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Redakční rady (dále RR) vědeckých časopisů České akademie zemědělských věd (dále 
ČAZV) zřizuje Předsednictvo ČAZV. 

 
Členem RR každého časopisu je vždy předseda příslušného odboru ČAZV. Činnost RR 
kontroluje Vydavatelská rada ČAZV, která odpovídá za koordinaci a rozvoj publikační 
činnosti v časopisech Plant, Soil and Environment, Czech Journal of Animal Science, 
Veterinární medicína, Agricultural Economics, Journal of Forest Science, Czech Journal of 
Food Sciences, Research in Agricultural Engineering, Plant Protection Science, Czech Journal 
of Genetics and Plant Breeding, Horticultural Science a Soil and Water Research. 
 
Činnost Redakční rady: 
− Redakční rada odpovídá za odbornou úroveň příslušného časopisu.  
− Redakční rada je vedena předsedou RR (editorem časopisu). 
− Redakční rada časopisu v čele s předsedou RR informuje o stavu a problémech ve 

vydávání časopisu jednak příslušný odbor, jednak předsedu Vydavatelské rady ČAZV. 
− Návrhy na zlepšení činnosti RR podává předseda redakční rady časopisu Vydavatelské 

radě ČAZV. 
− Redakční rady se scházejí podle potřeby. 
 
Podmínky členství v Redakční radě: 
RR je složena z významných osobností ze zájmových oborů vědeckých časopisů vydávaných 
pod ČAZV. 
Podmínky členství v RR časopisů ČAZV: 

- rozsáhlá publikační činnost ve vědeckých časopisech (primárně Jimp, Jsc) a další 
výstupy v uznatelných kategoriích, které definuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
(Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády České 
republiky, který byl zřízen Zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů; 

- citovanost ve světově uznávaných databázích, které definuje Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace, přičemž minimální výše h-indexu (Hirschův index) je 3, případně může být 
povolena výjimka, jedná-li se o velmi uznávaného odborníka (na základě projednání 
Předsednictva).  

Členství v RR je na bázi dobrovolnosti, je to čestná funkce. 
 
Organizační členění (uspořádání) Redakční rady: 
 
Předseda Redakční rady (editor časopisu) 
Předsedu RR navrhuje Předsednictvu ČAZV příslušný odbor ČAZV. Návrh nového předsedy 
RR následně schvaluje Předsednictvo ČAZV. Nový předseda RR je do funkce jmenován 
předsedou ČAZV.   
 
Činnost a kompetence předsedy RR: 
- Předseda RR vede redakční radu.  



- Předseda RR úzce spolupracuje s redakcí časopisu, odpovídá za odbornou úroveň 
časopisu a svolává schůze redakční rady. 

- Předseda RR vede recenzní řízení – k vybraným článkům určuje recenzenty (lektory), 
případně tuto kompetenci dále deleguje na koeditory časopisu. 

- Předseda RR navrhuje předsedovi příslušného odboru ČAZV nové členy redakční rady. 
V případě, že odbor navrhované členy schválí, jsou tito následně schvalování 
Předsednictvem ČAZV a jmenováni předsedou ČAZV. Předseda RR odvolává stávající 
členy RR, odvolání člena RR musí být schváleno příslušným odborem ČAZV a následně 
Předsednictvem ČAZV. 

- Předseda RR jmenuje z řad členů RR časopisu koeditory. 
 
Funkční období předsedy RR začíná jeho jmenováním do funkce předsedy RR předsedou 
ČAZV. Funkční období předsedy RR může být ukončeno odstoupením z funkce předsedy 
RR, nebo odvoláním Předsednictvem ČAZV na návrh příslušného odboru ČAZV či 
Vydavatelské rady ČAZV . 
Funkce předsedy RR čestná, dobrovolná a je honorována. 
 
Koeditor 
- Některé časopisy ČAZV mají své koeditory. 
- Koeditor vědeckého časopisu ČAZV je jmenován předsedou RR příslušného časopisu. 
- Koeditor úzce spolupracuje s předsedou RR časopisu a redakcí časopisu. 
- Koeditor se podílí na organizaci recenzního řízení článků do časopisu – u vybraných 
článků určuje recenzenty (lektory). 

- Ukončení funkce je možné odstoupením z funkce či odvoláním ze strany předsedy RR. 
- Tato funkce je čestná, dobrovolná a je honorována. 
 
Členové RR 
- Členové RR pomáhají tvořit dlouhodobou strategii časopisu.  
- Mohou působit jako lektoři časopisu ve svém vědním oboru. 
- Členy RR navrhuje předseda RR časopisu. Navržení členové RR musí být schváleni 

příslušným odborem ČAZV a následně schváleni Předsednictvem ČAZV a jmenováni 
předsedou ČAZV. 

- Sekretariát ČAZV novým členům RR zasílá jmenovací dekret. 
- Funkční období členů RR začíná jejich jmenováním předsedou ČAZV a končí 

odstoupením z funkce člena RR, nebo odvoláním ze strany předsedy RR. Odvolání člena 
RR z funkce předsedou RR musí být schváleno příslušným odborem ČAZV a následně 
schváleno Předsednictvem ČAZV. 

- Tato funkce je čestná, dobrovolná a není honorovaná. 
 
 
V Praze dne 3. 10. 2017 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Hana Urbancová, Ph.D.                  Schválil: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 
tajemnice ČAZV                                                  předseda ČAZV 

 
 
 
Projednáno na Předsednictvu dne 3. 10. 2017.  


