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Váš dopis zn. / ze dne / Your ref. / letter of: Naše zn. / č.j. / Our ref. / letter of Vyřizuje / From: V Brně, dne / Brno, date: 
 35-1295/NOÚ/BRN/UKZUZ/2011 Ing. Bohatcová 2.12.2011 
 
 
Věc / 
Subject: Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 

01.12.2011 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 
 
 
Přítomni:  

- členové komise: Ing. Pavel Amler, Ing. Vladimíra Horáková, Doc. Ing. Marie 
Hrušková, CSc., Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Karel Klaška, Ing. Jaroslav Kopista, 
prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Rudolf Malaska, Ing. Petr Martínek, CSc., Ing. Antonín 
Tomšíček, Ing. Libor Zahálka, Ing. Petr Laml 

- hosté: Ing. Vlastislav Janák, Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Jan Plšek 
 

Omluveni: 
- členové komise: Ing. Václav Staněk, Dr. Ing. Pavel Horčička, Petr Saro, Ing. Jan 

Záhorka 
 
Program: 

1. Informace o výsledcích zkoušení odrůd ozimé pšenice v roce 2011 – příprava 
listovky a publikace 

2. Zajištění financování pokusů SDO  
3. Vystoupení zástupce Agrofertu, a.s. 
4. Různé 

 
Ad 1. 

Jednání zahájil prof. Křen přivítáním přítomných členů komise. Následovala prezentace 
Ing. Horákové k výsledkům sklizňového roku 2011 a jejich srovnání s předchozími třemi 
ročníky. Jednoleté výsledky pokusů pro SDO (výnosy, hodnocení chorob, výsledky testů, ...) 
byly rozeslány členům komise elektronicky a jsou také k dispozici na webových stránkách 
ÚKZÚZ. 

V diskuzi k formě a obsahu listovek byly navrženy tyto úpravy: 
- zkrátit úvod, 
- vložit tabulku s rajonizací doporučení odrůd, 
- zjednodušit slovní popis odrůd, 
- zvětšit formát tabulky s ranými odrůdami a vysvětlivek, 



 

- v přehledných tabulkách vynechat: datum zralosti, hodnocení plísně sněžné, 
obsah škrobu v sušině, alveografické parametry (tyto údaje budou uvedeny 
v publikaci), 

- přehledné tabulky doplnit o hodnocení obsahu DON, 
- relativní výnosy se budou stejně jako v předchozích ročnících vztahovat 

k ošetřené variantě (jednohlasně schváleno). 
Listovky musí být připraveny tak, aby byly k dispozici na výstavě TECHAGRO, která 

se bude konat ve dnech 31.3. – 4.4.2012. 
 

 
Ad 2. 

Ing. Mezlík informoval přítomné o tom, že dotační titul zahrnující financování pokusů 
pro SDO bude podle informace od pracovníků MZe pro rok 2012 vypsán. 

 
Ad 3. 

Hostem jednání byl Ing. Janák, který v krátké prezentaci představil skupinu Agrofert. 
Důvodem účasti na jednání komise byl především jeho zájem o členství v komisi, kde by se 
chtěl metodicky podílet na hodnocení kvalitativních parametrů odrůd pšenice a více 
prosazovat zájmy zpracovatelů. ÚKZÚZ požádal komisi o vyjádření k jeho členství. Z 
vystoupení vyplynulo, že jeho část na jednání komise by umožnila získat poznatky z 
obchodní a zpracovatelské praxe Ing. Janák je však také zaměstnancem firmy OSEVA a.s., 
která se zabývá zastupováním odrůd a prodejem osiv. Komise se přiklonila k původnímu 
stanovisku ÚKZÚZ a doporučila členství zamítnout s ohledem na přímý střet zájmů. Jeho 
přijetí do komise by mohlo být významným precedentem s následným vlivem na nestrannost 
komise. 

 
Ad 4. 

Ing. Václav Staněk požádal ÚKZÚZ o ukončení členství v komisi. Vzhledem k časové 
zaneprázdněnosti se již tohoto jednání nezúčastnil. Ing. Horáková mu jménem ÚKZÚZ 
poděkovala za aktivní přístup a odborný přínos pro práci v komisi.  

Příští jednání se bude konat ve čtvrtek 15.3.2012. 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Ing. Vladimíra Horáková  
 
 


