Č.j.: 84/2017
Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
konaného dne 7. února 2017 od 10,00 hod.
v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2

Přítomni:

dle prezenční listiny

Omluven:

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

Hosté:

Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra
Ing. Jan Budský, odd. výzkumu MZe
Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., člen KV ČAZV
Ing. Eva Karská, vedoucí redaktorka VČ

Pořad jednání: 1. Zahájení
2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 10. ledna 2017
3. Průběh vyhlášení výzkumných programů programu „Země“
Ing. P. Adam, Ph.D.
4. Vydavatelská činnost ČAZV, příprava rozšířeného zasedání VR
doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
5. Příprava voleb v odborech a návrhy na ocenění členů
všichni členové Předsednictva
6. Příprava jednání Pléna dne 7. března 2017 v aule VFU Brno, stanovení
hlavního odborného tématu jednání
všichni členové Předsednictva
7. Prezentace ČAZV a výsledků výzkumu vůči veřejnosti
všichni členové Předsednictva, RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
8. Upřesnění činnosti Předsednictva na rok 2017, zpracování zpráv o činnosti
odborů za rok 2016
prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
9. Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky na rok 2017 –
příprava soutěže
Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
10.Různé
11.Závěr
Ad 1) Jednání Předsednictva zahájil a řídil místopředseda ČAZV RNDr. Nedělník. Přivítal
členy Předsednictva a hosty jednání.
Pořad jednání byl schválen jednohlasně bez připomínek.
Ad 2) Zápis z jednání Předsednictva ze dne 10.1.207 byl schválen.

Ad 3) K uvedenému bodu vystoupila ředitelka Ing. Adam a sdělila, že Veřejné soutěže
probíhají dle harmonogramů. Pro soutěž vyhlášenou v roce 2017 je na základě
zkušeností upraven SW. Bude třeba upřesnit definici výzkumných potřeb v rámci
veřejné zakázky. Z těchto důvodů proběhla výzva na odborné útvary MZe na nové
náměty do soutěže i přes ev. modifikaci již dříve zadaných návrhů.
Uvedla, jak probíhají jednání na Úřadu vlády při rozdělování institucionální podpory,
stávající hodnocení dle roku 2015 je nepoužitelné. Nárok navýšený o 55 mil Kč bude
rozdělen dle roku 2014. Dále uvedla, že dle sdělení Mgr. Arnošta Markse, Ph.D.,
místopředsedy Rady pro VVI, je třeba při podpoře výzkumných programů
respektovat koncepci rezortů připravovanou pro rok 2030, témata musí být
koordinována na národní úrovni.
V rámci Společné zemědělské politiky EU se jedná v rezortu MZe o problematiku
řešení související s ochranou půdy, vody a environmentálními otázkami obecně. Dále
s tím souvisejí i nové technologie. Uvedené parametry a zaměření je třeba zajistit
v činnosti výzkumné instituce i za cenu, že se cíle mnohde budou překrývat.
RNDr. Nedělník upozornil, že 9.3.2017 bude jednání Národní inovační platformy pro
oblast zemědělství, kde bude současně řešena i otázka metodiky hodnocení výzkumu
(2017+). Materiál jde k projednání ve vládě.
Současně uvedl, že stávající metodika hodnocení je nepoužitelná, má nejméně rok
zpoždění. Věc musí být řešena na úrovni Úřadu vlády.
Doc. Vácha uvedl, že je každoročně hodnocena publikační činnost s tím, že není
známo, jak se budou hodnotit excelentní výsledky. Současně potvrdil, že metodika
hodnocení je nepoužitelná.
Doc. Doucha v této souvislosti uvedl, že v současnosti již probíhají jednání na úrovni
EU, kde jsou připravovány základní směry výzkumu a vývoje po roce 2020. Proto je
třeba se aktivně účastnit Workshopu BioEast v Budapešti a dalších jednání
zaměřených na inovace po roce 2020. Zatím byl vznesen námět jen z Odboru
vodního hospodářství. Dále uvedl, že se jedná vesměs o programy na mezinárodní
úrovni a proto jsou tato jednání svolávána.
Náměstek ministra Ing. Sekáč informoval Předsednictvo o celkové situaci a pozici
MZe na úrovni vládních institucí. Konstatoval, že rezort je z hlediska uspořádání
výzkumu jako jeden z mála rezortů hodnocen velmi dobře. Vyzval však současně
k větší aktivitě našich výzkumných pracovišť, aby tato přednost byla využita.
Zejména je třeba zvýšit aktivitu směrem k EU.
RNDr. Nedělník potvrdil potenciál pro užší spolupráci mezi výzkumnými
organizacemi. Bude vhodné hledat a rozvíjet v tomto směru nové formy spolupráce.
Současně je třeba sledovat novelu Zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků č. 130/2002 Sb. a vyjasnit typy podpor ve veřejném zájmu i se vztahem
k čerpání institucionálních prostředků.
Ad 4) Doc. Vácha informoval přítomné o připraveném rozšířeném jednání Vydavatelské
rady ČAZV, která proběhne od 13,00 hod. odpoledne v Modrém salonku. Na jednání
pozval všechny členy Předsednictva.
Z přehledu o činnosti redakčního týmu předloženého vedoucí redaktorkou Ing.
Karskou vyplývá, že situace v jednotlivých vědeckých časopisech ČAZV (VČ) je
stabilizovaná. K poklesu počtu příspěvku do časopisů na základě zpoplatnění
v podstatě nedošlo. Doc. Vácha označil VČ ČAZV za rodinné stříbro, neboť ČAZV
je stále počtem vydávaných časopisů v našem oboru největším vydavatelským
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domem v ČR. V zájmu vyšší kvality práce byl rozšířen elektronický redakční systém
(ERS) ve spolupráci s firmou e-Fractal, s.r.o. Na uvedený účel bylo vynaloženo
196 tis. Kč, další prostředky byly vynaloženy na obnovu HW pracoviště redakce.
Z diskuze ke zpoplatnění vyplynulo, že je třeba zachovat stávající výši 5 000 Kč za
příspěvek + DPH alespoň po dobu cca 5 let.
Ing. Karská doplnila, že se podařilo po řadě urgencí zkrátit dobu uveřejnění článků
na stránkách Web of Science na nejvýše jednoměsíční zpoždění. Jak předsedům
redakčních rad, tak jednotlivým redaktorkám jsou dle rozhodnutí Předsednictva
vypláceny odměny dle rozsahu a kvality práce, u předsedů redakčních rad 2 x ročně,
u redaktorek čtvrtletně.
Ad 5) V rámci přípravy voleb rozhodlo Předsednictvo, že s termínem pro nominaci do
26.2.2017 bude bezprostředně po jednání Předsednictva e-mailem vyzvána členská
základna individuálně v jednotlivých odborech (mimo OVH, OVL a OLH) k zaslání
návrhů na členy výboru odboru a členy Rady ČAZV. Návrhy budou zaslány do
sekretariátu ČAZV. Na tomto základě sestaví výbor odboru konečný návrh
kandidátky, která bude sekretariátem všem členům odborů zaslána poštou, pokud
nebude hlasování provedeno na jednání pléna odboru v Brně po jednání Pléna členů
ČAZV. Výbor odboru musí mít lichý počet členů (minimálně 7 členů včetně
předsedy odboru). Členem Rady ČAZV se stává 5 členů výboru odboru s nejvyšším
počtem hlasů + předseda odboru. Volby se řídí Organizačním a jednacím řádem
ČAZV, který je uveřejněn na www.cazv.cz. Členové rady musí splňovat podmínku
pro výkon vedoucích funkcí v orgánech státní správy ČR (lustrační zákon). Lustrační
osvědčení se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971.
Předsedu výboru odboru volí nově zvolený výbor odboru.
Volby v odborech by měly být dokončeny do 30.4.2017, přičemž volba předsedy a
místopředsedy by se měla uskutečnit na jednání Předsednictva dne 27. června v
Šumperku. Předsednictvo se shodlo na tom, že v souladu s OJŘ ČAZV se omezení
na maximálně dvě funkční období po sobě vztahuje na funkce volené
Předsednictvem, tedy na předsedu a místopředsedu ČAZV.
V rámci jednání odborů byli navrženi na ocenění na Plénu ČAZV v Brně dne
7.3.2017 tito členové ČAZV:
Zlatá medaile:
ORV
ORL
OŽV
OVL
OZTEV
OPTT
OVOJP
OEŘSI
OP
OVH

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
prof. RNDr. František Kocourek, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc.
doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc.
Ing. Inka Laudová
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Ing. Eliška Podlešáková, CSc.
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
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Stříbrná medaile
ORV
ORL
OVL
OZTEV
OPTT
OVOJP
OVH

Ing. Jaromír Chochola, CSc.
Ing. Milan Zapletal, CSc.
Ing. Štěpán Kužma
MV Dr. Karel Kovařík
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. Ing. Alois Peterka, CSc.
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. (2. členství)
doc. Ing. Vladimír Švihla. DrSc.
doc. Ing. PhDr. Ladislav Koutný, Ph.D., CSc.

Čestné členství
OLH
OP

doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c.

Udělení medailí schválilo Předsednictvo jednohlasně. Ocenění předá zástupce MZe a
předseda ČAZV. Bronzové medaile a čestná uznání budou předána na Radě ČAZV
16. května 2017 v Praze.
Udělení zlatých medailí podléhá schválení Rady ČAZV. Schválení zajistí sekretariát
ČAZV.
Ad 6) Prof. Suchý ujistil Předsednictvo, že organizačně je vše potřebné pro jednání Pléna
členů ČAZV na VFU v Brně zajištěno. V této věci spolupracují pracovníci
sekretariátu rektora VFU se sekretariátem ČAZV.
Pozvánka na jednání Pléna byla schválena. Bude rozeslána ihned všem členům
ČAZV a hostům
Hlavní referát přednese RNDr. Nedělník na téma „Rostlinolékařství a kvalita
potravin“. Připraven je i další koreferát. Hosté na jednání pléna budou pozváni tak,
jak jsou uvedeni na pozvánce, za tisk je pozvána redaktorka Profi Pressu.
RNDr. Nedělník zve členy Předsednictva a hosty na schůzku v podvečer jednání
pléna, tj. 6.3. od 18,00 hod. na setkání ve Vinné galerii.
Prezence, občerstvení, fotodokumentace z jednání a předání ocenění zajistí
sekretariát rektora VFU a sekretariát ČAZV.
Ad 7) K prezentaci výsledků výzkumu v týdeníku Zemědělec bylo při zahájení této aktivity
schváleno následující pořadí příspěvků. Od té doby došlo pravděpodobně ke změně
pořadí příspěvků, ale pro upřesnění je možno se vrátit k původnímu pořadí předání
příspěvků RNDr. Nedělníkovi a sekretariátu ČAZV.
31.1.2017
31.3.2017
31.10.2017

tisk IV.17 - VI.17
tisk VII.17 - IX.17
tisk XI.17 - III.18
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ORV, OP, OŽV
OVL, OVH, OEŘSI
ORL, OZTEV, OPTT, OVOJP, OLH

Do příštího jednání Předsednictva by měly odbory potvrdit uvedený harmonogram,
nebo si vzájemně projednat změny, které budou dále dodržovat.
Knižní publikace „Osobnosti“ je dokončována vč. grafiky ve spolupráci ThDr.
Steinovou. Titulní strana publikace bude barevně upravena i s ohledem na cenový
nárůst při více barevných odstínech. Výběrové řízení na tisk bylo rozesláno na tři
tiskárny. Počet bude možné i navýšit, pokud by nebyl zájem o tisk u všech
oslovených tiskáren. Úvodní slovo připraví prof. Podrázský.
K bodu 9): Předsednictvo současně upozornilo, že po dohodě s ředitelkou Ing. Adam,
Ing. Budským a ČAZV, bude soutěž ministra zemědělství vyhlášena tak, že
vyhodnocení soutěže proběhne 6.6.2017 na jednání hodnotící komise v Praze.
Termíny soutěže budou z tohoto důvodu zkráceny: 10.2. vyhlášení, 24.3. ukončení
příjmu návrhů, 4.4. první jednání hodnotící komise, informace o doručených
návrzích, ustanovení zpravodajů návrhu. Vyhlášení soutěže a výsledků bude
uveřejněno na stránkách MZe a ČAZV. Hodnotící komise bude složena ze
stávajících členů Předsednictva ČAZV. Nebylo schváleno oficiální předání
finančních ocenění od sponzorů při předání čestných uznání udělených v soutěži.
Ad 8)

Jak vyplývá z předchozích bodů jednání, harmonogram jednání Předsednictva
nebude měněn, tzn. že platí jednání Předsednictva každé první úterý v měsíci
(s výjimkou června) + jednání Pléna 7.3.2017 v Brně a jednání Rady 16.5.2017
v Praze.
Ing. Šmirous pozval všechny přítomné na slavnostní jednání k 75. výročí založení
firmy Agritec, s.r.o. v Šumperku, které se uskuteční 27.6.2017. Pozvánka bude
rozeslána.
Předsednictvo bude řešit otázku obsazení funkce tajemníka ČAZV na základě
vyhlášené nabídky v inzerci Úřadu práce, Jobs, Zemědělce a www.cazv.cz. Pro
výběrové řízení byla ustavena komise ve složení: předseda a místopředseda ČAZV,
ředitelka Ing. Adam a doc. Vácha, jako řádní hlasující členové, Ing. Hrubý jako člen
s hlasem poradním. Konečný termín v inzertních nabídkách je stanoven na
28. února 2017. Přihlášení, kteří budou vybráni k pohovoru, budou vyzváni
k předložení krátké písemné představy o rozvoji ČAZV v budoucnosti.

Ad 9) Bod 9) - ceny ministra - byl projednán v rámci bodu 7).
Ad 10) Různé
 Náměstek Ing. Sekáč vyzval Předsednictvo, aby se aktivně zapojilo do
připomínkování přípravy SZP v rámci EU. K této otázce se musí v rámci jednání
vyjádřit MZe a další zástupci ČR v EU. Jedná se o politiku 2020+, přičemž v EU
panují na řadu základních otázek různé názory, např. i v rámci Německa. Dále
dojde k oslabení SZP v důsledku vystoupení VB z EU (snížení rozpočtu o 14 %).
K celkovému pojetí je třeba se vyjádřit nyní, a to jak vládní, tak i nevládní
organizace, výzkum, univerzity apod. Diskuze k této základní otázce bude vedena
do 2. května 2017. Dotazník pro diskuzi je přístupný na webových stánkách
https://ec.europa.eu/eusrvey/runner/FutureCAP a bude přeložen do češtiny. Text
výzvy MZe byl otištěn v Zemědělci č. 7/2017, str. 4 a bude k dispozici na
webových stánkách ČAZV.
Odborné diskuze se mohou účastnit jak organizace, tak i jednotlivci, i anonymně.
Účast je zatím vždy v ČR velmi slabá (dřívější dotazníky: ČR 19 odpovědí,
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Německo 1 500 odpovědí). V této věci očekává vedení MZe od ČAZV aktivní
zapojení s konkrétními výsledky.
 Prof. Suchý pozval přítomné na XII. Kábrtovy dietetické dny v Brně, konané
20.4.2017, spolupořádá ČAZV.
 Předsednictvo souhlasí s přijetím doc. Ing. Víta Šrámka, Ph.D. za člena OLH.
 14. února 2017 se uskuteční otevření Aplikační laboratoře Ústavu experimentální
botaniky AV ČR, v.v.i. v Olomouci.
Ad 11) Závěr
Jednání zakončil místopředseda RNDr. Nedělník, poděkoval členům Předsednictva a
hostům za aktivní účast a pozval přítomné na příští jednání Předsednictva
7. března 2017 od 8,00 hod. na rektorátu VFU Brno.

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., v.r.
předseda ČAZV
Zapsal: Ing. Václav Hrubý, CSc.
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