Č.j.: 530/16

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
konaného dne 6. prosince 2016 od 10,00 hod.
v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2

Přítomni:

dle prezenční listiny

Hosté:

Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra MZe
Ing. Stanislav Mihulka, CSc.
Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., člen KV ČAZV
Ing. Eva Karská, vedoucí redaktorka VČ

Omluveni:

doc. Ing. Petr Homolka, Ph.D.

Pořad jednání: 1. Zahájení - prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva 1.11. 2016
3. Průběh veřejných soutěží NAZV
prof. Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. P. Adam, 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. Plán činnosti Předsednictva na 1. pololetí 2017. Návrh na rozšířená
jednání Předsednictva. Volby v odborech.
Všichni členové Předsednictva.
7. Hospodaření ČAZV, rozpis limitů MZe, finanční kontrola MZe
Ing. V. Hrubý, CSc., Ing. E. Karská
8. Různé
9. Závěr

Ad 1) Jednání zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Podrázský. Přivítal přítomné členy a
hosty jednání. Za MZe se jednání účastnil i náměstek ministra Ing. Sekáč. Pořad
jednání byl schválen jednohlasně bez připomínek.
Ad 2) Zápis z jednání Předsednictva dne 1.11. 2016 byl schválen bez připomínek.
Ad 3) Paní ředitelka Ing. Adam informovala Předsednictvo o průběhu vyhodnocení veřejné
soutěže NAZV programu Země. Výsledky soutěže budou zveřejněny 16.12.2016.
Paní ředitelka upozornila, že výtka členů Předsednictva k malému zastoupení
zástupců aplikovaného výzkumu v hodnotitelských komisích je možná dána tím, že
se na výzvu k obsazení komisí se zástupci těchto pracovišť nepřihlásili. Za zástupce
aplikovaného výzkumu se považuje i zástupce univerzit.
Pan náměstek Ing. Sekáč doplnil, že výtky a návrhy k činnosti MZe je vhodnější
projednávat vždy včas a přímo osobně. Proto očekává i častější jednání s vedením
ČAZV k problematice soutěže i k činnosti rezortu na úseku vědy a výzkumu. Vždy
bude usilovat o transparentní hodnocení projektů a objektivní výsledek soutěže
NAZV.
Dále upozornil na probíhající přípravu pro zřízení úřadu (ministerstva) pro vědu,
výzkum a inovace pod vedením místopředsedy vlády MVDr. Bělobrádka. Současně
probíhá i diskuze o uspořádání výzkumu v rezortech (v.v.i.) i o metodice hodnocení
výsledků výzkumu. Současně vyzval Předsednictvo, aby se podílelo na přípravě
dlouhodobých strategických materiálů i celkové koncepci vědy a výzkumu v rezortu.
RNDr. Nedělník uvedl, že se řady jednání k soutěži Země zástupci ČAZV v době
přípravy programu intenzivně účastnili, ve fázi hodnocení již méně. Navrhl, aby bylo
zveřejněno složení hodnotitelských komisí po ukončení této části soutěže.
Z koncepčních materiálů rezortu považuje za aktuální aktivní účast ČAZV na
přípravě koncepce poradenství či na vypracování připomínek k nové metodice
hodnocení. Stejně jako pan náměstek zdůraznil zájem na osobním projednávání
aktuálních, ale i koncepčních záležitostí.
Ing. Čepl vyslovil naději, že přímým stykem s panem náměstkem dojde i k lepšímu
vnímání pozice ČAZV. Za důležité by dále považoval i účast zástupce ČAZV na
poradách vedení MZe. Vyjádřil naději, že se podaří objektivně vyhodnotit toto kolo
soutěže a vybrat k realizaci nejlepší projekty.
Pan náměstek Ing. Sekáč doplnil, že v hodnotících týmech jsou kvalifikovaní
odborníci a vědci. V dalších ročnících soutěže se uplatní potřeby rezortu MZe na
úseku výzkumu ve vazbě na naplnění strategie výzkumu a koncepce rezortu do roku
2030. Stejně tak bude potřeba upravit pravidla soutěže, neboť z 250 projektů je jich
možno vyhodnotit k řešení minimální počet (do 10%) při obrovských nákladech na
zpracování zbývajících 90% projektů, přičemž úspěšnost v agentuře TA ČR je více
než 50%. Pak jsou proto někdy podávány projekty do soutěže NAZV pouze formálně
a opakovaně. Do dubna 2017 bude třeba proto připravit pravidla pro nově
vyhlašovanou soutěž.
Ing. Pastorek upozornil na problematiku legislativy v.v.i., kde je třeba i v rezortu
MZe některé vztahy vyjasnit.
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Pan náměstek Ing. Sekáč uvedl, že je třeba provádět ekonomické a pracovní
hodnocení činnosti jednotlivých pracovišť. Prezentovat vzájemné srovnání, zajistit i
odpovídající věkové složení vědeckých týmů do budoucnosti.
Ad 4) Doc. Vácha informoval Předsednictvo, že u firmy e-Fractal byla objednána úprava
ERS v hodnotě do 200 tis. Kč z prostředků ČAZV. Prostředky z MZe nebyly
poskytnuty. Dále navrhl, aby se RR zabývaly společně s předsedy redakčních rad na
oživení obálek našich VČ. Stávající vzhled není pro odběratele příliš atraktivní.
Zlepšila se na základě tlaku vydavatelského oddělení situace při zveřejňování
příspěvků VČ na Web of Science. Byly vyplaceny schválené odměny editorům ve
výši 500 tis. Kč a čtvrtletní odměny redaktorkám VČ.
Ing. Roubal informoval Předsednictvo o jednání s předsedou redakční rady časopisu
CJFS (Potravinářské vědy) prof. Filipem. Přislíbil zvýšení aktivity, ale stále nebylo
předáno k hodnocení a lektorskému řízení 120 příspěvků. S koeditory prof. Filip
pracuje, ale stav se významně nezlepšil. Redaktorka časopisu pracuje s pomocí
bývalé redaktorky RNDr. Braunové. Celkově je třeba věnovat časopisu vzhledem
k jeho významu stále mimořádnou pozornost. Oba odbory by se měly touto otázkou
kontinuálně zabývat.
Ing. Pastorek upozornil na klesající úroveň českých příspěvků v časopise zemědělská
technika /RAE/, který edituje. Celkově je zajištěna vydavatelská činnost VČ dobře.
Ad 5) Předsednictvo na základě výzvy pana náměstka Sekáče navrhlo, aby se konaly ev. i
schůzky vedení ČAZV s panem náměstkem na základě samostatně zpracovaných a
připravených podkladů k jednání. Tím by byla zajištěna širší prezentace činnosti
ČAZV ve vztahu k rezortu.
Spolupráce s vydavatelstvím Profi Press, s.r.o. probíhá dle schváleného
harmonogramu, příspěvky je třeba zasílat včas jak RNDr. Nedělníkovi, tak na
sekretariát.
Ing. Roubal navrhl, že má možnost připravit příspěvek o potřebách a využití
výsledků výzkumu v podniku Madeta, a.s., Předsednictvo souhlasí.
Ad 6) Předsednictvo schválilo tento plán jednání Předsednictva, pléna, Rady ČAZV
v 1. pololetí roku 2017.
Termíny konání:
Předsednictvo 10.1., 7.2., 7.3. + Plénum, Předsednictvo 4.4., Předsednictvo 16.5. +
Rada, Předsednictvo 6.6., Předsednictvo 23.8. + Země živitelka.
Odbory navrhnou do 8.1. 2017 program na rozšířená zasedání ( 7.2., 4.4. a 6.6.) ORV
+ ORL navrhují uspořádání zasedání Předsednictva dne 27.6. k 75. výročí založení
ústavu Agritec, s.r.o. v Šumperku. Termín však naráží na hodnocení soutěží ministra
zemědělství.
Na dubnovém Předsednictvu 4.4. je možné navštívit muzeum v Kouřimi.
Ing. Hrubý informoval Předsednictvo o přípravě voleb v roce 2017. Všem členům
Předsednictva bude sekretariátem zaslán harmonogram termínů s návrhem, jak volby
v odborech včas zajistit. Volby se řídí OJŘ, který je na stránce www cazv.
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Ad 7)

Ing. Hrubý informoval Předsednictvo o auditu MZe, který proběhl kontrolou
hospodaření ČAZV ve 2. pololetí 2015 a 1. pololetí 2016 bez zjištění větších závad,
drobné formální nedostatky budou odstraněny.
Po dohodě s MZe a MF se podařilo převést 120 tis. Kč z prostředků OON na limit
platů, což umožnilo vyplatit odměny v 4. čtvrtletí.
Hospodářský výsledek za 3. čtvrtletí 2016 je vyrovnaný, je vykázán zisk cca 300 tis. Kč.
Do konce roku bude však nutné uhradit náklady na úpravu ERS – cca 200 tis. Kč a
část zisku bude nutné použít na vydání publikace Osobnosti v počátku roku 2017.
Část nákladu publikace by měla být nabídnuta MZe s tím, že by MZe poskytlo
příspěvek na vydání. Prodej přímo MZe by rozpočtová pravidla nedovolovala.
Publikaci obdrží i organizace, které poskytly zálohu na vydání v celkové výši 120 tis.
Kč.
Rozpočtové limity MZe na výši příspěvku na hospodaření a limity na mzdy a platy
jsou pro rok 2017 navrženy prakticky v stejné výši jako v roce 2016.

Ad 8)

Různé
 Ing. Hrubý informoval o přestěhování archivu Předsednictva v rámci budovy
MZe bez naší účasti, za obsah archivu nelze tedy ručit
 na výběrové řízení vyhlašované na našich www stránkách na funkci tajemníka se
zatím přihlásil jen PhDr. Rydlo (bývalý ředitel ÚZPI), ale konkrétní přihlášku
nepodal, jen předal životopis. Předsednictvo rozhodlo umístit nabídku na naší
www stránce výrazněji a dále dát obratem inzerát do Zemědělce – www. Profi
Press.cz.
 z ČAZV byly zaslány připomínky k poradenskému systému MZe
 k mezirezortnímu připomínkovému řízení k nové metodice hodnocení výsledků
výzkumu byly zaslány MZe připomínky, které korespondovaly i s náměty z AVO
 všem členům Předsednictva bude předána koncepce poradenství a metodika
hodnocení výsledků výzkumu
 OEŘSI děkuje panu rektoru Ing. Balíkovi za podporu sekce agrárních ekonomů
při činnosti na ČZU
 Předsednictvu bude zaslána informace o aktivitě BIOEAST, jednání se bude
konat v únoru, obratem je třeba do 15.12. navrhnout doc. Douchovi experty a
účastníky na jednání. Vše zaslat do 9.12., ev. 15.12.2016.
 Ing. Mihulka informoval o stavu prací na publikaci osobnosti.
- materiál doplní Dr. Steinová o fotografie a další materiály do konce
prosince
- odbory musí předložit do 31.12.2016 za svůj obor společně s koordinátory
seznam autorů - velmi nutné a naléhavé
- je třeba připravit úvod - zajistí předseda prof. Podrázský
- tisk na základě výběrového řízení (pilotní kalkulace Předsednictvu
předložena)
- rozsah cca do 500 stran
- náklad 1000 ks
- je třeba projednat objednávku MZe a ev. odkoupení za cenu cca 500 Kč/ks
- formát B5
- návrh obálky bude upřesněn
- Předsednictvo souhlasí, že vzhledem k rozsahu seznam literatury není
možno pravdivě sestavit, proto nebude se zdůvodněním v publikaci uveden.
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Ad 9)

Prof. Suchý předložil Předsednictvu materiál prof. Hrušky k problematice
výskytu a léčení paratuberkulozy skotu. Materiál bude předán příslušnému
odboru kvality potravin na MZe.

Jednání zakončil předseda ČAZV, popřál všem přítomným příjemné svátky a
poděkoval za práci v roce 2016.
Příští jednání Předsednictva, se bude konat v úterý dne 10. ledna 2017
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.
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