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Výzkum je pro současnost klíčový 

Připomněl, že výdaje na pod-
poru vědy a  výzkumu jsou jed-
nou z výrazných položek státní-
ho rozpočtu. Vloni činila podpo-
ra vědy a výzkumu 38,6 miliardy 
korun. Se stejnou úrovní se počí-
tá i letos. Institucionální podpora 
zemědělského výzkumu činila 
590,5 milionu korun a  účelová 
podpora 600 milionů korun. Na 
vědu a  výzkum pak přispívají 
i  soukromé subjekty. Jílek pou-
kázal na to, že na  jedné straně 
existují velká očekávání ze strany 
veřejnosti, týkající se kvalitních 
potravin a  jejich dostupnosti, 
a na druhé straně jsou požadav-
ky Green Dealu. Podle něj na  
ambicích Evropské komise v této 
oblasti se však ani v  současné 
době, kdy dění v Evropě ovlivňu-
je ozbrojený konflikt na Ukraji-
ně, nic nemění. „Právě v  této 
souvislosti považuji výstupy z vý-
zkumu za klíčové, protože by 
mohly zemědělcům pomoci 
adaptovat se na všechny tyto 
podmínky,“ konstatoval Jílek 
a zmínil i připravovanou koncep-
ci pro vědu a  výzkum 2023+,  
v níž se Ministerstvo zemědělství 
snažilo i  v  úzké spolupráci 
s   ČAZV stanovit priority. „Stále 
se nám úplně nedaří výsledky 
výzkumu aplikovat do praxe. Je 
důležité, aby provazba mezi vý-
zkumem a praxí byla co nejužší,“ 
míní Jílek. „Myslím si, že peníze, 
které alokujeme do výzkumu, je 
třeba směrovat tam, kde vidíme 
největší potenciál naší země,“ 
poznamenal předseda předsed-
nictva ČAZV Jan Nedělník, který 
rovněž zhodnotil činnost akade-
mie. Její členové dosáhli ve vý-
zkumu řady úspěchů. Jako pří-
klad uvedl mimo jiné nové odrů-
dy, jako je ozimá pšenice AF Zo-
ra, která je první oficiálně regis-
trovanou odrůdou s  černě zbar-
veným zrnem v  Evropě, odrůda 
třešně Irena, nebo brambor Val 
Blue. Celé řady výsledků dosáhli 
členové ČAZV i v dalších oblas-
tech.  

Nedělník připomněl, že ČAZV 
se snaží také moderovat diskusi 
o  bioekonomice. „V  programu 
Horizon jsou témata, která se na 
toto téma zaměřují, a  my by-

chom ho rádi akcentovali v ČR, 
pak to je precizní zemědělství 
a  globální klimatická změna,“ 
podotkl s  tím, že na koncepci 

navazuje tvořící se program Ze-
mě 2, který je pokračováním 
současného programu Země. 
„Nový program bude podobně 
jako ten stávající koncipován do 
dvou podprogramů, jeden pod 
státní správu a pak volná soutěž 
o  nejlepší témata. Akademie se 
snaží být v republice i moderáto-
rem dalších strategických doku-
mentů, které se týkají zeměděl-
ství,“ vysvětlil. Podle Nedělníka 
problémem je, že různé koncepč-
ní materiály nejsou vzájemně 
provázané. 

Nedělník informoval rovněž 
o RIS3 strategii, kterou zastřešu-
je Ministerstvo průmyslu a  ob-
chodu. RIS3 je koncept strategie 
inteligentní specializace inovač-
ní politiky, jehož cílem je podpo-
řit silné stránky států a  regionů 
v oblasti výzkumu a inovací a při-
spět tak k jejich růstu a prosperi-
tě. Je založena na partnerství 
mezi podniky, veřejnými subjek-
ty a  znalostními institucemi. 
Strategickými tématy jsou při-
tom bioekonomika, Smart ze-
mědělství a globální změna. 

Nedělník připomněl i  soutěž 
o ceny ministra zemědělství pro 
mladé vědkyně a vědce a za nej-
lepší realizovaný výsledek, na je-
jíž organizaci se ČAZV také po-
dílí. Soutěž je vyhlášena od úno-
ra a ceny by měly být slavnostně 

předány 26. srpna na agrosalonu 
Země živitelka. Předseda před-
sednictva ČAZV také informoval 
o  vydavatelské činnosti akade-

mie. ČAZV vydává 11 vědeckých 
časopisů, z  nichž mnohé jsou 
s impact faktorem. V časopisech 
publikují lidé z desítek zemí světa 
a  stejně tak časopisy putují do 
desítek zemí světa. „Přál bych si, 
aby v nich ještě více publikovali 
čeští autoři,“ podotkl. Asi 30 pro-
cent je českých autorů. Podle něj 
vydavatelská činnost publiková-
ní příspěvků je dnes tvrdým byz-

nysem. Podle Nedělníka je otáz-
kou, zda trend hodnocení vý-
sledků výzkumu prostřednic-
tvím impaktovaných časopisů je 
správnou cestou. „Kladu si otáz-
ku, jestli opravdu obrovské veřej-

né prostředky vložené do publi-
kací mají takový přínos zpět 
v  hospodářství. Každá koruna, 
která je do něčeho vložena, by se 

měla vrátit, tady si myslím, že 
tomu tak není,“ podotkl. 

Podle Nedělníka se po invazi 
Ruska na Ukrajinu mění pohled 
na řadu věcí, včetně Green Dea-
lu. „Je otázkou, jak se dnes bude 
aplikovat,“ řekl s tím, že k cílům 
EK je velmi skeptický. Pozname-
nal, že podle Centra ekonomic-
kých studií Univerzity Wagenin-
gen se kvůli strategiím EK sníží 

produkované objemy na plodinu 
v EU v průměru od deseti do 20 
procent a realizace cílů by mohla 
vést ke zvýšení cen produktů. 
Podle Nedělníka problémem by-
lo, že nebyla vypracována žádná 

srovnávací studie. Ředitel Agrár-
ní komory ČR Václav Suchan 
pak sdělil, komora má řadu vý-
hrad k společné zemědělské po-

litice a Green Dealu. „I když ne-
pomíjíme to, že jsou to příleži-
tosti,“ poznamenal. V současné 
době však tyto návrhy nepodpo-
rují české zemědělce, aby vyrá-
běli tržní produkci a  potraviny, 
které budou v  množství a  sorti-
mentu a  především v  ceně do-
stupné co největšímu okruhu 
našich občanů. „Na druhé stra-
ně je z našeho pohledu neúměr-
ně akceptováno bio, eko, regio, 
které nijak neodmítáme, pouze 
se chceme bavit o  tom, v  jaké 
míře, do jakého rozměru, proto-
že se domníváme, že jednostran-
né zaměření na tyto oblasti může 
vést k tomu, že nebudou potravi-
ny zajišťovány v  dostatečné mí-
ře,“ řekl. Agrární komora se po-
dle něj v rámci svých kompetencí 
snaží také přispět ke zlepšení 
náhledu veřejnosti na zeměděl-
ství, doplnil.

Místopředseda zemědělského 
výboru Poslanecké sněmovny 
ČR Tomáš Dubský ve svém vy-
stoupení uvedl, že by uvítal, kdy-
by se české zemědělství dokázalo 
spojit, protože pro politiky je ve-
lice složité, když se jim stejná 
čísla podávají s  různým výkla-
dem. „Druhou mojí prosbou je, 
aby se české zemědělství prezen-
tovalo tím, co umí,“ prohlásil. 
Uvedl mimo jiné, že se chce vě-
novat regionálním produktům, 

chtěl by, aby se co nejvíce zkrátily 
dodavatelské řetězce. Ředitel od-
boru finančních a dobrovolných 
nástrojů Ministerstva životního 
prostředí Tomáš Kažmierski při-
pomněl, že resort životního pro-
středí také pracuje na koncepci 
vědy a výzkumu. Zemědělská te-
matika se v něm promítá zejmé-
na v kapitole, zabývající se udrži-
telným rozvojem krajiny a  lid-
ských sídel. Kažmierski pozna-
menal, že resort má ale trochu 
jiný model financování vědy 
a výzkumu než Ministerstvo ze-
mědělství. Výzkumným organi-
zacím jsou poskytnuty pouze in-
stitucionální podpory a  účelová 
je zajišťována prostřednictvím 
Technologické agentury ČR. 
V  souvislosti s  tím připomněl 
program Prostředí pro život, je-
hož priority jsou zaměřené ze-
jména na ochranu klimatu, 
ovzduší, životního prostředí, pří-
rody a  krajiny. Dalším je pro-
gram Beta 2, v němž se vypisují 
veřejné zakázky, a  Mezinárodní 
spolupráce, takzvaná evropská 
partnerství.  

V  rámci plenárního zasedání 
byla předána ocenění význam-
ným osobnostem zemědělské 
vědy, výzkumu a vzdělávání. Cel-
kem bylo uděleno deset děkov-
ných dopisů předsednictva 
 ČAZV, jedno čestné uznání, dvě 
bronzové a  jedna zlatá medaile. 
Tu získala prof. Ing. Kateřina 
Demnerová, CSc., (OPTT) za 
mimořádný přínos k rozvoji vědy 
a  výzkumu v  agrárním sektoru 
a za významný přínos pro časo-
pis Czech Journal of Food Scien-
ces ČAZV, ve kterém již čtvrtým 
rokem zastává post hlavní edi-
torky. 

Česká akademie zemědělských 
věd sdružuje 732 členů, z  toho 
82 čestných. Nedělník upozornil 
na to, že ČAZV je stále otevřena 
přijímání nových členů. K dosa-
vadním 11 odborům ČAZV při-
byl nový odbor, a to odbor agrár-
ních dějin. Jeho předsedou se 
stal generální ředitel Národního 
zemědělského muzea Zdeněk 
Novák, který na plenárním zase-
dání přednesl příspěvek na téma 
Význam G. J. Mendela při příle-
žitosti oslav 200. výročí jeho na-
rození. 

Zuzana Fialová 

Záměrem Ministerstva zemědělství je navýšit rozpočet na zemědělský výzkum jak v části institucionální, tak účelové. Uvedl to náměstek pro 
řízení sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství Petr Jílek na nedávném plenárním zasedání 
České akademie zemědělských věd (ČAZV), které se konalo v aule České zemědělské univerzity v Praze. Podle něj před výzkumnými pracovníky 
stejně jako před zemědělci stojí v současnosti mnoho výzev. S jejich řešením by mohl pomoci právě zemědělský výzkum.
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Plenárního zasedání se zúčastnil i náměstek pro řízení sekce 
ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání 
Ministerstva zemědělství Petr Jílek  Foto Zuzana Fialová

Před členy ČAZV vystoupil i místopředseda zemědělského výboru 
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