
Statut Vydavatelské rady České akademie zemědělských věd 
Č. j. 427/17 

 
Vydavatelskou radu České akademie zemědělských věd (dále ČAZV) zřizuje Předsednictvo 

ČAZV.  
 

Vydavatelská rada ČAZV 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, jejichž vydávání včetně tisku 
zajišťuje Česká akademie zemědělských věd.  
 
Činnost Vydavatelské rady ČAZV: 
- Vydavatelská rada kontroluje činnost redakčních rad (viz Statut redakčních rad České 

akademie zemědělských věd) a zodpovídá za odbornou koncepci vydavatelské činnosti. 
- Vydavatelská rada, sekretariát ČAZV a příslušný redaktor/ka vědeckého časopisu 

zodpovídají za administrativní a technickou činnost redakce. 
- Vydavatelská rada předkládá Předsednictvu ČAZV návrhy pro zajištění a zkvalitnění 

koncepce vydavatelské činnosti. 
- Vydavatelská rada je informována o stavu a problémech ve vydávání časopisů redakční 

radou i příslušným odborem. 
- Vydavatelská rada přijímá k projednání návrhy na zlepšení činnosti redakčních rad od 

jednotlivých předsedů redakčních rad. 
- Vydavatelská rada se schází dle potřeby. 
 
Organizační členění (uspořádání) Vydavatelské rady ČAZV: 
- Vydavatelská rada ČAZV (dále jen VR) je složena celkově ze 6 členů. U tří členů vyplývá 
členství z funkce (předseda ČAZV, tajemník ČAZV, ředitel odboru vědy, výzkumu 
a vzdělávání MZe), dále Vydavatelskou radu doplňuje jeden člen Předsednictva, který je 
zároveň předsedou vydavatelské rady, a dva předsedové redakčních rad (editoři) 
vědeckých časopisů.  

- Předsednictvo ČAZV schvaluje všechny členy VR. Členství ve VR je na bázi 
dobrovolnosti, je to čestná nehonorovaná funkce. Za činnost VR odpovídá předseda VR. 
Předseda svolává schůzi VR. Funkční období předsedy VR je čtyřleté, na základě volby 
do Předsednictva. 

- Členství ve VR začíná u předsedy ČAZV, tajemníka ČAZV a ředitele odboru vědy, 
výzkumu a vzdělávání MZe dnem jejich jmenování. Předsedu VR z řad Předsednictva volí 
členové Předsednictva ze svého středu tajnou volbou. Členy VR z řad předsedů 
redakčních rad (editorů) volí předsedové redakčních rad vědeckých časopisů ČAZV ze 
svého středu dle Organizačního a jednacího řádu ČAZV (Čl. 3, bod 3 a 6). Funkční 
období předsedy VR a předsedů redakčních rad začíná jejich jmenováním předsedou 
ČAZV. 

- Členství spojené s funkcí předsedy ČAZV, tajemníka ČAZV, ředitele odboru vědy, 
výzkumu a vzdělávání MZe končí dnem odvolání ministrem zemědělství či skončení 
jejich funkčního období. Členství dále zaniká dobrovolným ukončením členství ze strany 
člena VR či odvoláním předsedou ČAZV na základě projednání návrhů členů 
předsednictva či VR. Funkční období předsedy VR může být ukončeno odstoupením 
z funkce předsedy VR, nebo odvoláním Předsednictvem ČAZV na návrh VR.  
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Schválil: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 
tajemnice ČAZV                                                  předseda ČAZV 
 
 
 
 
Projednáno na Předsednictvu dne 3. 10. 2017.  
 


