
Usnesení ze zasedání Rady ČAZV ze dne 16.5.2017 
 

1) Rada ČAZV bere na vědomí: 

 zprávu předsedy ČAZV prof. Ing. V. Podrázského, CSc. o činnosti ČAZV 

v roce 2016, 

 zprávu Vydavatelské rady ČAZV za rok 2016, 

 zprávu Kontrolního výboru ČAZV, 

 zprávu o plnění usnesení z jednání Rady ČAZV ze dne 3. 5. 2016. 

 

2) Rada ČAZV schvaluje: 

 zprávu o hospodaření ČAZV v roce 2016, 

 účetní závěrku ČAZV za rok 2016, 

 návrh rozpočtu ČAZV na rok 2017, 

 změny OJŘ ČAZV v čl.7 a čl.8. 

     

3) Rada ČAZV vyslechla příspěvek ministra zemědělství Ing. M. Jurečky k současnému 

stavu výzkumu v rezortu zemědělství, lesnictví a potravinářství, včetně námětů na 

zefektivnění výzkumu. 

 

4) Rada ČAZV vyslechla příspěvek ředitelky Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání                 

Ing. Pavlíny Adam: 

 informace o procesu tvorby a schvalování Metodiky hodnocení výsledků 

výzkumu, 

 informace o 2. veřejné soutěži v programu Země, 

 informace ke koncepci poradenství a její realizaci. 

 

5) Rada ČAZV vyslechla informaci zástupce AK ČR Ing. Záhorky ke spolupráci 

zástupců komory s vědeckovýzkumnou základnou a náměty na další spolupráci. 

 

6) Rada ČAZV podporuje návrh Kontrolního výboru ČAZV znovu požádat o doplnění 

zdrojů na navýšení platů redaktorek časopisů ČAZV o 10%. 

7) Rada ČAZV ukládá Předsednictvu ČAZV: 

 dopracovat zpřesnění Statutu pro udělování medailí ČAZV, 

 projednat se zástupci MZe návrhy k realizaci koncepce odborného   

poradenství,  

 na výzvu pana ministra předkládat nové podněty a nápady k dalšímu 

rozvoji vědeckovýzkumné základy rezortu zemědělství. 

 

8) Rada ČAZV ukládá Předsednictvu a odborům ČAZV: 

 pokračovat v získávání nových členů ČAZV při plnění podmínek 

stanovených Předsednictvem, 

 pokračovat v prezentaci výsledků zemědělského výzkumu široké 

uživatelské praxi a zvýraznit prezentaci ČAZV na web stránkách vlastních 

i MZe, 

 poskytnout několikrát za rok informace o zemědělském výzkumu a činnosti 

ČAZV v obecném tisku, 

 dořešit problémy s placením členských příspěvků. 
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9) Rada ČAZV doporučuje v odborech rozšířit činnosti ve spolupráci s mladými 

výzkumnými pracovníky (jako prostředek získání mladých výzkumných pracovníků 

do ČAZV). 

 

V Praze dne 16. 5. 2017 

 

 

Zapsala: Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. 

 předsedkyně Odboru výživy obyvatelstva a 

 jakosti potravin ČAZV 

 

 

 

 


