Č.j.: 106/2017
Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
konaného dne 7. března 2017 od 8,00 hod.
v zasedací místnosti rektorátu VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Přítomni:

dle prezenční listiny

Hosté:

Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M, členka RVVI
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 Předsednictva ze dne 7. února 2017
3. Příprava jednání pléna ČAZV – prof. V. Podrázský, CSc.
4. Různé
5. Závěr
Ad 1) Jednání Předsednictva zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Podrázský. Přivítal hosty
jednání a členy Předsednictva.
Přítomné přivítal i rektor VFU prof. MVDr. P. Suchý, CSc. Pořad jednání byl
schválen bez připomínek.
Ad 2) Zápis z jednání Předsednictva ze dne 7.2.207 byl schválen.
Ad 3) Prof. Podrázský informoval Předsednictvo, že jednání Pléna je organizačně s pomocí
rektorátu VFU zajištěno. Moderování jednání zajistí RNDr. Nedělník. Odborná část
programu je zajištěna Odborem rostlinolékařství (ORL).
Předání ocenění proběhne tak, že ocenění předá společně zástupce MZe, ředitelka
Ing. Adam a prof. Podrázský. Charakteristiku oceněných uvede doc. Vácha.
Ad 4) Vydavatelská činnost: Předsednictvo projednalo vyřešení otázky nezpracovaných
190 příspěvků ve VČ Potravinářské vědy (CJFS), a to zejména vzhledem k vážnosti
situace, kdy již autoři po téměř 9 - ti měsíčním čekání příspěvky stahují.
Vydavatelská rada (VR) a oba dva příslušné odbory (OPTT, OVOJP) žádají
Předsednictvo, aby byla tato otázka urychleně řešena. V této věci přijalo
Předsednictvo jednohlasně toto
Usnesení k vydavatelské činnosti:
1. Předsednictvo ukládá VR a odborům OPTT a OVOJP projednat uvedenou
záležitost s editorem a ev. s celou RR VČ.
2. Závěry z jednání a přijatá opatření by měla být projednána a vyhodnocena VR a
následně na Předsednictvu dne 4.4.2017.
3. Do řešení zpoždění ediční práce budou zapojeny oba dva odbory i vedení
VŠCHT, jako domovské pracoviště editora VČ, a oddělení redakce ČAZV.



Příprava voleb: volby v odborech se budou řídit návrhem prof. Podrázského
(viz. níže uvedený „Návrh na změnu OJŘ“) s tím, že až do schválení změn
v Organizačním a jednacím řádu ČAZV (OJŘ) na Radě ČAZV
dne 16.5.2017 platí stávající OJŘ. Pro jednání Rady ČAZV ve věci
opakovaného členství v orgánech ČAZV byly Předsednictvem schváleny tyto
změny v OJŘ:

Návrh na změnu OJŘ
Čl. 7. Předsednictvo ČAZV
Odstavec 10. poslední věta „Funkční období zvolených členů Předsednictva jsou
čtyři roky a tím, že tuto funkci mohou zastávat nejdéle po dvě po sobě následující
volební období “
se vypustí a nahradí:
Členové odborů jsou do Předsednictva voleni na čtyři roky s tím, že počet volebních
období není limitován.
Čl. 8. Předseda a místopředseda ČAZV
se doplní o článek 5:
Počet volebních období, po který jedna osoba vykonává funkci předsedy nebo
místopředsedy, je omezen na dvě. Další zvolení do funkce předsedy nebo
místopředsedy je možné až po uplynutí minimálně jednoho volebního období.
V některých odborech již volby proběhly (OVL, OVH). Volby ve zbývajících
odborech připraví sekretariát do konce března, připravené kandidátní listiny zašle ke
schválení předsedovi odboru a poté zajistí korespondenční volbu. Pro přípravu
kandidátních listin bylo ke dni 7.3.2017 navrženo 102 kandidátů
 Výběrové řízení na funkci tajemníka probíhá tak, že se přihlásilo celkem
16 zájemců. Předsednictvo vyzvalo členy komise pro provedení výběru kandidátů,
aby v užším výběru navrhli 5 kandidátů z 16 přihlášených. Návrhy 5 - ti kandidátů
v užším výběru by měli členové komise nahlásit sekretariátu do 10.3.2017.
 Zájemci zařazení do užšího výběru budou osloveni dopisem s výzvou, aby
připojili 1 - 2 stránkový materiál, jak si představují další rozvoj ČAZV. Termín
konání výběrového řízení bude upřesněn. Ostatním nevybraným do užšího výběru
bude zaslán děkovný dopis.
 Předsednictvo schválilo konání příštího jednání ve Výzkumné stanici Opočno
(pracoviště VÚLHM) dne 4.4.2017 od 10 hod. Program rozšířeného jednání a
pozvánku připraví OLH.
 Doc. Doucha předložil ke schválení členskou přihlášku do OEŘSI - Ing. Zdeňka
Náglová, Ph.D. Předsednictvo přijetí schválilo.
 Předsednictvo dále informuje, že na jednání Rady ČAZV budou předávány
bronzové medaile a čestná uznání. Návrhy odborů je možno tedy dále podávat.
 Předsednictvo schválilo udělení bronzové medaile Ing. Daně Gabrovské (návrh
OPTT a OVOJP).
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 Ředitelka Ing. Adam vyzvala všechny členy Předsednictva a odbory, aby věnovali
pozornost vyplnění dokumentu EU k přípravě agrární politiky po roce 2020.
Předsednictvo předloží MZe jeden dotazník, který připraví pracovní skupina
Předsednictva (prof. Podrázský, RNDr. Nedělník, doc. Vácha, Ing. Čepl,
Ing. Kacálek, doc. Koutný).
Na www bude zveřejněna česká verze a Předsednictvo vyzývá odbory, aby společně
neb i individuálně dotazník vyplnily a odeslaly v pdf verzi, která bude umístěna i na
www.cazv.cz. Konečný termín je 2.5.2017.
Ad 5) Závěr
Jednání ukončil předseda ČAZV prof. Podrázský s tím, že pozval přítomné do auly
VFU na jednání Pléna členů ČAZV od 10 hod.
Jednání jednotlivých odborů bude upřesněno po skončení jednání pléna v aule VFU.
Příští jednání Předsednictva se bude konat 4. dubna 2017 od 10,00 hod.
ve Výzkumné stanici Opočno (pracoviště VÚLHM).

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