13222 bylo vydáno s účinností od
8. 11. 2016.
Úplné znění zřizovací listiny definuje hlavní účel a předmět činnosti ÚZEI takto:

HLAVNÍ ÚČEL ZŘÍZENÍ ÚZEI
ÚZEI v souladu se zřizovací listinou plní svůj hlavní účel, pro který byl zřízen a kterým
je:
1.
Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, 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,
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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 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 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.

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,
knihařské a kopírovací práce,

ubytovací a stravovací činnosti,

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
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mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti.

Rozsah jiné činnosti
Rozsah jiné činnosti byl na rok 2016 stanoven v maximální výši 6.000.000 Kč/rok.

DOBA TRVÁNÍ
Státní příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou.
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VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ÚZEI K 31. 12. 2016
1000 Ředitel

Ing. Kala Štěpán, MBA, Ph.D.

1001 Kancelář ředitele

JUDr. Čuhelová Pavla

1003 samostatné oddělení Personální

Hanousková Eva

1010 Odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum
a Knihovna Antonína Švehly
1011 oddělení Poradenství a vzdělávání

Ing. Bajnar Zdeněk (zástupce
vedoucího odboru)

1012 oddělení Služby Knihovny Antonína Švehly

Nushartová Lenka

1013 oddělení Fondy Knihovny Antonína Švehly

Mgr. Doboš Jan

1100 úsek Věda a výzkum

Ing. Abrahamová Miluše

1110 odbor Rozvoj venkova

Ing. Čámská Klára, Ph.D.

1111 oddělení Teritoriální rozvoj zemědělství a venkova

Ing. Kučera Jakub

1112 oddělení Agroenvironmentální politika

Ing. Šejnohová Hana, Ph.D.

1113 oddělení Lidské zdroje zemědělství a venkova

PhDr. Spěšná Daniela

1120 Odbor Agrární trh

Ing. Bošková Iveta, Ph.D.

1121 oddělení Trh zemědělských komodit
1122 oddělení Trh potravinářských komodit

Ing. Pohlová Karina

1130 odbor Ekonomika agrárního sektoru

Ing. Medonos Tomáš, Ph.D.

1131 oddělení Ekonomika zemědělství a potravinářství

Ing. Boudný Jan

1132 oddělení Modelování dopadů zemědělské politiky

Ing. Vilhelm Václav, CSc.

1200 úsek Kontaktní pracoviště FADN

Ing. Hanibal Josef

1211 oddělení Organizace šetření FADN právnických osob

Ing. Macháčková Jana

1212 oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob

Ing. Harvilíková Martina

1213 oddělení Správa databáze FADN

Ing. Lekešová Michaela

1214 oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN

Ing. Slížka Eduard

1300 úsek Ekonomika a správa

Ing. Rinn Radek

1302 Samostatné oddělení Správa veřejných zakázek a smluv

Bc. Vodička Jan, magistr práva,
DiS.

1310 odbor Ekonomika

Žáková Iveta

1312 oddělení Účtárna

Hanibalová Petra

1320 odbor Vnitřní a majetková správa

Ing. Prchlík Vladimír

1321 oddělení Hospodářská správa a reprografie

Kozlovská Hana

1322 oddělení Multimediální služby a odbyt

Ing. Minář Jiří

1330 odbor ICT

Bc. Havlíček Michal

1331 oddělení ICT

Bc. Chorváth Petr

1332 Oddělení Pasportizace oborových dat

Ing. Zavadil Jan
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ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY ÚZEI K 31. 12. 2016
Jméno

Organizace

Funkce

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. Ústav zemědělské ekonomiky a informací
(předseda)
Ing. Miluše Abrahamová
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

ředitel

Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání

Ministerstvo zemědělství

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Mendelova univerzita v Brně
prof. RNDr. Vladimír Bejček,
CSc.
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů
doc. Ing. Štefan Buday, Ph.D. Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum,
Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva
doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozně ekonomická fakulta
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ing. Michal Hojdekr, MBA
Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.
RNDr. Tomáš Ratinger, MSC.,
Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Rolínek,
Ph.D.
Ing. Pavel Sekáč

náměstkyně ředitele pro úsek Věda a výzkum

profesorka Ústavu regionální a podnikové
ekonomiky
děkan
vedoucí Katedry pedologie a ochrany půd
ředitel

docent Katedry ekonomiky
výzkumný pracovník úseku VaV

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, tajemník Fakulty rybářství a ochrany vod
Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, odborný asistent Katedry účetnictví a financí
Ekonomická fakulta
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
vedoucí odboru Ekonomika agrárního sektoru
Technologické centrum AV ČR

výzkumný pracovník Oddělení strategických
studií
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, děkan
Ekonomická fakulta
Ministerstvo zemědělství
náměstek ministra pro řízení Sekce pro fondy
EU, vědu, výzkum a vzdělávání
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze,
proděkan pro vědecko výzkumnou činnost
Fakulta životního prostředí
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze,
docent Katedry speciální zootechniky
Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Mendelova univerzita v Brně
proděkanka, profesorka Ústavu marketingu
a obchodu
doc. Ing. Pavel Syrovátka,
Mendelova univerzita v Brně
docent Ústavu podnikové ekonomiky
Ph.D.
Ing. Jiří Šír
Ministerstvo zemědělství
náměstek ministra pro řízení Sekce
zemědělských komodit, zahraničních vztahů a
ekologického zemědělství
prof. Ing. Miloslav Šoch, dr. h. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, děkan
c.
Ekonomická fakulta
Ing. Václav Vilhelm, CSc.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
vedoucí oddělení Modelování dopadů
zemědělské politiky
doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
docent Katedry humanitních věd
Ph.D.
Provozně ekonomická fakulta
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie
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ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2016 (fyzické osoby)
Věk

Muži

Ženy

Celkem

Podíl (%)

Do 20 let

0

0

0

0,0

21-30 let

3

13

16

10,12

31-40 let

20

27

47

29,75

41-50 let

7

20

27

17,09

51-60 let

10

30

40

25,32

61 let a více

16

12

28

17,72

Celkem

56

102

158

100

35,44

64,56

100

Podíl v %

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2016 (fyzické osoby)
Vzdělání dosažené

Muži

Ženy

Celkem

Podíl (%)

Nižší střední odborné

0

1

1

0,63

Střední odborné s výučním listem

1

4

5

3,16

Úplné střední všeobecné

0

4

4

2,53

Úplné střední odborné s vyuč. i M

0

2

2

1,27

Úplné střední odborné s M

4

18

22

13,92

Vyšší odborné

0

3

3

1,90

VŠ – bakalářské

4

6

10

6,33

VŠ – magisterské

35

47

82

51,90

VŠ – doktorské

12

17

29

18,35

Celkem

56

102

158

100

3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2016
Ukazatel

Počet

Nástupy

29

Odchody

21
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4. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2016
(fyzické osoby)
Doba trvání

Počet

Podíl (%)

Do 5 let

62

39,24

Do 10 let (6-10)

28

17,72

Do 15 let (11-15)

24

15,19

Do 20 let (16-20)

15

9,49

Nad 20 let

29

18,35

Celkem

158

100

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.
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. 2016
ÚZEI v roce 2016 hospodařil s majetkem v celkové hodnotě Stálých aktiv netto
(pořizovací cena po odečtení korekce) ve výši 54.008,71 tis. Kč. Z toho hodnota
nemovitého majetku (pozemky vč. budov) činila netto 45.481,00 tis. Kč, hodnota
dlouhodobého hmotného majetku byla netto 7.257,65 tis. Kč a hodnota netto
dlouhodobého nehmotného majetku dosáhla výše 1.846,82 tis. Kč. Výše uvedený
majetek je využíván k zajištění činností ÚZEI. Hodnota nedokončeného dlouhodobého
hmotného majetku činila 263,78 tis. Kč.
Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu.
Nemovitosti ústavu nejsou zatíženy věcnými břemeny.
Hodnota celkových pohledávek k 31. 12. 2016 činila 144,762,65 tis. Kč. V této částce
tvoří rozhodující výši odhad čerpání příspěvku na provoz a poskytnutých dotací ve výši
136.794,01 tis. Kč, náklady příštích období v hodnotě 4.841,52 tis. Kč a krátkodobé
poskytnuté zálohy ve výši 2.267,96 tis. Kč. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů činí
pohledávky 127,43 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 54,39 tis. Kč).
Celková výše závazků činila 174.131,40 tis. Kč. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů
činí závazky 4.796,10 tis. Kč (z toho po lhůtě splatnosti 22,93 tis. Kč). Krátkodobé
přijaté zálohy na transfery ve výši 136.794,01 tis. Kč.
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V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné ukazatele rozpočtu
ÚZEI za rok 2016 pro hlavní činnost.
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (Kč)
Rozpočet

Ukazatel

schválený

po změnách

1

2

A
Příspěvek a dotace od zřizovatele MZe
z toho –

125.621.844

Skutečnost
3

136.794.010

136.794.010

výzkum a vývoj

0

8.450.000

8.450.000

v tom –

0

8.450.000

8.450.000

0

435.000

435.000

125.621.844

127.909.010

127.909.010

65.122.878

65.717.082

65.429.709

62.184.422

62.702.626

62.511.021

instituc. prostř. – rozvoj
VO/IVP

z toho –

dotace od zřizovatele

z toho –

příspěvek na provoz od zřizovatele

Limit mzdových nákladů – zřizovatel MZe
v tom –

platy zaměstnanců

Neinvestiční účelové dotace z jiných resortů

Údaje o roční účetní závěrce ústavu za rok 2016 jsou uvedeny v příloze č. 1.
Další zdroje nad rámec rozpočtových prostředků z MZe získal ústav především
prodejem služeb za cca 9.519 tis. Kč.
Celkové výnosy ústavu za hlavní a jinou činnost v roce 2016 dosáhly výše
146.855.363,35 Kč.
Příspěvek na činnost ÚZEI a dotace prostřednictvím zřizovatele po úpravách činil
celkem 136.794 010,00 Kč. Jeho rozpis je ve výše uvedené tabulce.
Veškeré prostředky poskytnuté zřizovatelem byly plně vynaloženy na příslušné
projekty a užity na vymezené účely.
ÚZEI vykazuje v hospodaření za rok 2016 zlepšený hospodářský výsledek
ve schvalovacím řízení celkem 3.505,10 Kč.
Z rozboru čerpání mzdových prostředků vyplývá, že ústavu byl stanoven po změnách
limit mzdových nákladů na částku 65.717.082,00 Kč, z toho na platy zaměstnanců
62.702.626,00 Kč a na OON 3.014.456,00 Kč.
Skutečnost čerpání mzdových prostředků dosáhla výše 65.717.082,00 Kč, z toho
prostředky na platy zaměstnanců činily celkem 62.702.626,00 Kč.
Stanovený limit zaměstnanců (po změnách) ve výši 147 osob nebyl překročen.
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 i v nadnárodním rámci.
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V roce 2016 ÚZEI podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
přijal celkem 1 žádost o poskytnutí informací a nebyla odmítnuta (webové stránky ÚZEI
Informace poskytnuté na žádost).
Kvalitní zajišťování hlavní činnosti vyžaduje v některých případech mezinárodní
spolupráci a členství ústavu v mezinárodních organizacích, které je spojeno s úhradou
členských příspěvků. V roce 2016 bylo za členství zaplaceno 335.647,72 Kč. 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.
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.
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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 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
a informace na těchto konferencích a workshopech se odrazily ve zkvalitnění
výstupů pro zřizovatele a byly rovněž publikovány v rámci vydavatelské činnosti.
Aktivní účast zaměstnanců ÚZEI na odborných konferencích, seminářích
a dalších akcích v roce 2015 je uvedena v příloze č. 5.
V souladu se zřizovací listinou je hlavním příjemcem služeb ústavu Ministerstvo
zemědělství.
ÚZEI rovněž spolupracuje s některými dalšími orgány decizní sféry (např.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra),
Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR a také 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: Iveta Žáková, vedoucí odboru Ekonomika
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PŘÍLOHA 1

PŘÍLOHA 2

Národní a mezinárodní projekty v roce 2016
Národní projekty
V roce 2016 nebyly řešeny žádné národní projekty.
Mezinárodní projekty

TOL – Taste of Life, regional healthy food in schools, s účastí 7 organizací ze čtyř
zemí EU, koordinovaný Nordwin College z Nizozemska, 11/2014-10/2016,

Součinnost v souvislosti s Rámcovou dohodou o slovensko-česko-maďarské
výzkumné spolupráci mezi Českou republikou (ÚZEI), Slovenskem (VÚEPP)
a Maďarskem (AKI) o budoucí vědecké spolupráci pro období let 2014-2016,

PEGASUS: Public Ecosystem Goods And Services from land management –
Unlocking the Synergies v rámci Rámcového programu pro výzkum a inovace
EU – Horizont 2020, doba řešení březen 2015 až únor 2018, na kterém se podílí
14 institucí z deseti zemí EU, koordinátorem je Institute for European
Environmental Policy (IEEP), Velká Británie,

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro
adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské
a lesnické hospodaření v krajině, financováno z EHP a Norských fondů
2009-2014, doba řešení únor 2015 až duben 2016, podílí se čtyři české a jedna
norská instituce, koordinátor je Vysoké učení technické v Brně.

Dotace v roce 2016
ÚZEI využívá na své aktivity také dotace z Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstva kultury:

Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při
manipulaci s potravinami a zdravá výživa (MZ),

Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2016 (MK),

Kooperativní tvorba a využití souborů národních autorů 2016 (MK),

Ochrana a reformátování fondu – KRAMERIUS 2016 (MK).
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PŘÍLOHA 3

Tematické úkoly v roce 2016
P. č.
1
2
3

Č. ú.
4102
4521
4206

4

4109

5

4112

6
7

4214
4233

8
9
10

4431
4402
4235

11

4238

12
13

4301
4524

14
15
16

4525
4104
4231

17

4106

18

4107

19
20

4204
4205

21
22
23

4105
4237
4220

24

4234

25

4236

26

4108

27
28

4403
4407

29

4408

30
31
32

4523
4413
4414

Název TÚ
Odborná operativní činnost pro MZe
Technická podpora akcí kabinetu a kanceláře ministra
Problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělskopotravinářských produktů
Problematika ochrany přírodních zdrojů a tvorby krajiny, poskytování veřejných
statků v rámci vztahů zemědělství k venkovu
Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody
Balanced Scorecard – podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve
vybraných oblastech
Oceňování zemědělského půdního fondu
Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen
zemědělské půdy v podmínkách ČR
Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek
Školení v právní oblasti – duševní vlastnictví
Přehled národních podpor a dotací v rostlinné a živočišné výrobě ve vybraných
členských zemích EU
Analýza nákladů a výnosů rostlinných a živočišných výrobků v ČR a ve vybraných
členských zemích EU
Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU
Stanovení principů pasportizace informací a dat, jejich správy v prostředí resortu
MZe pro potřeby analýz Ministra zemědělství, poradců ministra, organizací
v resortu MZe a následně publikování široké veřejnosti
Formální a funkční návrh Open data pro MZe a resort
Budování systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020
Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro
výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2015
Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit
analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – tržní
statky
Zajištění podpůrných nástrojů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy
pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – netržní statky
Sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR
Odborné poradenství při přípravě a realizaci evaluačních aktivit v OP Rybářství
2014-2020
Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020
Podpory pro podniky v oblastech s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními
Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV
2015-2020
Modelová analýza zemědělských podniků v závislosti na zemědělské příjmy
a podpory z I. pilíře SZP
Statistické sledování a ekonomická situace vybraných sektorů rostlinné
a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP, včetně sociálních aspektů
Posouzení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu
(dále jen DZES) za období 2010-2015
Akreditace vzdělávacího programu „Roční seminář pro vodoprávní úřady“
Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému
postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období
2014-2016
Realizace seminářů na téma „Program rozvoje venkova na období 2014-2020:
priority a opatření pro lesní hospodářství“
Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby
Komplexní zajištění funkce Knihovny Antonína Švehly
Digitalizace fondu KAŠ, starých českých zemědělských časopisů
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P. č.
33

Č. ú.
4415

34
35

4433
4404

36
37
38
39
40
41

4429
4430
4217
4416
4221
4222

42
43

4520
4111

44
45

4232
4201

46

4202

47
48

4203
4212

49

4302

50
51

4101
4412

52
53

4522
4432

54

4435

55

4411

56
57

4225
4228

58
59
60
61
62
63

4223
4224
4226
4229
4215
4239

64

4417

65

4110

Název TÚ
Restaurování historických a vzácných knihovních fondů Knihovny Antonína
Švehly
Podpora resortního odborného vzdělávání
Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory
System (FAS)
Technologie pro kombinované formy vzdělání
WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů
Analýza vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem na střední odborné školství
Analýza resortních knihoven
Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 28
Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího,
skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 216
Tisk situačních a výhledových zpráv v roce 2016
Aktualizace sazeb dotačního programu – Zlepšení životních podmínek v chovu
hospodářských zvířat
Sledování analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků
Sledování nákladů u Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 2014
– 2018 pro Českou republiku
Sledování opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v České
republice
Vyhodnocení Programu podpor pro vinohradnictví a vinařství v České republice
Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy – bioprodukce,
zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)
Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém
zemědělství
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015
Projekt podpory zdraví „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému
stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“
Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 18110 bezpečnost potravin
Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin,
e-learningový kurz
Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou
e-learningového kurzu, roční aktualizace dat
Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení
potravin
Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby
Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby
nápojů (CZ-NACE 11)
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015
Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016
Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD
Vnitrostátní rozpočtové výdaje na zemědělství za hospodářský rok 2014/2015
Agrární trh práce
Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability
hlavních komodit rostlinné a živočišné výroby v roce 2015 a v I. pololetí 2016
Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska
škola
Analýza SZP z hlediska podpory živočišné výroby
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PŘÍLOHA 4

Mimořádné tematické úkoly v roce 2016
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

Název mimořádného tematického úkolu
Analýza opatření dobré životní podmínky zvířat v PRV Rakouska pro MZe
Řešení dotazu zemědělce k LFA oblastem pro MZe
Palmový olej
Novinářské dotazy: German Television: Question about farmland
Otázky EK k podmínkám nabývání zemědělské půdy v ČR
Vyhodnocení dopadů podpor na ekonomiku podniků za rok 2015 v LFA
Ověření nastavení sazeb u Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 2014 –
2018 pro Českou republiku u podopatření Technika zlepšující obhospodařování vinic
Charakteristika farem v LFA v závislosti na intenzitě chovu hospodářských zvířat
Dotaz zemědělce hospodařícího v k. ú. Bradlec (608980)
Podklady pro publikaci zemědělství – kapitola Agrární zahraniční obchod
Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací
Vyhodnocení dopadu investičních podpor PRV za období 2007-2013 v LFA oblastech
Podklady pro tiskovou konferenci pana ministra (výpočet finančního rozdílu dovozu mléka
a mléčných produktů – másla, jogurtů, sýrů, tvarohu atd.) – vyjádření k vývoji zahraničního
obchodu s mlékem a mlékárenskými výrobky
Výpočet obchodních marží – monitoring cenové úrovně u vybraných komodit
Zavedení nového dotačního titulu pod názvem „Zlepšení životních podmínek v chovu masného
skotu“
Zavedení nového dotačního titulu pod názvem: „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“
Podkladový materiál ÚZEI k problematice úbytku zemědělské půdy, predikce jejího snižování
a struktura její změny (Predikce úbytku zemědělské půdy v dalších letech a přehled z jakých
důvodů v současné době zemědělské půdy ubývá)
Dopady snižování, resp. eliminace importu mléčných výrobků (mléka) do zaměstnanosti,
odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daní v rámci odvětví zemědělství a potravinářství
Zpracování podkladů k jednání na MZe ohledně řešení nepříznivé ekonomické situace
v odvětví mléka v podobě úlev na daních a odvodech sociálního a zdravotního pojištění
Spolupráce při vytipování perspektivních minoritních plodin, zhodnocení možností pěstování
vytipovaných plodin v podmínkách České republiky zejména s ohledem na bližší specifikaci
pěstebních technologií, zhodnocení možnosti uplatnění produkce na trhu a analýzu ekonomiky
pěstování jednotlivých plodin, zpracování úvodního seznamu a účast na brainstormingu na
MZe o metodice zpracování
Publikace Panorama potravinářského průmyslu 2015
Ověřit možnost odepisování nákupu půdy formou uznatelného nákladu a zjistit, jaká je praxe
v okolních 2-3 zemích. Úkol ve spolupráci s MZe – nám. Adamcem
Zjistit zatížení prasat a drůbeže na ha orné půdy podle jednotlivých okresů
Vypracovat srovnání nákladů rentability u mléka a vepřového masa ČR s vybranými zeměmi
EU (na podkladě výsledků mezinárodních sítí IFCN Dairy a InterPig)
Vypracovat analýzu zahraničního obchodu ČR s hovězím masem a živým skotem, včetně
porovnání cen vyvážených zvířat a cen realizovaných v ČR
Úlevy na daních zemědělců v důsledku krize v mléce a vepřovém mase. Ověřit výpočet úlevy
na dani zelené nafty, zjistit možnost distribuce podpor (3,1 mld. Kč) k zemědělcům
PGRLF – Zjištění aktuálních informací o způsobu řešení problematiky způsobu řízení rizik
(pojistných rizik) v ostatních státech EU
Vypracovat analytické podklady obsahující přesná data o ekonomické situaci farem při různých
typech výroby v různých oblastech ČR (vyhodnocení finančních aspektů, hospodářských,
zaměstnanosti apod.)
Dopady snižování importů vybraných produktů (hovězího maso, drůbeží, vepřové, vejce,
ovoce, zelenina) do zaměstnanosti, odvodů do sociálního a zdravotního pojištění a daní
v rámci odvětví zemědělství a potravinářství
Ekonomika produkce mléka v podnicích s chovem dojnic v rozdělení dle jejich počtu
(vyhodnocení dopadů nepříznivé situace v sektoru mléka do ekonomické situace podniků
s mléčnou produkcí dle jejich velikostí)
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P. č.
Název mimořádného tematického úkolu
31 Analýza nákladovosti vybraných zemědělských komodit různě úspěšných zemědělských
podniků
32 Analýza podniků rozdělených dle zatížení intenzity chovu hospodářských zvířat pro obhajobu
ekologického nastavení vratky spotřební daně (zelená nafta)
33 Zajištění údajů k přínosu závlah pro produkci a výnosy různých komodit oproti nezavlažovaným
pozemkům
34 Vývoj zaměstnanosti v zemědělství a potravinářství 2010 nebo 2012 a v současnosti (popř. rok
2015) v ČR, Německu a Polsku
35 Výběr a příprava brokerů/inovačních zprostředkovatelů 2. kolo
36 Stanovisko k návrhu rozdělení druhého kompenzačního balíčku do sektoru mléka a vepřového
masa s ohledem na podpory národní a EU a dále v souvislosti s vývojem cen (Podklady
k prověření variant rozdělení druhého kompenzačního balíčku do sektoru mléka a vepřového
masa podle návrhů MZe z 20. 9. 2016)
37 Zpracování dotazníků na zemědělskou veřejnost, které by měly zhodnotit resortní činnost MZe
38 Vyhotovení nástroje – kalkulačky pro žadatele, na základě které žadatel po vyplnění údajů
zjistí, zda je „Způsobilým“, či nezpůsobilým žadatelem (výměra vlastních pozemků žadatele
a základní stádo žadatele) – dle jednání na MZe nebylo požadováno vyhotovení nástroje
39 Monitoring chování obchodních řetězců: do konce listopadu předložit výstupy, které jsme
schopni vytvořit z dostupných dat a informací: provenience, ceny, zákazník, obchodní formát
40 Příprava procesu certifikace zemědělských podniků pro dotační titul „Demonstrační farmy“
41 Příprava obsahu školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic
42 Stanovení maximální výše podpory na litr mléka a kg mléčného výrobku dodávaných v rámci
projektu Mléko do škol
43 Stanovení pevné ceny na porci ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do
škol
44 Podpora přípravy podkladů pro podopatření Integrovaná produkce konzumních brambor a
Integrovaná produkce cukrové řepy
45 Analýza vyřazovaných LFA-S, dopad aktualizace kritérií LFA-S od roku 2018
46 Vyhodnocení dopadů přijatých opatření do ekonomiky výroby mléka a chovu prasat
47 Zpracování reakce na článek ASZ: „Málo pro malé farmy“
48 Vypracování správné pěstitelské praxe perspektivních minoritních plodin – dopisem bylo
doporučeno MZe obrátit se na VÚRV
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Přednášky a prezentace v roce 2016
Abrahamová, M., Špička, J., Boudný J.

Aktuální vývoj trhu s vepřovým masem a koncentrovanými krmivy, porovnání
ekonomiky výroby se zeměmi EU – InterPig, ÚZEI Školení poradců, Praha,
Slezská, 22. 11. 2016.
Boudný, J., Špička, J.

Pig production in the Czech Republic in 2015 – Barcelona, InterPIG meeting,
27.-29. 6. 2016.
Boudný, J., Janotová, B.

Výběrové šetření nákladů a výnosů – školení pro poradce v zemědělství,
Slezská, Praha, 25. 5. 2016.
Boudný, J., Medonos, T.

Ekonomika výroby mléka a chovu prasat – Vyhodnocení mimořádných opatření
v roce 2016 – přednáška pro poradce v zemědělství, Slezská, Praha, 25. 5. 2016.
Doboš, J.

24. konference Knihovny současnosti. Přednáška: Webová aplikace pro správu
a prezentaci časopisů. Olomouc, 7. 9. 2016.

26. celostátní akviziční seminář. Přednáška: Zemědělské a potravinářské
časopisy vždy po ruce. Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod, 13. 10. 2016.
Doucha, T.:

Dairy sectors HU-SK-CZ developments under EU conditions. Konference AKI
(Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky) Budapešť k uzavření společné
publikace Maďarska – Slovenska – ČR k vývoji agrárních sektorů po vstupu do
EU a k další spolupráci, 7.-9. 6. 2016.

Aktivní účast – vystoupení v kulatém stolu „Voda drahá, drahá voda“, v rámci
mezinárodní konference „25. Agrární perspektivy“. ČZU – PEF, 14. 9. 2016.

Možnosti zapracování organické hmoty do půdy. Seminář „Voda a půda pro
budoucnost“. ASZ, Nové Hrady, 22. 9. 2016.
Drlík, J.

Mezinárodní vědecká konference Venkov, rolník a válka ve střední Evropě
novověku. Od třicetileté války do války studené. Přednáška: Rolník, kůň a voják.
Národní zemědělské muzeum Praha, 13.-14. 10. 2016.
Hanibal, J., Kostlivý, V.

Biosummit 2016 – Přednáška: Ekonomika českých ekofarem a srovnání se
sousedními zeměmi. MZe, 15. 11. 2016.
Harvilíková, M., Slížka, E., Hloušková, Z.

Setkání pracovníků Kontaktního pracoviště FADN CZ a kolegů z Litvy –
Přednášky: FADN in the Czech Republic. Prezentace Standard Output. FADN
database and data distribution. ÚZEI, 5. 10. 2016.
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Hlavsa, T.

Prezentace přístupů ke kalkulaci újmy jako podkladu pro stanovení plateb LFA
od roku 2018, prezentace výsledků zavedení faremních systémů do modelových
farem. Pro Zemědělský svaz ČR, 11. 8. 2016.
Hlavsa, T., Štolbová, M.

Návrh metodiky kalkulace újmy jako podkladu pro stanovení plateb LFA od roku
2018. Pro pracovní skupinu LFA na MZe, 18. 7. 2016.

Modelové simulace dopadů navrhovaných faremních systémů na výši dotace.
Pro pracovní skupinu LFA na MZe, 7. 9. 2016.
Hlavsa, T., Turková, E.

Inovační aktivity v českých LFA. Konference ERDN, Budapešť, 3.-5. 10. 2016.
Hloušková, Z.

TAIEX Workshop on improving data collection and the Use of the Farm
Accountancy Data Network (FADN) – Přednáška: Specific principles applicable
to FADN data on European Commission level – procedures in RICA 1. Bělehrad,
Srbsko, 15. 9. 2016.

TAIEX Workshop on improving data collection and the Use of the Farm
Accountancy Data Network (FADN) – Přednáška: Sustainability report for
individual farmers. Bělehrad, Srbsko, 16. 9. 2016.

Mezinárodní workshop Pacioli – Přednáška: Multi-criteria evaluation of farms
based on Czech FADN. Priština, Kosovo, 26. 9. 2016.
Humpál, J.:

11 přednášek pro ZS a AK – téma nastavení SZP – přímé platby, leden až duben
2016.
Chaloupka, O., Pechrová, M., Doucha, T.:

Evaluation of projects from the Rural Development Programme in the Czech
Republic. Konference „Competitiveness of the economy in the context of social
policy measures“. IERIGZ Varšava, Jachranka, 23. 6. 2016.

Price prediction tool for Agricultural risk management and policy-making
purposes. Konference „Risk in the food economy – theory and practice“. IERIGZ
Varšava, Jachranka, 23. 11. 2016.
Jarešová, A.

Seminář oborových bibliografií. Přednáška: Česká zemědělská a potravinářská
bibliografie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 19. 10. 2016.
Kala, Š., Medonos, T.

Vyhodnocení dopadů přijatých opatření do ekonomiky výroby mléka a chovu
prasat, setkání pana ministra s nevládními organizacemi, MZe, Praha,
21. 11. 2016.
Kučera, J., Štolbová, M.

Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v podmínkách
ČR. Pro pracovní skupinu AK pro LFA, 19. 1. 2016.
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Kučera, J., Štolbová, M., Turková, E.

Návrh diferenciace LFA-O s využitím ukazatele míra znevýhodnění. Pro pracovní
skupinu LFA na MZe, 13. 6. 2016.
Kučera, J., Štolbová, M., Voltr, V.

Zdrojová data vstupující do návrhů opatření LFA. Pro pracovní skupinu LFA na
MZe, 30. 3. 2016.

Aplikace jemného doladění v podmínkách ČR. Pro pracovní skupinu LFA na
ÚZEI, 14. 4. 2016.

Tři varianty aplikace jemného doladění na vymezení LFA-O s využitím HRRE.
Pro pracovní skupinu LFA na MZe, 6. 5. 2016.
Kučera, J., Štolbová, M., Voltr, V., Lekešová, M., Slížka, E.

Kritéria pro jemné doladění pro ČR. Pro pracovní skupinu LFA na MZe,
26. 2. 2016.
Lekešová, M.

Jednání pracovní skupiny pro přípravu opatření LFA po roce 2018. Přednáška:
Zemědělská datová síť FADN. MZe, 26. 2. 2016.

Jednání pracovní skupiny pro přípravu opatření LFA po roce 2018. Přednáška:
Reprezentativnost FADN. MZe, 30. 3. 2016.
Macháčková, M.

EuroFIR working groups meeting. Přednáška: EuroFIR Thesauri Annual Report.
Brusel, Belgie, 6. 4. 2016.

EuroFIR FOOD FORUM 2016. Přednáška: Value documentation workshop.
Brusel, Belgie, 7. 4. 2016.

Vzdělávací akce SZPI. Školení k výpočtu výživových údajů. Přednáška:
Databáze složení potravin. Výpočet výživové hodnoty potravin. Brno, 13. 9. 2016.

Vzdělávací akce SZPI Školení k výpočtu výživových údajů. Databáze složení
potravin. Praha, 14. 9. 2016.

16th International Nutrition and Diagnostics Conference. Přednáška: Calculation
of nutrient composition of foods according to EuroFIR Recipe Calculation
Guideline. Praha, 3.–6. 10. 2016.

Článek: Databáze složení potravin České republiky. Výživa a potraviny Roč. 71,
č. 5 (2016), s. 118-121.

Metodika: Výpočet výživové hodnoty potravin – příručka pro provozovatele
potravinářských podniků. Dostupné na:
http://www.nutridatabaze.cz/obj/files/3/sys media 1650.pdf (cit. 20. 6. 2016).
Macháčková, J., Hloušková, Z.

Celostátní porada krajských a okresních agrárních komor a členských svazů
a společenstev AK. Přednáška: Prezentace FADN. Větrný Jeníkov, 9. 11. 2016.
Mezera, J., Náglová, Z., Plášil, M.

Czech Food Industry, Presentation for the visit of a delegation from the Chinese
Ministry of Agriculture, 16. 11. 2016.
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Mrnuštík Konečná, M.

IAMO Forum 2016 – Prezentace pod názvem: Position of active immigrants in
the community network of active people: Case studies in North Moravia region in
the Czech Republic. Halle, Německo, 22. 6. 2016.
Nesňal, Z.:

World Sustainable Energy Days, Wells, Rakousko, 23.-25. 2. 2016.

Legislativa a bioplyn 2016, Hotel Jehla, Žďár n. Sázavou, 24. 5. 2016.

NWT produkční skleníky, NWT, Zlín, 13. 6. 2016.

Seminář EAZK o rychle rostoucích dřevinách, Dolní Němčí, 30. 8. 2016.

Výstavba a provoz bioplynových stanic, lázně Aurora, Třeboň, 6.-7. 10. 2016.

Konference Biomasa, Bioplyn a energetika 2016, Hotel Atom, Třebíč,
22.-23. 11. 2016.
Šejnohová, H.:

Konference Biosummit 2016 (Praha) ‒ Vývoj rostlinné a živočišné produkce
z ekofarem v ČR, 14.-15. 11. 2016.
Štolbová, M.

Přírodně znevýhodněné oblasti po roce 2018. Pro AK Vysočina 15. 1. 2016.

Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v podmínkách
ČR – přednáška pro poradce ministra. Setkání poradců na MZe 7. 3. 2016.

4 faremní systémy. Pro pracovní skupinu LFA na MZe, 6. 5. 2016.
Štolbová, M., Hlavsa, T.

Diferenciace plateb ANC a faremní systémy v podmínkách ČR, Setkání
zemědělských podnikatelů ve Skalském Dvoře, 3. 11. 2016.
Štolbová, M., Kučera, J.

Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v podmínkách
ČR Pro pracovní skupinu LFA na MZe, 26. 2. 2016 a skupinu LFA na ÚZEI,
14. 4. 2016.
Trantinová, M.

Ekonomické souvislosti dopadů klimatické změny. Hustopeče. Prezentace
a účast na workshopu v rámci projektu AdaptaN (EEA-CZ02-OV-1-039-2015,
16. 3. 2016.

Ekonomické souvislosti dopadů klimatické změny Brno VUT, konference projektu
AdaptaN (EEA-CZ02-OV-1-039-2015) s mezinárodní účastí, prezentace
výsledků výzkumu ÚZEI, 26. 4. 2016.

Půdní a zemědělské sucho, prezentace a příspěvek ve sborníku s názvem:
Ekonomické souvislosti dopadů klimatické změny (The economic context of
climate change impacts). Kutná Hora, 28. 4. 2016.

Prezentace The economic context of climate change impacts and evaluate the
impacts of the proposed adaptation measures in the South Moravian region.
Konference: Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki
społeczne. Jachranka, Poland, 24. 6. 2016.
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Přednáška: Knowledge sharing and innovation in agriculture and rural areas na
konferenci The economic context of climate change impacts and evaluate the
impacts of the proposed adaptation measures in the South Moravian region. 14th
European Rural Development Network, 3.-5. 10. 2016.

Turková, E.

Charakteristika farem v LFA v závislosti na intenzitě chovu hospodářských zvířat.
Pro pracovní skupinu LFA na MZe, 6. 5. 2016.
Vilhelm, V.

Pojišťovnictví – 10 přednášek v rámci externí výuky na KOF PEF ČZU Praha
v letním semestru 2015/2016 (únor až duben 2016).

Finanční nástroje a nástroje řízení rizik – přednáška pro vzdělávací akci pro
přípravu lektorů. ÚZEI 22. 11. 2016.
Vilhelm, V., Hruška, M.

Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství a vlastnictví zemědělské
půdy – prezentace ÚZEI 20. 9. 2016.
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