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Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd 

konaného dne 27. června 2017 od 9,30 hod. v zasedací místnosti AGRITEC, s.r.o., Šumperk 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Jan Drbohlav, CSc. - MILCOM a.s., VÚM za Ing. Petra Roubala, CSc. 

 Ing. Prokop Šmirous, CSc., předseda KV ČAZV 

 Ing. Eva Karská, vedoucí redaktorka VČ  

Omluveni: Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství 

 Ing. Petr Roubal, CSc. 

 Ing. Jaroslav Kára, CSc.  

 Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. 

 Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., člen KV ČAZV 

 
 

Pořad jednání: 1. Zahájení  

2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 6. června 2017 

3. Informace o průběhu voleb v odborech 

Ing. V. Hrubý, CSc. 

4. Volba předsedy a místopředsedy ČAZV – volební komise 

všichni členové Předsednictva 

5. Příprava jednání Předsednictva ve II. pololetí 2017 

všichni členové Předsednictva 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Ad 1) Jednání Předsednictva zahájil a řídil předseda ČAZV prof. Podrázský. Přivítal  

členy Předsednictva a přítomné hosty jednání. Pořad jednání byl schválen bez 

připomínek. 

Přítomné účastníky jednání přivítal ředitel ústavu AGRITEC s.r.o. Ing. Prokop 

Šmirous, CSc. Seznámil je s historií ústavu a s dosavadní činností ústavu. Dále 

pozval přítomné na slavnostní odpolední odborný seminář k 75. výročí založení 

ústavu.  

  Členům Předsednictva se představil nový člen za odbor OZTEV prof. Dr. Ing. 

František Kumhála.  

Ad 2) Zápis z jednání Předsednictva dne 6.6.2017 byl schválen s tím, že nedořešené úkoly 

budou projednány na tomto zasedání. 

Ad 3) Sekretariát ČAZV seznámil přítomné s výsledky voleb ve všech odborech. Všem 

členům Předsednictva byl předán seznam zvolených členů výboru odborů a členů 

Rady ČAZV. Předsedové odborů byli vyzváni, aby do 20.8.2017 dodali sekretariátu 

ČAZV návrh na členy Kontrolního výboru navržené z členů Rady ČAZV. Zatím jsou 
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navrženi čtyři kandidáti z odborů (ORL, OPTT, OZTEV a OLH). Po předání dalších 

návrhů bude po 1.9.2017 provedena elektronicky volba členů Kontrolního výboru a 

ev. náhradníků.  

Ad 4) Předseda ČAZV předal tajemníkovi ČAZV Ing. Hrubému řízení volby předsedy a 

místopředsedy ČAZV. Všech 12 volitelů schválilo členy volební komise, a to 

Ing. Vavreinovou, Ing. Čížkovou a Ing. Šmirouse. Průběh voleb řídila dále volební 

komise, která konstatovala, že jsou na uvedené funkce navrženi tři kandidáti, a to 

RNDr. J. Nedělník, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc. a doc. Ing. R. Vácha, Ph.D. 

Před volbou z kandidatury na funkci předsedy i místopředsedy z osobních důvodů 

odstoupil doc. Ing. R. Vácha, Ph.D. Současně poděkoval za důvěru těm, kteří jej do 

funkcí navrhli. 

  V prvním kole byl předsedou ČAZV zvolen RNDr. J. Nedělník, Ph.D. počtem  

7 hlasů z 12 a v druhém kole byl aklamací zvolen místopředsedou prof. 

Ing. V. Podrázský, CSc. počtem 11 hlasů z 12, jeden se zdržel hlasování. Oba dva 

zvolení poděkovali Předsednictvu za projevenou důvěru a přislíbili úkoly z funkcí 

vyplývající zodpovědně plnit. 

  Předsednictvo požádalo tajemníka sekretariátu ČAZV, aby uvedený výsledek voleb 

ve smyslu OJŘ ohlásil ministru zemědělství a požádal jej o jmenování uvedených 

zvolených funkcionářů ČAZV do funkce předsedy a místopředsedy ČAZV. 

  Po skončení volby převzal řízení jednání RNDr. J. Nedělník, Ph.D. Zápis z jednání 

volební komise je součástí zápisu. 

Ad 5) Ve druhém pololetí 2017 budou organizována jednání Předsednictva dle plánu 

ve dnech 23.8. v Českých Budějovicích, 3.10., 7.11., a 5.12. v Praze. Jednání 

Předsednictva ve dnech 3.10. a 7.11. budou určena na základě místa konání 

rozšířeného Předsednictva. 

  Jednání Předsednictva v Českých Budějovicích bude zajištěno ve spolupráci se 

ZF JČU přímo v Českých Budějovicích dopoledne od 10 hod., v odpoledních 

hodinách od 13 hod. se uskuteční seminář v gesci OEŘSI a ve spolupráci MZe, ČZU 

a JČU k problematice vzdělávání pracovních sil v zemědělství jako příprava na 

jednání UEAA v roce 2018 ve Florencii. Na tomto zasedání by měl zástupce České 

republiky vystoupit s informací o situaci v této oblasti v ČR. 

  K uvedenému jednání poslal ČAZV podklad i prof. M. Thibier, předseda UEAA, a 

tento podklad bude rozeslán členům Předsednictva a účastníkům jednání na semináři 

v Českých Budějovicích. Na jednání Předsednictva bude pozvána Ing. Hana 

Urbancová, Ph.D., která byla ve výběrovém řízení doporučena na funkci tajemníka 

ČAZV od září 2017. 

  Ocenění vítězů soutěží ministra proběhne na Zemi živitelce 24.8.2017 po zahájení 

v 10,00 hod. Předání cen provede společně s panem ministrem Ing. M. Jurečkou 

předseda ČAZV RNDr. J. Nedělník, Ph.D. 

  Sekretariát žádá opakovaně všechny členy Předsednictva a hosty jednání v Českých 

Budějovicích o upřesnění počtu noclehů nejlépe do 25.7.2017. Po tomto datu budou 

rezervace neobsazených pokojů k 1.8.2017 zrušeny. 

  Stánek ČAZV bude umístěn v pavilonu T1. 

Věcnou náplň a účast na stánku zajistí vydavatelské oddělení - Ing. Kárská. Smluvně 

je zajištěna účast Ing. Jana Berana, Ph.D z JČU. 

Výstaviště pracuje na nové organizaci výstavy, majitelem výstaviště je nyní PGRLF. 
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Ad 6) Různé 

 Ředitelka Ing. Adam informovala, že termín podání a příjem žádostí do 

 soutěže NAZV byl z organizačních důvodů posunut z 16.6.2017 na 19.6.2017. 

 Doc. Doucha uvedl, že proběhne 18. kongres zemědělských ekonomů za podpory 

 ČZU. 

 Ing. Hrubý informoval, že vzhledem k odchodu redaktorky VČ CJFS Ing. Ines 

 Hofbauerové, Ph.D. k 1.8.2017,  se uskuteční výběrové řízení na novou redaktorku. 

 Výběrové řízení proběhne 29.6.2017 v sekretariátu. Výběrová komise bude jednat 

 ve složení doc. Vácha, Ing. Vavreinová, Ing. Hrubý a Ing. Karská. 

 RNDr. Nedělník žádá předsedy odborů, aby průběžně připravovali příspěvky 

 k publikaci výsledků aplikovaného výzkumu do týdeníku Zemědělec v určeném 

 pořadí. Příspěvky je nutné zasílat v kopii také sekretariátu ČAZV a do redakce Profi 

 Press, s.r.o. 

 V souladu s usnesením Rady ČAZV Předsednictvo vyzývá předsedy odborů, aby 

 dále přijímali nové zájemce o členství v ČAZV. Tito však musí splňovat kritéria pro 

 přijetí - vědecká činnost, délka práce v oboru, znalost prostředí apod., viz 

 www.cazv.cz - dokumenty - přihláška do ČAZV. 

 Na základě výzvy MVDr. Bělobrádka, Ph.D., místopředsedy vlády, je možné 

 předkládat návrhy do hodnotících komisí v expertních panelech. Předsednictvo 

 doporučuje navrhnout členy do těchto hodnotících komisí i z řad členů ČAZV a 

 vyzývá odbory, aby návrhy urychleně předkládali. 

 Předsednictvo rozhodlo, že proběhne jednání vedení ČAZV s novým vedením 

 AV ČR, AK ČR a PK ČR v zájmu lepší informovanosti a možné spolupráce. 

Ad 7) Závěr 

  Jednání zakončil předseda ČAZV RNDr. J. Nedělník s tím, že příští jednání bude 

v Českých Budějovicích od 10,00 hod na místě určeném ZF JČU (dle pozvánky). 

Současně poděkoval za projevenou důvěru a pozval všechny přítomné na rozšířené 

jednání Předsednictva - seminář „Minoritní plodiny“ v odpoledních hodinách. 

 

 

Příloha:   

           Zápis z volby předsedy a místopředsedy ČAZV dne 27.6.2017 na období 2017-2021 

 

 

 

 RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., v.r. 

 předseda ČAZV 

 

 

Zapsal: Ing. Václav Hrubý, CSc. 

http://www.cazv.cz/

