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Tři otázky pro ... 
... Marka Světlíka, ředitele Výzkumného ústavu zemědělské techniky 
 
Nedávno byly na tiskové konferenci Agrární komory ČR představeny projekty Výzkumného ústavu 
zemědělské techniky na zlepšení struktury půdy a optimalizace vodního režimu v krajině. Kromě 
těchto záležitostí se ústav zabývá i mnoha dalšími tématy. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali jeho 
ředitele Marka Světlíka, kter ý převzal řízení této instituce zhruba před rokem. Navíc před několik dny 
podepsal tento výzkumný ústav dohodu o spolupráci s Agrární komorou ČR. 
 
* Jaké úkoly v sou časné dob ě výzkumný ústav řeší? 
 
 Rozsah řešených úkolů je široký. Řešíme výzkumné úkoly jak pro národní agenturu pro 
zemědělský výzkum , pro Technologickou  agenturu  České  republiky , tak pro další zadavatele. 
Problematika úkolů se pohybuje od základní zemědělské prvovýroby, to znamená tradiční technologie 
pro produkční zemědělství, přes problematiku logistiky, zemědělské ekonomiky, ekologie a životního 
prostředí až po energetiku, především oblast využití zbytkové biomasy. Aktuální téma, kterým se náš 
výzkumný ústav intenzívně zabýval, je využití biomasy na výrobu kompostu a jeho aplikaci do půdy za 
účelem zvyšování obsahu organické hmoty v půdě, jejíž obsah v posledních letech výrazně klesl. S 
tím souvisí i projekt optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy, jehož cílem bylo 
omezit při dešťových srážkách co nejvíce povrchový odtok vody z pozemku, aby se zabránilo 
eroznímu působení srážkové vody. V posledních několika letech v ČR výrazněji ubývá organická 
hmota v půdě, což se projevuje zhoršenou schopností půdy zadržet vodu. Jako přirozený prostředek 
zmírňující nepříznivé dopady přívalových dešťů lze využít právě kompost. Z dalších témat mohu uvést 
například energetické využití pelet ze zemědělské zbytkové biomasy, kdy provádíme také ověřování 
vlastností pelet s různým složením (sláma, seno, směs různých plodin apod.). Výzkumný ústav se 
zabývá rovněž rozbory paliv z biomasy, což zahrnuje posouzení vlastností jako výhřevnost, spalné 
teplo, obsah vody a podobně. Řešíme rovněž projekty z oblasti efektivního využívání strojů a 
technologií, výzkum  enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska 
skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku. Vytváříme takzvané expertní systémy, to znamená určitou 
softwarovou aplikaci, veřejně dostupnou na webových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské 
techniky. Zájemce si tak může zadat svoje konkrétní údaje a pomocí aplikace si může spočítat řadu 
ukazatelů, jako jsou provozní náklady strojů, nákladovost, rentabilita pěstování daných plodin, dále lze 
stanovit racionální dávky hnojiv pro konkrétní plodiny apod. V současnosti vyvíjíme systém, který je 
určený k tomu, aby zemědělcům pomohl optimálně aplikovat chemické přípravky pro zlepšení 
ekonomiky produkce a kvality životního prostředí. 
 
 
* Jak je ústav finan čně zajišt ěn? 
 
 Po svém nástupu do funkce ředitele jsem provedl podrobný rozbor hospodaření instituce za 
minulá léta a na základě výsledků tohoto rozboru jsem se primárně zaměřil na zlepšení některých 
ekonomických ukazatelů na nákladové stránce. V letošním a především v příštím roce připravujeme 
opatření k posílení také výnosové stránky našeho hospodaření. Co se týká finančního zajištění, daří 
se nám naplňovat rozpočtový plán, který jsme si stanovili. Hlavním zdrojem našich příjmů jsou finanční 
prostředky poskytnuté na řešení výzkumných projektů a druhou částí je tzv. institucionální podpora 
zřizovatele. Výše této podpory se přímo odvíjí od úspěšnosti výsledk ů výzkumu . Výsledky  všech 
výzkumných  organizací  jsou hodnoceny  přiřazením určitého počtu bodů podle výsledk ů výzkumu  
a podle počtu bodů se pak řídí výše příspěvku. V letošním roce se nám daří realizovat plánované 
zvyšování příjmů z jiné než výzkumné činnosti, což představuje například poskytování služeb 
komerčním subjektům. Rozpočtový výhled, který máme sestavený na roky 2014 a 2015, nepredikuje 
žádné významnější ekonomické problémy. V posledních letech pracujeme s rozpočtem řádově desítek 
milionů korun. Pravdou je, že řešení výzkumných úkolů postupně vyžaduje více našich vlastních 
finančních prostředků, a to v tom smyslu, že pokud jsme řešiteli nějakého výzkumného projektu, je 



podmínkou určité procento finanční spoluúčasti. Samozřejmě jsme také zefektivnili naše fungování 
uvnitř ústavu, změnili organizační strukturu, některé neefektivní činnosti jsme omezili nebo úplně 
opustili. Pro finanční plánování do budoucna je samozřejmě důležitá i celková politika státu v oblasti 
výzkumu  a vývoje . Rada vlády pro výzkum  a vývoj  stanovila novou metodiku hodnocení od 
letošního roku, ale pouze do roku 2015 a od roku 2016 bude nový systém hodnocení  vědy a 
výzkumu . Chybí tady jakási stabilita s výhledem do budoucna, abychom se mohli zaměřit na témata a 
požadované výstupy z výzkumu , které stát stanoví jako prioritní. 
 
 
* Na co se chcete zam ěřit p ři vedení této výzkumné instituce? 
 
 Od té doby, kdy jsem převzal řízení výzkumného ústavu, se snažím více zaměřit na spolupráci 
s praxí. V tomto směru považuji za velmi významnou spolupráci výzkumu  s konkrétními podniky a z 
toho důvodu jsme mimo jiné navázali spolupráci s Agrární komoru ČR. V rámci této spolupráce 
chceme zemědělcům lépe sdělit, co vlastně umíme, čím se zabýváme a jak by mohli pomocí 
výsledk ů našeho výzkumu  například zefektivnit své hospodaření. Na druhé straně bychom chtěli 
čerpat podněty na výzkumné projekty právě v praxi. Cílem tedy je, aby výsledek  výzkumu , návrh 
inovace  a podobně bylo možné co nejdříve využít v praxi. Při řešení většiny našich výzkumných úkolů 
se snažíme, aby výzkum  a ověřování výsledk ů probíhaly ve spolupráci s konkrétním podnikem v 
reálných provozních podmínkách. Třeba na jeho poli, v jeho stáji. V minulosti se však pozapomínalo 
na to, jak aktivně nabídnout zemědělcům výsledky, ke kterým jsme dospěli. To považuji za nutné a 
vím, že v této činnosti máme ještě určité rezervy. Obecně lze říci, že podnikatelský sektor v České 
republice není příliš zvyklý spolupracovat s výzkumem  a zadávat si výzkum  na zakázku. Je to zřejmě 
dáno i malou mírou informovanosti o činnosti výzkumných ústavů, kdy firmy vlastně ani nemají 
povědomí o tom, že by nás mohly oslovit s nějakým problémem a my bychom ho pomohli vyřešit. 
Prioritou tedy je zlepšení „prodeje“ výsledk ů výzkumu , které umíme vyprodukovat, abychom uspěli 
na trhu a tím generovali více příjmů ze svých činností. Dobrým příkladem je víceúčelový kompostovací 
systém, který v současné době vyvíjíme a bude určen pro využití jak pro domácnosti, tak pro obce. 
Jak jsem už zmínil, zaměřujeme se na celkové zefektivnění fungování organizace, to znamená 
přechod k modernějším formám řízení. Přešli jsme částečně na formu projektového řízení instituce, 
což považuji za základní předpoklad zvýšení konkurenceschopnosti na trhu výzkumných  organizací . 
Většina naší hlavní činnosti je založena na tom, že se zabýváme projekty, jejichž řešení je časově 
vymezeno, má stanovený rozpočet a jasně daný cíl. Systém projektového řízení nám dovoluje dobře 
plánovat finanční toky a zajištění rozpočtu. V dalším období se zaměřím i na personální rozvoj 
instituce. V naší instituci není optimální věková struktura vědeckých pracovníků, a proto bychom chtěli 
do výzkumu  zapojit ve větší míře i mladé vědce, kterým by zkušení výzkumníci postupně předávali 
vědomosti. Jde nám o to, abychom vytvořili základní tým vědeckých pracovníků, kteří budou ve 
středním produkčním věku, což je nutný předpoklad pro zachování kontinuity výzkumu  v naší 
organizaci. Neméně důležitou stránkou naší činnosti je prezentace našich výsledků široké veřejnosti, 
proto připravujeme realizaci nové korporátní identity instituce a strategie externí komunikace. 
 
 


