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Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd 

  konaného dne 24. 8. 2016 od 10,00 hod. v zasedací místnosti Vyšší odborné školy 

lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

   

Hosté: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., předseda SAPV 

 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.,MBA, LLM, členka RVVI 

Ing. Jan Beran, Ph.D., JČU 

Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV 

Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h.c., KV ČAZV 

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. 

 

Omluveni: Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. 

 Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. 

 doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. 

   

Pořad jednání: 1. Zahájení  

2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 28.6. 2016 

3. Příprava předání ocenění soutěží ministra zemědělství 

prof. Ing. V. Podrázský, CSc. 

4. Informace o vyhlašovaných soutěžích NAZV a jejich vyhodnocení  

Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D. 

5. Informace o vydavatelské činnosti na úseku VČ 

doc. Ing. R. Vácha, Ph.D. 

6. Prezentace ČAZV vůči veřejnosti, publikace výsledků výzkumu 2016 - 2017, 

dohoda o spolupráci s týdeníkem Zemědělec 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

7. Různé 

8. Závěr  

 

Ad 1) Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Podrázský. Přivítal členy Předsednictva 

a přítomné hosty jednání, zejména předsedu SAPV prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. a 

členku RVVI Ing. Jaroslavu Domkářovou, Ph.D., MBA, LLM, pracovnici 

Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. 

  Předsednictvo současně přivítala zástupkyně ředitele Vyšší odborné školy lesnické 

Mgr. Havelková.  

 Pořad jednání byl schválen bez připomínek.  
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Ad 2) Zápis z jednání Předsednictva dne 28.6. 2016 konaného v Modrém salonku v Slezské 

ul. 7, Praha 2 byl schválen bez připomínek. 

 

Ad 3) Předání ocenění ministra zemědělství v obou soutěžích za výsledky výzkumu je MZe 

a ČAZV připraveno. Za ČAZV předá ceny společně s panem ministrem  

Ing. Jurečkou předseda prof. Podrázský. 

  Do týdeníku Zemědělec bude připraven společný informační článek a současně 

budou výsledky obou soutěží prezentovány na www.cazv.  

 

Ad 4) Paní ředitelka Ing. Adam, informovala Předsednictvo o vyhlášeném programu a 

soutěži NAZV „Země“, který je dotován v tomto roce částkou 50 mil. Kč, v příštích 

letech dojde k výraznému nárůstu na 160 mil. Kč a dále až na 300 mil. Kč.  

  V současnosti je podáno 291 návrhů projektů. Očekávaný počet projektů do soutěže 

přihlášených je cca 400. Uzávěrka soutěže pro podání návrhů je 16.9.2016.  

SW pro vyhlášení a hodnocení soutěže je zajišťována firmou dataPartner, s.r.o. Byla 

připravena různá vylepšení - elektronický příjem, stahování dat finančního 

zhodnocení apod. Pro hodnocení bude využita účast zástupců výzkumu s vyloučením 

střetu zájmu. Podíl zástupců výzkumu bude při hodnocení 50 %, zbývajících 50 % 

navrhne státní správa a zástupci uživatelů. V systému byl zohledněn přístup GAČR 

v rozhraní hodnocení do kategorií ABC s % podílem 30-40-30. 

  Ing. Čepl upozornil, že při výběru hodnotitelských komisí by bylo vhodné 

spolupracovat s odbory ČAZV. 

  Dr. Nedělník upozornil, že bude třeba zachovat stejnou náročnost v úrovni hodnocení 

tím, že bude hodnotící skupina zajišťovat hodnocení více projektů.  

  Dle sdělení paní ředitelky Ing. Adam nebude složení hodnotících komisí zveřejněno 

během soutěže, ale až po ukončení vyhlášení výsledků. Programová rada bude 

složena převážně z náměstků ministra zemědělství. Vyhodnocení soutěže bude 

zakončeno v lednu 2017.  

  Nová soutěž bude vyhlášena v dubnu ev. v květnu 2017. 

 

Ad 5) doc. Vácha informoval Předsednictvo o situaci ve vydavatelské činnosti VČ. Úroveň 

IF u jednotlivých časopisů byla projednána na Předsednictvu v červnu. Spolupráce 

s CJAS se zlepšila a velmi dobrá je spolupráce s VČ Veterinární medicína – Vet Med 

- Czech. Nedošlo však k zařazení tohoto časopisu do databáze Medline (PubMed).  

U VČ CJFS je situace poněkud horší - nová redaktorka se ještě zapracovává a 

přislíbila, že veškerá čísla zvládne připravit v očekávaných termínech. 

  Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že ČAZV využije nabídky MZe na navýšení 

příspěvku do rozpočtu o částku 250 tis. Kč s tím, že tato bude využita na realizaci 

nabídky firmy e-Fractal na další vylepšení SW ERS. Zajištění těchto prací u jiného 

dodavatele by bylo problematické, neboť vše je provázáno SW na stávající ERS.  

 

Ad 6) RNDr. Nedělník informoval Předsednictvo, že v „zásobníku“ v týdeníku Zemědělec 

jsou dva články, ale je třeba další doplňovat dle harmonogramu (viz zápis 

Předsednictva z 7.6.2016). 

  Jeden příspěvek bude dodán jako informace o výsledcích soutěží ministra 

zemědělství, které budou vyhlášeny 25.8.2016 na výstavě Země živitelka.  
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  Stále je třeba trvat na zkracování textů informace, při zeštíhlení současně dbát na 

srozumitelnost a atraktivnost informace o výsledcích a přínosech výzkumné činnosti 

- projektu. 

 

Ad 7) Různé  

 jako host vystoupil prof. Mihina a krátce informoval o situaci v zemědělském 

výzkumu na  Slovensku. Na ministerstvu zemědělství není ani odbor pro výzkum. 

Zrušena byla i agentura Zemědělský výzkum, která byla obdobou sekretariátu 

ČAZV. Poděkoval za možnost publikovat v VČ ČAZV  a požádal o širší zapojení 

vědeckých pracovníků ze Slovenska v našich redakčních radách VČ. Pozval 

zástupce ČAZV na seminář, který se bude konat 17. 10. 2016 v rámci 

předsednictví EU k problematice biohospodářství a bioekonomie. 

 přijetí nové členky OEŘSI: 

Ing. Marie Pechrová, Ph.D., ÚZEI, Praha 2. Předsednictvo schválilo přijetí 

jednohlasně. 

 rozšíření redakční rady VČ SWR: 

doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D. z ČZU Praha. Předsednictvo schválilo rozšíření RR 

bez připomínek. 

 prof. Podrázský informoval Předsednictvo o schůzce na velvyslanectví Izraele a 

zájmu na rozšíření spolupráce v zemědělském výzkumu. V této souvislosti 

proběhne v pátek 26.8.2016 na Výstavišti České Budějovice, a.s. v rámci výstavy 

ZŽ pracovní setkání zástupců českého zemědělského výzkumu a izraelské 

centrály zemědělského výzkumu (pavilón Z, 1. patro od 15,00 hod). Všechny 

výzkumné instituce byly sekretariátem pozvány. Obchodní ředitel Výstaviště 

České Budějovice, a.s. pan Václav Polan projevil zájem o spolupráci s ČAZV při 

organizování odborných seminářů na Výstavišti. ČAZV přislíbila pomoc v tom 

směru, že v případě potřeby navrhne vhodné přednášející k danému tématu. 

Z tohoto jednání Předsednictva se pan náměstek z pracovních důvodů omluvil. 

 prof. Podrázský a Ing. Hrubý informovali Předsednictvo o požadavku SVS na 

uvolnění 3 místností v přízemí ve Slezské 7, Praha 2 s tím, že budou ČAZV 

přiděleny dvě kanceláře ve 2. patře blíže k jednací místnosti Předsednictva a 

tajemníka. Přestěhování přislíbil zajistit náměstek SVS MVDr. Fridrich tak, aby 

byla minimálně narušena práce sekretariátu. 

 ředitelka Ing. Adam přislíbila pomoc v této věci a následně i s přestěhováním 

archivu ČAZV z Těšnova do Slezské 7. Předsednictvo po krátké diskuzi výměnu 

místností a přestěhování schválilo. 

 Předsednictvo schválilo cestu předsedy a tajemníka ČAZV do Paříže k předání 

předsednické funkce v UEAA a účasti na plenárním zasedání této organizace. 

Prof. Podrázský přednese krátké vystoupení v rámci odborné části programu 

jednání. Předpokládané výdaje akce do 30 tis. Kč. Předsednictvo schvaluje bez 

připomínek. 

 doc. Doucha upozornil na materiál paní Anikó Juhász z Maďarska, který byl 

rozeslán všem výzkumným pracovištím rezortu MZe a navazuje na materiál 

k bioiniciativě. ÚZEI tento materiál podpořil. 

 prof. Podrázský informoval Předsednictvo o přípravě účasti ČAZV na 

5. konferenci GLAST v ČLR, které by se měli účastnit na základě pozvání 

náměstka ministra zemědělství a předsedy Čínské akademie zemědělských věd 

předseda a místopředseda ČAZV. Po řadě jednání na MZe bude třeba vyjasnit 
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stanovisko MZe k dané cestě, tj. zda je třeba k výjezdu schválení ze strany MZe. 

Předsednictvo souhlasí, aby k zajištění účasti na této konferenci byly využity 

prostředky z rozpočtu ČAZV ve výši do 60 tis. Kč. Předsednictvo se zajištěním a 

účastí touto cestou souhlasí. 

 ředitelka Ing. Adam předložila k připomínkám Předsednictvu materiál „Priority 

poradenského systému MZe“, který bude podkladem pro koncepci poradenství 

MZe. Vyzvala členy Předsednictva, aby k tomuto materiálu předložili do 5.9.2016 

připomínky, resp. aby ČAZV předala MZe celkové stanovisko k organizaci 

poradenství v rezortu MZe. Zejména je třeba navrhnout uplatnění výzkumu a 

nových technologií v praxi zemědělských a zpracovatelských podniků. Za 

poradenství pro efektivní hospodaření není považováno zajištění administrace 

dotací apod. 

 RNDr. Nedělník informoval Předsednictvo o přípravě semináře ke 20. výročí 

České společnosti rostlinolékařské. Seminář spolupořádá i ORL. Pozvánky jsou 

rozeslány ze sekretariátu ČAZV, jednání je zajištěno ve velké zasedací 

místnosti, Slezská 7, Praha 2, koná se dne 5.října 2016. 

 ředitelka Ing. Adam informovala Předsednictvo o nových požadavcích MZe na 

kontrolu činnosti ústavů a vyhodnocení výsledků výzkumu i z hlediska uplatnění 

výstupů. Bude projednáno a vyhodnoceno plnění strategie výzkumu rezortu. 

 doc. Doucha upozornil, že je třeba strategii doplnit i o implementační část. Je 

otázka, proč se na aplikaci výsledků výzkumu nepodílí více nevládních a 

profesních organizací. Současně bylo konstatováno, že bude obtížné připravit 

jednotný systém pro celý rezort. 

 RNDr. Nedělník upozornil, že by měly být stávající VÚ a jejich pracoviště 

využity jako expertní místa v systému poradenství. 

 prof. Podrázský informoval Předsednictvo o požadavku Přátel botanické zahrady 

Tábor, z.s. o možnosti spolupráce ČAZV při oslavách pořádaných k 150. výročí 

Zemědělské školy Tábor, Botanické zahrady Zemědělské školy Tábor a Školního 

statku Měšice. Spolupráce je možná na úrovni návrhu odborníků z řad členů 

ČAZV k zajištění účasti na odborných seminářích, případně konferencích, 

přednáškách pro studenty apod. Spolek Přátel botanické zahrady, z.s. je se 

Zemědělskou školou Tábor propojen personálně a má společném sídlo. 

 

Ad 8) Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Podrázský, poděkoval členům Předsednictva 

a hostům za osobní účast na jednání a pozval přítomné na prohlídku školy a arboreta 

od 13,00 hod.  

  Současně pozval přítomné na příští jednání Předsednictva, které se bude konat dne 

4.10.2016.  

 

 

 

 prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., v.r. 

 předseda ČAZV  

 

 

Zapsal: Ing. Václav Hrubý, CSc. 

 


