
Č.j.: 457/16 

 

 

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd 

konaného dne 1. listopadu 2016 od 10,00 hod. 

v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., člen KV ČAZV 

 Ing. Eva Karská, vedoucí redaktorka VČ 

Omluveni:  

 Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka odboru 14150 MZe 

 Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. 

 Ing. Stanislav Mihulka, CSc. - editor publikace „Osobnosti“ 

 Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra 

 prof. MVDr. Pavel Suchý, CSc. 

 Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV 

 Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. 

  

  

Pořad jednání: 1. Zahájení - prof. Ing. V. Podrázský, CSc. 

2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 4.10. 2016 

3. Průběh veřejných soutěží NAZV 

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

4. Vydavatelská činnost ČAZV, zdokonalení funkčnosti ERS, 

publikace „Osobnosti“ 

doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., Ing. V. Hrubý, CSc. 

5. Prezentace činnosti ČAZV vzhledem k praxi - spolupráce s týdeníkem 

Zemědělec 

RNDr. J. Nedělník, Ph.D.  

6. Zahraniční spolupráce - účast na zasedání UEAA v Paříži 

a na mezinárodní konferenci FAO v ČLR 

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

7. Hospodaření ČAZV, rozpis limitů MZe, finanční kontrola MZe 

Ing. Václav Hrubý, CSc., Ing. E. Karská 

8. Různé 

9. Závěr 
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Ad 1) Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Podrázský. Omluvil pozvaného 

náměstka ministra Ing. Sekáče a ředitelku Ing. Adam.  

  Pořad jednání byl schválen jednohlasně bez připomínek. 

 

Ad 2) Předsednictvo odsouhlasilo zápis z jednání ze dne 4. 10. 2016. K zápisu nebyly 

vzneseny žádné připomínky.  

 

Ad 3) O průběhu soutěže NAZV informoval předseda ČAZV. Probíhá hodnocení 

250 návrhů projektů s tím, že konečný termín vyhlášení výsledků je 16.12. 2016. 

Současně bylo dle neoficiálních informací konstatováno, že ve složení hodnotících 

komisí převažují zástupci základního výzkumu, univerzit a pracovníci MZe. Zástupci 

aplikovaného výzkumu jsou v komisích zastoupeni naprosto minimálně. 

  Vzhledem k objemu finančních prostředků se očekává, že bude nakonec financováno 

nejvýše 10% hodnocených projektů. RNDr. Nedělník opětovně vyslovil 

nespokojenost s tím, že v komisích není více zastoupena ČAZV a aplikovaný 

výzkum. 

 Ing. Čepl navrhl, že by tato záležitost měla být řešena, a to písemně dopisem 

předsedy ČAZV náměstku ministra Ing. Sekáčovi. Následně by měla proběhnout 

osobní jednání, neb náměstek ministra jedná přímo s řadou organizací, svazy 

výrobců apod. 

 prof. Podrázský doplnil, že uvedená jednání před vyhlášením soutěží by měla být 

součástí spolupráce ČAZV a MZe. 

 doc. Koutný upozornil opakovaně na obrovské mrhání času a prostředků při 

přípravě projektů, přičemž je jich přijata malá část. Jako možnost se jeví užší 

odborné zaměření vyhlašování soutěže dle oborů. 

 doc. Doucha doplnil, že by bylo možné i zpřísnění podmínek pro podávání 

přihlášek. Dále upozornil na závažnou skutečnost, že není odpovídající propojení 

vyhlašovaných soutěží s naplňováním cílů „strategie 2030“. Dokonce by mohlo 

dojít i ke střetům cílů. Bez přímé podpory výsledků výzkumu nelze „strategii 

2030“ efektivně realizovat. 

 prof. Podrázský uvedl, že výzkum musí mít navíc před realizací „strategie“ 

dostatečný předstih. 

 Ing. Pastorek konstatoval, že oborové zúžení soutěží NAZV by bylo účelovou 

diskriminací některých oborů. Doplnil, že AV ČR pracuje v celé šíři a výsledky 

plošně uplatňuje a „prodává“. 

 RNDr. Nedělník uvedl, že např. TA ČR financovala 52% podaných návrhů 

výzkumných projektů, což ve srovnání s cca 8% v NAZV je značný nesoulad. Ve 

výzkumu dochází i k diferenciaci při hodnocení výsledků výzkumu – publikace, 

patenty, semináře, workshopy. Výsledky aplikovaného výzkumu a jejich 

realizace v praxi je hodnocena a oceňována naprosto nedostatečně.  Ve vztahu 

k praxi je základní nástroj realizace výsledků výzkumu účinné a racionální 

poradenství. Proto by měla být koncepce poradenství co nejdříve prodiskutována 

na všech úrovních včetně ČAZV. 

 doc. Doucha upozornil, že by mělo být srovnáno naplnění schválení koncepce 

výzkumu a poradenství vypracovaného v období, kdy byl ředitelem Odboru 

výzkumu, vzdělávání a poradenství MZe Ing. Chaloupka – 17 opatření.  
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 Ing. Pastorek informoval Předsednictvo, že ve vedení MZe byl při jednání 

vznesen požadavek na uvedení 3 nejlepších výsledků výzkumu. ČAZV by měla 

znát skutečnost, jak je výzkum v rámci vedení MZe hodnocen a na základě 

jakých výsledků. Podklad do vedení MZe připravuje náměstek ministra Ing. 

Sekáč. 

 

  Usnesení: 

1. Předseda ČAZV se po dohodě s ředitelkou Ing. Adam obrátí dopisem na 

náměstka ministra Ing. Sekáče, aby byla zajištěna možná účast zástupců 

aplikovaného výzkumu a ČAZV při hodnocení soutěží NAZV. 

2. Současně by měly být projednány otázky vazby a realizace Koncepce výzkumu a 

naplněna strategie 2030 a koncepce poradenství v rezortu MZe. 

 

Ad 4) Doc. Vácha informoval Předsednictvo o výsledku jednání s ředitelkou Ing. Adam ve 

věci poskytnutí finančních prostředků MZe na zavedení nových funkcí do stávajícího 

ERS VČ ČAZV. 

  MZe v tomto roce dle sdělení ředitelky Ing. Adam žádné prostředky pro tento účel 

neposkytne. Proto bude úprava ERS na základě rozhodnutí Předsednictva 

ze dne 4. 10. 2016 financována z prostředků ČAZV ve výši do 200 tis. Kč bez DPH. 

Rozsah prací je uveden v příloze zápisu a byl Předsednictvem schválen. 

  Trvá příslib ředitelky Ing. Adam, že projedná s předsedou ČAZV na Odboru 

ekonomiky MZe možné navýšení prostředků na platy mimo zákonné navýšení pro 

pracovnice redakce VČ. 

  Předsednictvu byl předložen rozpis honorářů předsedů redakčních rad za 2. a 

3. čtvrtletí 2016 ve výši 502 400 Kč s tím, že tato částka obsahuje i mimořádné 

ocenění „bonus“ za výši IF v jednotlivých VČ v celkové částce 65 tis. Kč. 

 Ing. Karská informovala Předsednictvo o řešení otázky podpory včasného 

zveřejňování publikovaných čísel CJAS na Web of Science (WoS). Zpřístupnění 

je řešeno zasíláním emailu redaktorkou s informací o publikaci každého nového 

čísla časopisu na webu časopisu a přímého odkazu na toto číslo na Thomson 

Reuters udanou e-mailovou adresu. Opatření se týká všech časopisů ČAZV 

prezentovaných na WoS. Bude zvážena nabídka databáze americké Národní 

zemědělské knihovny „Agricola“ na šíření našich VČ v USA. Byl by nutný 

přechod na xml formát za 70 - 90 tis. Kč. Nabídka bude vyhodnocena z hlediska 

přínosu na rozšíření VČ a nákladů. 

 Ing. Karská upozornila Předsednictvo, že se projevuje zpoždění ve zpracování 

předložených příspěvků ve VČ CJFS (nezpracováno 120 příspěvků). Věc bude 

třeba projednat s předsedou redakční rady prof. Filipem. Jednání proběhne v co 

nejkratším čase na úrovni vedení odborů OVOJP a OPTT. Dále je možno jednat i 

s rektorem VŠCHT prof. Melzochem. 

 Ing. Hrubý informoval, že jednání Předsednictva se nezúčastnil Ing. Mihulka 

z důvodu zahraniční dovolené. Na přípravě vydání pokračuje ve spolupráci 

s ThDr. Steinovou z Národního archivu ČR. 

   

Ad 5) RNDr. Nedělník informoval Předsednictvo, že příspěvky v týdeníku Zemědělec 

vycházejí a požádal odbory, aby v daném pořadí dále příspěvky zpracovávaly a 

předkládaly jak sekretariátu, tak i přímo RNDr. Nedělníkovi. 
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Ad 6) Předseda prof. Podrázský informoval o společné cestě s tajemníkem Ing. Hrubým na 

zasedání UEAA v Paříži ve dnech 10. - 14.10. 2016. Na tomto zasedání byla předána 

předsednická funkce ČAZV na AAF. Současně se zasedáním řídícího výboru, jehož 

je ČAZV dále členem, proběhla návazně vědecká konference, jejíž závěry budou 

AAF prezentovány. Jeden z referátů přednesl prof. Podrázský. Místopředsednickou 

organizací byla zvolena italská zemědělská akademie (Academia dei Georgofili) ve 

Florencii. Švédská a francouzská akademie požadují spolupráci ČAZV při zajištění 

správy www stránek UEAA v ČR. V této věci poskytnou obě organizace prostředky 

ve výši úhrady správy na jeden rok. Dále proběhne financování přímo z AAF. 

  Předsednictvo schválilo po dohodě s MZe spolufinancování cesty RNDr. Nedělníka 

do ČLR na konferenci GLAST 2016 v Lingshui, provincie Hainan ve dnech 

13.-15. 12. 2016. 

 

Ad 7) Ing. Hrubý informoval Předsednictvo o stavu hospodaření v závěru 3. čtvrtletí 2016. 

Hospodářský výsledek je vyrovnaný, zisk je vykazován ve výši 300 tis. Kč. Bylo 

požádáno MZe a MF o převod prostředků OON ve výši 120 tis. na platy. Pokud bude 

vykázán vyšší zisk, pak Předsednictvo navrhne tento použít a převést v možné výši 

na fond odměn jako v roce 2015. Předběžný návrh limitů MZe na rok 2017 na 

příspěvek a mzdový fond je prakticky stejný jako v roce 2016. 

  Příspěvek na publikaci VČ s IF nebude navyšován. Stejně tak ani cena za tištěné VČ, 

jejichž odběr spíše klesá. 

  Pracovnicím redakce a sekretariátu byly na základě usnesení Předsednictva 

ze dne 4.10. 2016 vyplaceny čtvrtletní odměny v celkové výši cca 110 tis. Kč. 

Jednotlivé redaktorky mají však spíše zájem o navýšení osobního hodnocení a i za 

cenu snížení odměn. Ing. Hrubý upozornil, že pohyblivá složka mzdy však musí být 

zachována ve výši min. 5% z objemu platů. 

 

Ad 8) Různé 

 Prof. Podrázský informoval Předsednictvo, že na www stránkách ČAZV bylo 

vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa tajemníka ČAZV s termínem 

uzávěrky 31.12.2016. Předsednictvo vyzývá členy, aby sami pomohli najít 

vhodného kandidáta, který by mohl funkci zastávat. 

 Předsednictvo konstatuje na základě publikovaného stanoviska k problematice 

NP Šumava jedním členem OLH, že v případě podobných veřejných odborných 

aktivit není možné použít logo ČAZV bez řádného projednání a schválení 

v příslušném odboru a event. i s vědomím členů Předsednictva. 

 Doc. Doucha informoval Předsednictvo o činnosti a přípravě jednání „Asociace 

zemědělských ekonomů“ v Praze v roce 2020. Zástupci z ČR by uvítali alespoň 

podporu ČAZV, neboť nositelem a koordinátorem musí být nestátní instituce. 

 Předsednictvu byl předložen materiál „Prohlášení hospodářů v krajině 

k legislativě invazních nepůvodních druhů".  Předsednictvo podporuje stanovisko 

podepsaných organizací a svazů v tom, že o dané věci musí být vedena odborná 

debata a diskuse, než budou přijaty jakékoliv závěry. Proto je třeba usilovat o to, 

aby se příprava uvedených nařízení stala věcí veřejné diskuze se zapojením všech 

složek MZe. Uvedené stanovisko bude umístěno na www stránky ČAZV. 
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Ad 9) Jednání zakončil předseda ČAZV a poděkoval za aktivní účast členům Předsednictva 

a hostům jednání.  

  Příští jednání Předsednictva, se bude konat v úterý dne 6. prosince 2016 

od 10,00 hod. v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2. 

   

 

 

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

 předseda ČAZV  

 

 

Zapsal: Ing. Václav Hrubý, CSc. 

 


