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Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) je odbornou a společenskou institucí, působící na území ČR. Je 

vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství ČR a je zřízena jako příspěvková organizace MZe ČR.

ČAZV navazuje na činnost Československé akademie zemědělské (ČAZ) zřízené Ministerstvem zemědělství 

a Ministerstvem vnitra ČSR v roce 1924.

ČAZV působí při formování strategie, struktury a  stanovování priorit zemědělského výzkumu, při přípravě 

podkladů, tvorbě a průběžném vyhodnocování zemědělských výzkumných programů a soutěží. Využívá přitom 

s ohledem na složení členské základny i informace a podklady z mimorezortních zdrojů (vysoké školy, privátní 

ústavy, jiné rezorty), které jsou pro rezort MZe jinak v tomto rozsahu těžko dostupné. Souběžně s těmito úlohami 

zajišťuje vyvážený rozvoj jednotlivých vědních oborů.

ČAZV soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i zasloužilé praktiky pod-

porující rozvoj zemědělské vědy a osvěty. Současně reprezentuje tuto vědecko-výzkumnou a akademickou obec 

navenek, a to jak v ČR, tak i ve vztahu k zahraničí.

Základním posláním ČAZV je ovlivňovat úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání v oblasti její působnosti, pe-

čovat o její soustavný rozvoj, účinně popularizovat získané vědecké poznatky. Svoji činnost zabezpečuje prostřed-

nictvím odborů, rady, předsednictva, vydavatelské rady, pracoviště redakce vědeckých časopisů a sekretariátu.

Pracoviště redakce vědeckých časopisů společně s redakčními radami zajišťuje vydávání jedenácti vědeckých 

časopisů, které vycházejí v  anglickém jazyce. Jsou k  dispozici na internetové stránce www.cazv.cz a  na www.

agriculturejournals.cz. Sedm z nich je zařazeno mezi impaktované časopisy Current Contents (CC), pro další 

časopisy byla podána žádost o jejich zařazení do hodnocení CC.

V současné době sdružuje ČAZV 624 členů, z toho 104 čestných, působících v 11 odborech. V nich jsou za-

hrnuty obory přírodních, technických, ekonomických a společenských věd z oblasti zemědělské a lesní prvový-

roby, z oblasti zpracování a užití zemědělských a lesních produktů a surovin, výživy obyvatel a kvality potravin, 

z oblasti ochrany zdraví zvířat a rostlin, ochrany a využívání základních přírodních zdrojů, půdy, vody a lesů, 

ochrany a tvorby krajiny, rozvoje venkovského prostoru jako celku, vzdělávací činnosti a osvěty. V tomto smyslu 

její činnost přesahuje rámec působnosti několika ministerstev i jednotlivých vědních oborů.

Členové ČAZV působí v následujících odborech:

Odbor rostlinné výroby, Odbor rostlinolékařství, Odbor živočišné výroby, Odbor veterinárního lékařství, Od-

bor zemědělské techniky, energetiky a výstavby, Odbor potravinářské technologie a techniky, Odbor výživy oby-

vatelstva a  jakosti potravin, Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a  informatiky, Odbor lesního hospodářství, 

Odbor pedologie, Odbor vodního hospodářství.

Na úseku mezinárodní vědecké spolupráce spolupracuje zejména se Slovenskou akadémiou pôdohospodár-

skych vied (SAPV), se kterou má velmi úzké osobní i profesní vztahy, dále je členem Unie evropských zeměděl-

ských akademií (UEAA). Má uzavřenu dohodu o spolupráci s Čínskou akademií zemědělských věd v Pekingu. 

Spolupráce je rovněž navázána s profesionálními nevládními organizacemi, zejména Agrární komorou ČR, Po-

travinářskou komorou ČR, Asociací soukromého zemědělství ČR, Svazem vlastníků půdy, Svazem podnikatelů 

v zemědělství, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů ap.

ČAZV přispívá v oblasti své působnosti k vyhodnocování a popularizaci výsledků vědecké a výzkumné činnosti 

v rezortu MZe a napomáhá k využití těchto výsledků v praxi. 
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