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Zápis z jednání Předsednictva České akademie zemědělských věd 

konaného dne 23. srpna 2017 od 10,00 hod. v přednáškovém sále minipivovaru ZF JČU 

v Českých Budějovicích   

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství 

 prof. Ing. Štefan Mihina, Ph.D., předseda SAPV 

 Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. 

 Ing. Jaroslav Kára, CSc.  

 Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. 

 Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., člen KV ČAZV 

  

Omluveni: Ing. Eva Karská, vedoucí redaktorka VČ  

 doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. 

 doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. 

 prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

 prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. 
 

 

 

Pořad jednání: 1. Zahájení.  

2. Kontrola zápisu z jednání Předsednictva 27.6.2017 

3. Předání ocenění soutěží ministra zemědělství – organizační zabezpečení 

4. Zajištění účasti ČAZV na ZŽ  

všichni členové Předsednictva 

5. Personální změny v sekretariátu ČAZV – představení nové tajemnice 

ČAZV 

RNDr. J. Nedělník, Ph.D. 

6. Příprava rozšířených zasedání Předsednictva v říjnu a listopadu 2017 

7. Zajištění organizace a náplně semináře rozšířeného jednání Předsednictva 

ke vzdělávání v oboru zemědělství  - seminář UEAA 

doc. T. Doucha, CSc. 

8. Různé 

9. Závěr 
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Ad 1) Jednání Předsednictva zahájil a řídil předseda ČAZV RNDr. Nedělník. Přivítal 

přítomné členy Předsednictva a hosty jednání. Zejména pak zástupce MZe náměstka 

ministra Ing. Sekáče a předsedu SAPV prof. Mihinu. Pořad jednání byl schválen bez 

připomínek. 

Ad 2) Zápis z jednání Předsednictva ze dne 28. 6. 2017 byl schválen. Úkoly, které z jednání 

28. 6. 2017 vyplynuly, budou projednány v bodě 8) Různé. Ing. Hrubý pouze 

upřesnil, že je třeba Předsednictvem schválit návrh na členy Kontrolního výboru tak, 

jak byli navržení jednotlivými odbory. Předsednictvo vzalo na vědomí dosud 

navržené kandidáty za členy KV: Ing. Hausvater, Ing. Celba, Ing. Kára, doc. 

Lomský, prof. Smutka. Předsednictvo vyzvalo zbývající odbory k dalším nominacím 

s termínem do 10. 9. 2017. Poté sekretariát zorganizuje hlasování členů Rady per 

rollam s termínem ukončení hlasování do 30. 9. 2017. 

  – odpovídá tajemnice  

Ad 3) Předávání cen ministra zemědělství ve spolupráci s ČAZV proběhne dle plánu po 

zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Předání provede zástupce 

MZe, tj. pan ministr Ing. Jurečka, ev. v zastoupení náměstek ministra Ing. Sekáč. Za 

ČAZV předá ocenění předseda ČAZV RNDr. Nedělník. Na www.cazv.cz bude 

vložena ve spolupráci s MZe informace o obou soutěžích ministra včetně 

fotodokumentace. Dále bude zajištěna prezentace v týdeníku Zemědělec. 

Ad 4) Na výstavě Země živitelka je v rámci expozice MZe umístěn pult pro prezentaci 

ČAZV. Stejně jako v letech minulých je u prezentace zajištěna stálá služba zástupců 

ČAZV. V rámci prezentace práce ČAZV budou představeny vědecké časopisy, 

banner a pexesa pro děti. Jednání s reprezentanty rezortu, zájmových sdružení apod. 

proběhne ve stánku MZe nebo ve stáncích výzkumných ústavů. 

Ad 5) Předseda ČAZV RNDr. Nedělník představil Předsednictvu novou tajemnici ČAZV 

Ing. Hanu Urbancovou, Ph.D., která obdržela jmenovací listinu od pana ministra 

zemědělství ke dni 1. 9. 2017. Do 31. 8. 2017 vykonává práci tajemníka Ing. Hrubý, 

jehož pracovní poměr v ČAZV skončí dohodou k 30. 9. 2017. Dále se bude podílet 

na práci v sekretariátu na základě příkazní smlouvy do konce roku. 

  Oficiální protokolární předání za přítomnosti zástupce MZe Mgr. Aleše Růžičky, 

oddělení rezortních organizací, se uskuteční 4. 9. 2017 od 8,00 hod. v sekretariátu 

ČAZV. 

Ad 6) V tomto roce bude připraveno pravděpodobně pouze jedno rozšířené zasedání 

Předsednictva, a to 3. 10. 2017 v gesci Odboru pedologie. Téma a místo jednání 

upřesní během týdne doc. Vácha. 

Ad 7) Doc. Doucha informoval Předsednictvo o zajištění odpoledního rozšířeného jednání 

Předsednictva. Referáty jsou připraveny. Hlavní referát přednese prof. Ing. Milan 

Slavík, CSc. z Institutu vzdělávání a poradenství ČZU. V této souvislosti bylo 

konstatováno, že vyplněný dotazník ze sekretariátu UEAA prof. Michela Thibiera 

bude zaslán v obou verzích, a to jak od doc. Douchy základní, tak doplňující od 

prof. Podrázského z oboru lesnictví. 

  – odpovídá tajemnice 
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  V rámci projednávání tohoto bodu vystoupil i prof. Mihina, ocenil spolupráci jak 

v rámci UEEA, tak i v ostatních oblastech. Navrhl, aby proběhla společná oslava 

100. výročí založení Československé akademie zemědělské v roce 1924 – 25. Za 

významné považuje další prohloubení spolupráce na výzkumných projektech 

národních a zejména mezinárodních. 

Ad 8) Různé 

 RNDr. Nedělník uvedl, že v rámci jednání Předsednictva dne 7. 11. 2017 by 

mělo být projednáno příští nasměrování činnosti ČAZV.  

 Počínaje říjnem 2017 se budou v den konání jednání Předsednictva konat 

pracovní porady za účasti předsedy, místopředsedy, tajemnice, ředitelky 

Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe a vedoucí redaktorky. První 

pracovní porada proběhne 3. 10. 2017 v den konání Předsednictva ČAZV. Čas 

zahájení bude upřesněn. 

 Pro jednání příštího Předsednictva bude členům jako příloha zápisu 

k připomínkám rozeslán návrh na finální znění Statutu a řádu pro udělování 

medailí a Podmínek pro přijímání nových členů. 

– odpovídá tajemnice 

 Předsedovi VR bude zaslán návrh Statutu Vydavatelské rady a Statutu 

redakčních rad pro projednání ve VR a následně v Předsednictvu.  

 Náměstek ministra Ing. Sekáč uvedl, že je stále obtížná komunikace s mladými 

pracovníky, jak v administrativě, tak i výzkumu. Až na výjimky nevidí mladí 

absolventi škol ve vědecké práci perspektivu. 

Na ČZU proběhne založení „Platformy mladých přicházejících do 

zemědělství“. 

 Prof. Mihina upozornil na skutečnost, že řada mladých vědeckých pracovníků 

odchází ze SR do ČR, neboť zde vidí větší perspektivu s ohledem na existenci 

výzkumných grantů v rámci jednotlivých agentur. 

 Předseda ČAZV navrhl, že pro hodnocení DKRVO navrhne ČAZV členy 

hodnotitelského panelu. Tento návrh byl paní ředitelkou Odboru vědy, 

výzkumu a vzdělávání MZe akceptován. Návrhy budou předsedové odborů 

zasílat do pátku 1. 9. 2017, poté budou odeslány na MZe. 

- odpovídají předsedové odborů, tajemnice  

 Materiál MŠMT k akčnímu plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum byl 

ČAZV připomínkován. Poděkování všem, kteří se na připomínkách podíleli.   

 Na žádost MZe byl za ČAZV do pracovní skupiny k bioekonomice nominován 

doc. Hájek.  

 K tomuto doplnil náměstek ministra Ing. Sekáč, že se jedná převážně o stará 

témata pod novým názvem – jedná se např. o dotace k uhlíkovému kreditu. 

Vznikl i nový pojem bioekonomie (odpadové hospodářství, lesy apod.) 

Evropská komise chce udržet trend (zejména dle Německa a Francie). 

Zkušenosti je možné získat ze Saska, kde byla navázána spolupráce, vč. úpravy 

legislativy. V tomto směru by byla možná spolupráce, vč. ČAZV. 
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 Doc. Doucha upozornil na aktivity v rámci společné iniciativy BioEast pro 

východní Evropu s možností rozšíření obchodu a investic. 

 Prof. Mihina podtrhl dobrou spolupráci a přínos v této iniciativě díky členství 

p. Kovácze, zástupce Maďarska v komisi EU. Jedná se o stejné cíle 

biohospodářství = bioekonomie. 

 Od 1. 7. 2017 běží ve správě MŠMT zápisy do seznamu výzkumných 

organizací (VO). Do měsíce proběhne rozhodnutí o zápisu, sledována bude i 

hospodářská činnost - podíl. Pro hodnocení VO má MŠMT vlastní metodiku. 

 Ředitelka Ing. Adam uvedla, že v rámci soutěže NAZV skončilo formální 

hodnocení, byla dána možnost doplnění údajů v rámci možnosti dle sdělení 

MŠMT 230/2017 Sb. Vyřazeno bylo 10% projektů. Projekty postoupily do 

odborného hodnocení. Ve třech klíčových oborech zemědělství (půda, voda, 

prostředí), lesy, potraviny. 

 V rámci aktivit ČAZV proběhne jednání s AK na ZŽ a dále s předsedkyní 

AV ČR prof. Zažímalovou dne 22. 9. 2017 na sekretariátu ČAZV. 

 Dne 6. 10. 2017 se uskuteční „Noc vědců“ v celé ČR, mj. bude v NZM Praha, 

kde je prostor pro prezentaci práce výzkumných organizací, vč. v.v.i. Pokyny 

k realizaci záměru dodá MZe. 

Za ČAZV odpovídá tajemnice. 

 Jednání s komisařem pro zemědělství v EU panem Philem Hoganem se 

v Bruselu zúčastní RNDr. Nedělník a doc. Doucha. Setkání organizuje UEAA 

a bude se týkat názorů na CAP. 

 Cesty na EURAGRI se za MZe a ČAZV účastní Ing. Adam, RNDr. Nedělník a 

Ing. Urbancová. Jednání proběhne v Dublinu ve dnech 25. - 26. 9. 2017. 

 K vydavatelské činnosti uvedl doc. Vácha, že pokud nedojde ke zlepšení práce 

předsedy redakční rady vědeckého časopisu CJFS prof. Filipa, musí dojít 

k výměně na tomto postu. Dle připomínky Ing. Pastorka by měl být také 

dořešen časopis RAE, kde je velký přetlak příspěvků. 

 Předsednictvo schválilo nové členy redakční rady CJAS:  

-  dr. Marco Cullere, Itálie 

-  prof. Dr. Tarek Amin Ebeid, Saudská Arábie 

-  dr. Eliana Pintus, ČZU v Praze 

-  prof. MVDr. Zbyšek Sládek, MENDELU v Brně 

-  prof. Ing. David Zapletal, Ph.D. VFU v Brně. 

 Noví členové obdrží jmenovací dekrety.  

 Předsednictvo schválilo na základě návrhů odborů přijetí nových členů: 

- Ing. Jaroslav Humpál, ÚZEI Praha – do OEŘSI,  

- doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc., ČZU Praha – do OZTEV. 

 Předsednictvo bere na vědomí, že publikace „Osobnosti“ by měla být 

připravena k vazbě do 30. 9. 2017. Je však třeba odstranit ještě dvě nejasné 

duplicity. Předsednictvo schválilo úpravu obálky dle návrhu Ing. Mihulky a 

návrhu Ing. Roubala k textu na hřbetu knihy. 
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Ad 9)  Závěr 

  Jednání zakončil předseda ČAZV RNDr. Nedělník, poděkoval za aktivní účast 

na jednání a přítomné pozval na odpolední rozšířené zasedání Předsednictva 

a na zahájení výstavy Země živitelka dne 24. 8. 2017. 

 

 

   RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., v.r. 

 předseda ČAZV 

Zapsal: Ing. Václav Hrubý, CSc. 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:  Statut udělování medailí (v režimu změn) 

                          Pravidla přijímání nových členů do odborů ČAZV (v režimu změn) 

 

 


