Č.j.: 197/2017

Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd
konaného dne 6. června 2017 od 10,00 hod. v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2
Přítomni:

dle prezenční listiny

Hosté:

Ing. Jan Budský, odd. výzkumu MZe
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. za doc. Ing. Petra Homolku, CSc., Ph.D.
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 zemědělství
doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

Pořad jednání: 1. Zahájení
2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 16. května 2017
3. Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017 –
ústní prezentace návrhů na ocenění, vyhodnocení soutěže
Ing. J. Budský, odd. výzkumu MZe, všichni členové Předsednictva
4. Vyhodnocení průběhu jednání Rady ČAZV a plnění úkolů vyplývajících
z usnesení Rady
všichni členové Předsednictva
5. Informace o průběhu voleb v odborech
všichni členové Předsednictva
6. Příprava jednání Předsednictva 27.6. 2017 v Šumperku a jednání
Předsednictva v Českých Budějovicích dne 23.8. 2017
všichni členové Předsednictva
7. Výzva MZe k přípravě materiálů ke 100. výročí založení ČR
všichni členové Předsednictva
8. Různé
9. Závěr

Ad 1) Jednání Předsednictva zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Podrázský. Přivítal
členy Předsednictva a přítomné hosty jednání.
Pořad jednání byl schválen členy Předsednictva bez připomínek.
Ad 2) Předsednictvo schválilo zápis z minulého jednání dne 16.5. bez připomínek.
Ad 3) Jednání Předsednictva pokračovalo jako Hodnotící komise (HK) pro udělení ceny
ministra zemědělství. Průběh hodnocení řídil pověřený pracovník oddělení výzkumu

MZe Ing. J. Budský, tajemník HK. Z této části jednání bude vyhotoven konečný
zápis s vyhodnocením výsledků soutěže, a který bude zveřejněn na www.mze.cz a
www.cazv.cz.
Ad 4) Předsednictvo vyhodnotilo průběh jednání Rady ČAZV dne 16.5.2017 jako dobrý a
dobře připravený. Významná byla účast pana ministra zemědělství, který ve svém
vystoupení podpořil zejména činnost vědecké obce v rezortu zemědělství. Dále se
jednání kromě ředitelky Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe Ing. Pavlíny
Adam, Ph.D. zúčastnil i poradce prezidenta AK ČR Ing. Jan Záhorka.
Úkoly vyplývající z „Usnesení“ budou průběžně plněny po dokončení voleb
v odborech a vedení ČAZV.
Ad 5) Ing. Hrubý předložil členům Předsednictva výsledky voleb výborů odborů
s uvedením jmen předsedů, kde volba předsedy již proběhla. Po dokončení voleb
předsedů odborů a bude členům Předsednictva zaslán konečný výsledek s tím, že
budou vedle předsedy odboru uvedeni členové výboru odboru a členové Rady ČAZV
za odbor. Nově zvolení členové Rady budou vyzvání k předložení dokladu o
„lustraci“.
Současně byli členové Předsednictva vyzváni, aby do jednání Předsednictva
27.6.2017 v Šumperku předložili návrh na členy Kontrolního výboru ČAZV (KV),
který bude zvolen členy Rady v průběhu srpna-září. KV má 5 členů a bylo by vhodné
navrhnout více než 5 kandidátů, přičemž další zvolení by byli v pozici náhradníků.
V současné době jsou navrženi 3 kandidáti, a to za ORL, OPTT a OVOJP. Členové
KV budou voleni členy nové Rady ČAZV.
Volba předsedy a místopředsedy ČAZV proběhne na příštím jednání
Předsednictva 27.6.2017 v Šumperku. Vzhledem k této okolnosti je účast všech
zvolených členů Předsednictva nutná, ve výjimečném případě je možné
zastoupení jiným členem výboru odboru. Zástupce za řádného člena má hlasovací
práva v plném rozsahu jako řádný člen Předsednictva.
Ad 6) Příští jednání Předsednictva organizačně zajišťuje společně se sekretariátem ČAZV
společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk.
Dopoledne se po ukončení řádného jednání Předsednictva uskuteční odborný seminář
pořádaný ORV ČAZV a AGRITECu, s.r.o. na téma „Minoritní plodiny“.
Jednání v Šumperku je svoláno u příležitosti 75. výročí založení ústavu. Současně
bude předáno in memoriam ocenění ČAZV Ing. Miroslavu Hochmanovi a čestné
uznání společnosti AGRITEC, s.r.o.
Jednání Předsednictva 23.8.2017 v Českých Budějovicích organizuje sekretariát
ČAZV společně se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity s pomocí
prof. Ing. Miroslava Šocha, CSc., děkana ZF.
Po dopoledním jednání se uskuteční rozšíření zasedání Předsednictva za účasti
prof. Ing. Milana Slavíka, CSc. z Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a
dalších hostů k přípravě stanoviska ČAZV na konferenci UEAA ve Florencii v roce
2018. Zasedání UEAA se bude zabývat otázkou problematiky pracovních sil
v zemědělství, vč. otázek profesní přípravy v rámci rezortu. Problematika kvalifikace
a nedostatku pracovních sil v zemědělství a navazujících odvětvích se stává v Evropě
kritickou.
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Odpolední zasedání Předsednictva k této problematice bude zajištěno v gesci OEŘSI.
K diskuzi by bylo vodné připojit a rozeslat materiál k danému tématu z ČZU, MZe a
JČU.
Pro potřeby ČAZV byly rezervovány ubytovací kapacity na kolejích JČU
(dvoulůžkové pokoje). Je nutné, aby všichni členové Předsednictva nahlásili do 14
dnů potřebu ubytování, tj. termíny a počet nocí se žádostí o samostatný pokoj.
Následující den 24.8.2017 předá na Výstavišti Země živitelky předseda ČAZV
společně s panem ministrem zemědělství ocenění - „Cena ministra zemědělství za
nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“ a „Cena ministra
zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“.
Ad 7) ČAZV bude informovat MZe, že ke 100. výročí založení ČR neplánuje vydání
samostatných publikací. K dispozici je publikace „Československá akademie
zemědělská a její nástupnické organizace 1924 - 2004“ a dále připravovaná
publikace „Osobnosti zemědělského výzkumu 1900 - 2000“. O této skutečnosti bude
informovat sekretariát ČAZV odpovědné pracovníky MZe.
Ad 8) Různé
 Všem členům Předsednictva byl zaslán materiál od Ing. St. Mihulky, CSc.
k publikaci „Osobnosti“. Vzhledem k tomu, že bude třeba předat podklad do
tiskárny, je nutné opět provést kontrolu věcného obsahu textu (ne kontroly
gramatické apod.) Je nutné vyloučit duplicity apod. i v textové části. Každý člen
Předsednictva by se měl soustředit na svůj obor. Text zkontrolujte, prosím, do
15.6. a chyby a výhrady je třeba zaslat přímo Ing. Stanislavu Mihulkovi, CSc.
(stanislav.mihulka@seznam.cz) a sekretariátu ČAZV na vědomí.
 MZe připravuje na výstavě Země živitelka vlastní stánek s tím, že i ČAZV bude mít
opět prostor pro prezentaci činnosti ČAZV. O této možnosti bude jednat
Ing. Karská s odpovědnými pracovníky MZe.
 Prof. Thibier, předseda UEAA, předběžně informoval, že v září 2017 se
pravděpodobně uskuteční první schůzka zástupců UEAA se zemědělským
komisařem EU Phil Hoganem. Termín nebyl zatím stanoven, ČAZV bude pozvána.
 RNDr. Nedělník informoval, že v zásobě do tisku jsou v Zemědělci připraveny
2 - 3 příspěvky. Je však třeba pokračovat dle harmonogramu a každý měsíc jeden
příspěvek připravit a předat přímo RNDr. Nedělníkovi pro ProfiPress.
 Na úseku vydavatelské činnosti nedošlo k vyřešení zpoždění zpracování příspěvků
v CJFS. U předsedy redakční rady prof. Filipa leží více než 150 nezpracovaných
příspěvků. Přes opakované urgence na VŠCHT není záležitost dořešena. Navíc dala
výpověď redaktorka CJFS Ing. Hofbauerová, Ph.D. s ukončením pracovního
poměru k 31.7.2017. Na místo redaktorky CJFS byla dána nabídka na portál
Jobs.cz a na www.cazv.cz. Předsednictvo žádá Vydavatelskou radu ČAZV, aby se
v této věci více zabývala ve všech souvislostech.
 TA ČR se aktuálně připravuje na vyhlášení první veřejné soutěže v programu ÉTA
a nabízí odborníkům spolupráci při hodnocení programu. V případě zájmu o tuto
spolupráci je možno se nahlásit na webových stránkách www.tacr.cz.
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 ČAZV byla předložena nabídka, aby ČAZV zastupovala ve spolupráci s AV ČR
Český národní komitét pro potravinářské vědy a technologie. Tento komitét byl
založen při AV ČR a pomohl značně při uznání Potravinářských věd jako vědecké
disciplíny, zejména poté, co byl přijat IUFoST (International Union of Food
Science and Technology) do unie vědeckých svazů. Předsednictvo s převzetím
zastupování souhlasí za podmínky, že AV ČR bude dle písemné dohody hradit
členské příspěvky. Platbu mezinárodnímu svazu IUFoST dostane ČAZV od
AV ČR jako dotaci (platí se jednou ročně cca 500 USD). Uvedenou záležitost bude
za ČAZV koordinovat Ing. Vavreinová.
 Prof. Podrázský sdělil Předsednictvu, že za ČAZV podepsal Memorandum o
spolupráci mezi účastníky zastupující hospodáře v krajině ČR. Předsednictvo
s podpisem a připojením se ČAZV k memorandu souhlasí.
 Členové Předsednictva schválili jednohlasně:
členství v ORV
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., AGRITEC, s.r.o., Šumperk
změny v redakční radě časopisu JFS
noví členové RR
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., LDF, Mendelova univerzita Brno
doc. Ing. Peter Surový, Ph.D., FLD, ČZU v Praze
Dr. hab. Eng. Paweł Tylek, University of Agriculture in Krakow
ukončení činnosti:
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc., FLD, ČZU v Praze
prof. dr. hab. Józef Walczyk, dr.h.c., University of Agriculture in Krakow
Ad 9) Závěr
Jednání zakončil předseda ČAZV prof. Podrázský, poděkoval za aktivní účast při
jednání a pozval přítomné na jednání Předsednictva dne 27. června 2017,
AGRITEC, s.r.o. Šumperk.

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

Zapsal: Ing. Václav Hrubý, CSc.

4

