Č.j.: 40/2017
Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
konaného dne 10. ledna 2017 od 10,00 hod.
v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2

Přítomni:

dle prezenční listiny

Hosté:

Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., člen KV ČAZV
Ing. Eva Karská, vedoucí redaktorka VČ

Omluveni:

Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Ing. Stanislav Mihulka, CSc., editor publikace „Osobnosti“

Zastupování: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. za prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc.
Pořad jednání: 1. Zahájení – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 6.12. 2016
3. Průběh veřejných soutěží NAZV
prof. Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. P. Adam, Ph.D.
4. Plán činnosti Předsednictva na 1. pololetí 2017, návrh na rozšířená jednání
Předsednictva, volby v odborech
všichni členové Předsednictva
5. Prezentace činnosti ČAZV vzhledem k praxi – spolupráce s týdeníkem
Zemědělec
RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
6. Vydavatelská činnost ČAZV, zdokonalení funkčnosti ERS,
publikace „Osobnosti“
doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., Ing. V. Hrubý, CSc.
7. Hospodaření ČAZV, rozpis limitů MZe, finanční kontrola MZe
Ing. V. Hrubý, CSc., Ing. E. Karská
8. Různé
9. Závěr

Ad 1) Jednání Předsednictva zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Podrázský. Přivítal členy
a hosty zasedání.
Pořad jednání byl schválen jednohlasně bez připomínek.
Ad 2) Zápis z jednání Předsednictva ze dne 6.12.2016 byl schválen.
Ad 3) K průběhu vyhodnocení a vyhlašování soutěží MZe podala informaci paní ředitelka
Ing. Adam. K jednotlivým připomínkám v průběhu vyhodnocení soutěže uvedla, že
MZe se bude snažit dodržet vždy:
- transparentnost soutěže
- bude respektováno pořadí určené z pracovních skupin
- ve výsledku soutěže se dle pravidel uplatní všechny tři skupiny.
Administrativní opatření se budou týkat:
- úpravy hodnotících formulářů
- řešitelů – s hlavním řešitelem – nositel projektu
- bude provedena úprava nového SW (původně z TAČR)
- rozpočet soutěže pro rok 2017 bude dvojnásobný oproti roku 2016
- vzhledem k nízkému objemu finančních prostředků v této soutěži bylo přijato
nízké procento z přihlášených 250 projektů
- paní ředitelka vyzvala členy Předsednictva, aby podávali na MZe připomínky
k organizaci soutěží NAZV
- v soutěži bude vždy část věnovaná potřebám řešení problémů pro státní správu –
dnes je aktuální např. otázka potravin
- do konce ledna 2017 budou připraveny k podpisu smlouvy s řešiteli k zahájení
financování schválených projektů v termínu od 1.2.2017
- stále jsou nedostatky při průběžném vyhodnocování výsledků v průběhu řešení.
V případě nulových výsledků budou projekty ukončeny.
- nejednotné stanovisko je u patentů, jejichž udělení trvá řadu let a prodlužuje
dobu vyhodnocení výsledku projektu
- stejně tak je třeba zohlednit v soutěži specifiky aplikovaného výzkumu, jedná se
o biologické aspekty – doba vegetace, růst zvířat apod.






Široká diskuze proběhla ke způsobu hodnocení projektů, složení hodnotících
komisí, k úloze oponentů a zahrnutí jejich posudků při diametrálně odlišném
hodnocení, způsobu bonifikace (číselné a slovní hodnocení) vč. popisu projektu a
významu výstupu řešení projektu. Stejně tak byla diskutována otázka zveřejňování
složení pracovních skupin, oponentů, hodnotících komisí apod.
Ředitelka Ing. Adam uvedla, že zveřejnění zákon neukládá. MZe zváží zveřejnění
hodnotitelů u příští veřejné soutěže.
Ing. Adam konstatovala, že úloha univerzit je v hodnocení soutěží nezastupitelná
vzhledem k jejich komplexnímu pohledu a podílu na aplikovaném výzkumu. Tím
není snížena úloha rezortních a privátních výzkumných pracovišť.
Ke složení komisí dále uvedla, že by z poloviny měly být složeny z pracovníků
výzkumu, z jedné čtvrtiny z pracovníků MZe a z jedné čtvrtiny ze zástupců praxe.
Nová soutěž NAZV bude vyhlášena ve II. čtvrtletí 2017 se zahájením 1.1.2018.
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Ad 4) Předsednictvo upřesnilo program jednání v I. pololetí 2017 takto:
Jednání Předsednictva:
7. únor
- Praha + rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV
7. březen - Brno + jednání Pléna ve VFU Brno
4. duben - Praha – program rozšířeného Předsednictva nestanoven,
OLH navrhuje předběžně pracoviště VÚLHM v Opočně
16. květen - Praha + jednání Rady ČAZV
6. červen - Praha + hodnocení soutěží ministra zemědělství
27. červen - Předsednictvo je pozváno na jednání do firmy Agritec,s.r.o.
na slavnostní zasedání k výročí založení. (Musí být upřesněno
vzhledem k hodnocení soutěží ministra.)
23. srpen - jednání Předsednictva v Jihočeském kraji + návštěva výstavy
Země živitelka dne 24.8. – předání medailí ministra
zemědělství
Předsednictvo hlasováním rozhodlo o termínu a místě konání Pléna ČAZV ve VFU
Brno hlasováním 4:6 ve prospěch Brna. Alternativně mělo být Plénum posunuto
o týden později na 14.3.2017 a konáno v Praze na ČZU.
Hlavním odborným tématem jednání bude z oboru ochrany rostlin – garant ORL.
Název bude upřesněn na jednání Předsednictva 7.2.2017.
Ad 5) Jednotlivé odbory předkládají průběžně texty RNDr. Nedělníkovi.
Ing. Roubal upozornil, že se mu text k výzkumu ve spolupráci s firmou Madeta
nepodařilo zajistit. „Zásobník“ bude upřesněn na příštím jednání Předsednictva.
Ad 6)

Ing. Hrubý a Ing. Kárská informovali o vydavatelské činnosti VČ a o přípravě
rozšířeného zasedání VR v návaznosti na jednání Předsednictva 7.2.2017 od 13,00
hod. za účasti editorů a pracovníků redakce VČ.
Ing. Karská předložila Předsednictvu přehled o vydavatelské činnosti v roce 2016.
Oproti roku 2015 nedošlo k žádnému významnému výkyvu v počtu příspěvků
přijatých a publikovaných.
Ing. Karská potvrdila realizaci zakázky firmy e-Fractal na další zdokonalení ERS
ČAZV s tím, že úhrada nákladů byla provedena z prostředků ČAZV. Uvedené
úpravy usnadní práci redakce a zvýší možnosti navýšení IF u jednotlivých časopisů.
Ing. Hrubý informoval o postupu prací na publikaci Osobností – titulní stranu
navrženou RNDr. Nedělníkem Předsednictvo přijalo s tím, že bude upraven název
do původního uspořádání a obrys postavy na titulní straně bude barevně upraven ve
více barevných variantách (zesvětlení).
Dále dle nového návrhu na titulní straně nechat znak ČAZV bez nadpisu + celý text
názvu ČAZV jako ve variantě původní.
-

obálku odsouhlasilo Předsednictvo bez záložky, s formátem B5 souhlasí
sekretariát osloví nejméně tři potenciální dodavatele na tisk publikace
náklad byl schválen v počtu 1 000 ks výtisků
termín tisku bude stanoven po dokončení výběrového řízení na dodavatele
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-

-

část nákladu bude nabídnuta MZe – sekretariát projedná na vedení MZe
grafiku doplní PhDr. Steinová z Národního archivu ČR – zatím nedokončeno
úvodní stať připraví předseda ČAZV prof. Podrázský
Předsednictvo vyzývá jednotlivé členy, aby obratem dodali Ing. Mihulkovi
seznam autorů a spoluautorů za odbor, pokud tak již neučinili. Je nutné si ověřit,
že se informace ze všech odborů k Ing. Mihulkovi dostala
úplný seznam použité literatury nebude uveden, neboť jej není možné
odpovědně vzhledem k rozsahu podkladů zpracovat.

Ad 7) Ing. Hrubý informoval, že ČAZV hospodaří předběžně s mírným ziskem
cca 200 - 300 tis. Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu.
Uzávěrka za rok 2016 bude prověřena auditorem stejně jako v roce 2015.
Kontrola z Odboru auditu a supervize MZe dopadla bez zásadních výhrad.
Nedostatky byly administrativního rázu a byly odstraněny.
Vzhledem k tomu, že ani pro rok 2017 nebyl dostatečně navýšen limit mezd a platů,
bude MZe zaslán s hodnocením roku 2016 i komentář o nevyrovnanosti platového
limitu ČAZV. Minulé žádosti nebyly MZe vyslyšeny.
Ad 8)

Různé









Ad 9)

Předsednictvo souhlasí s přijetím nových členů do OZTEV:
Ing. Petr Hrabě, Ph.D., Ing. Monika Hromasová, Ph.D., prof. Ing. Miroslav
Kavka, DrSc., prof. Dr. Ing. František Kumhála, prof. Ing. Martin Libra, CSc.,
Ing. Miloslav Linda, Ph.D., doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., Ing. Miroslav Mimra,
MBA, Ph.D., doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D., Ing. Radek Pražan, Ph.D., Ing. Patrik
Prikner, Ph.D., doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.,
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
Doc. Doucha informoval o zasedání FAO na podzim 2017, na MZe je kontaktní
osoba Ing. Kulík.
Předsednictvo schválilo nové členy redakční rady vědeckého časopisu
Horticultural Science: prof. Shigeru Satoh a dott. Federica Larcher.
V únoru proběhne zasedání BioEast Workshop v Budapešti – možnost účasti
20 lidí – náklady hradí Maďarsko a komise EU.
Ve spolupráci s UEAA je třeba v otázkách vzdělávání v zemědělství kontaktovat
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze 5 – Chuchli - prof. Ing. Milan
Slavík, CSc. – zajistí sekretariát. O spolupráci má zájem i NZM.
Ve věci obsazení místa tajemníka ČAZV rozhodlo Předsednictvo prodloužit
termín podání přihlášek na inzerát do konce února 2017 a rozšíření nabídky na
další inzertní portály včetně MZe. V této věci bude jednat paní ředitelka
Ing. Adam.

Závěr
Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Podrázský a poděkoval za aktivní účast.
Pozval členy na příští zasedání Předsednictva, které se bude konat v úterý
dne 7. února 2017 od 10,00 hod. v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2.
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Na jednání Předsednictva naváže rozšířené zasedání Vydavatelské rady ČAZV
od 13,00 hod. ve velkém sále Domu zemědělské osvěty.

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

Zapsal: Ing. Václav Hrubý, CSc.
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