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Statut a řád pro udělování medailí České akademie zemědělských věd (dále ČAZV) určuje a řeší 
postup při udělování medailí ČAZV ve stupních bronzové, stříbrné a zlaté. 
 

I. 
Medaile jako jedno z nejvyšších ocenění ČAZV po čestném členství slouží především k ocenění 
práce a mimořádných (nadstandardně kvalitních) výsledků na úseku vědy a výzkumu v daném 
oboru a dále dlouhodobé práce v rámci činností ČAZV. Medaile jsou udělovány vědeckým, 
výzkumným a vývojovým pracovníkům a institucím, členům i nečlenům ČAZV, občanům České 
republiky i významným zahraničním vědeckým a výzkumným pracovníkům a institucím za 
mimořádné výsledky v zemědělské vědě a výzkumu. 
 

II. 
Odbory, Předsednictvo a další navrhovatelé musí běžně respektovat posloupnost udělování 
medailí v tomto pořadí (stupni) bronzová (ražena z bronzu), stříbrná (ražena ze stříbra), zlatá 
(ražena ze stříbra a pozlacena). Překročení tohoto pravidla je možné pouze za předpokladu 
schválení Předsednictvem tajným hlasováním.  
 

III. 
Jedna sada medailí z první ražby byla se souhlasem MZe protokolárně předána k archivaci 
Státnímu ústřednímu archivu ČR. 
 

IV. 
Návrhy na udělení medailí ČAZV podléhají schválení příslušnými orgány ČAZV a dále 
v uvedených případech i ministrem zemědělství ČR. Předpokladem pro navržení a udělení 
medaile odborem a Předsednictvem členům ČAZV je plnění všech jejich členských povinností, 
zejména úhrada členských poplatků. Předložení návrhu na udělení medaile je možné pouze při 
současném splnění podmínek uvedených v bodech I., II., IV. těchto pravidel. 
 

V. 
Bronzové medaile se udělují na základě návrhů odborů ČAZV v období působení člena ve 
vědním oboru a činnosti v ČAZV déle než 25 let. Bronzová medaile může být udělena 
i nečlenům odborů ČAZV za významné zásluhy o rozvoj příslušného vědního oboru. Udělení 
bronzových medailí podléhá schválení Předsednictvem ČAZV. Medaile se předávají na jednání 
Pléna ČAZV, Rady ČAZV nebo plén odborů ČAZV. 
 

VI. 
Stříbrné medaile se udělují na základě návrhů Předsednictva ČAZV v období působení člena ve 
vědním oboru a činnosti v ČAZV 30 až 35 let. Udělení stříbrných medailí podléhá schválení 
Předsednictvem ČAZV. Stříbrné medaile jsou udělovány členům i nečlenům ČAZV a institucím 
za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v příslušném oboru. Medaile se předávají na 
jednání Pléna ČAZV nebo Rady ČAZV. 
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VII. 
Zlaté medaile jsou udělovány na základě návrhů Předsednictva ČAZV nebo ministra zemědělství 
ČR v období působení člena více než 35 let ve vědním oboru a v ČAZV. Udělení zlatých medailí 
podléhá schválení Předsednictvem ČAZV, Radou ČAZV nebo ministrem zemědělství ČR na 
návrh Předsednictva ČAZV. Zlaté medaile je možno udělit jak institucím, tak fyzickým osobám 
tuzemským i zahraničním za zcela mimořádné výsledky na úseku zemědělské vědy a výzkumu. 
Předání medailí je možné na jednání Pléna ČAZV, Rady ČAZV, na mezinárodních konferencích 
nebo při jiných významných příležitostech v České republice i v zahraničí. Zlaté medaile 
předávají v České republice společně ministr zemědělství ČR a předseda ČAZV, v zahraničí 
i samostatně ve vzájemném zastoupení. V mimořádných případech (při dosažení nadstandardně 
kvalitních světových výsledků) lze každou z medailí na návrh odboru a Předsednictva udělit i bez 
dosažení časové hranice či in memoriam.  
 

VIII. 
Předsednictvo ČAZV při hodnocení návrhů na ocenění ve všech stupních zohlední individuální 
zásluhy navržených o českou zemědělskou vědu dle čl. I. Současně bude dlouhodobě dbát 
o zachování shodných kritérií pro návrhy v rámci všech odborů ČAZV. 
 

IX. 
Autorské právo k ražbě medailí bylo zajištěno písemnou dohodou s autorem námětu prof. Jiřím 
Harcubou pro užití ČAZV bez časového omezení a bez dalších finančních nároků na autorské 
honoráře. Originální raznice budou uloženy v sekretariátu ČAZV. Předsednictvo a sekretariát 
ČAZV odpovídají za zachování umělecké kvality a hodnoty ražených plaket.  
 

X. 
Ražbu nových medailí schvaluje na návrh Předsednictva ČAZV Rada ČAZV. Rada ČAZV je 
oprávněna limitovat roční ražbu a počet ročně udělených medailí ve všech stupních (bronzová, 
stříbrná, zlatá). Uvedené opatření zajistí jak osobní prestiž oceněných, tak i trvalou hodnotu 
udělených medailí jako uměleckého díla. Toto omezení se nevztahuje na zlaté medaile udělované 
ministrem zemědělství ČR na návrh Předsednictva ČAZV, viz. čl. VII. 
 

XI. 
Na návrh Předsednictva ČAZV je možno mimořádně udělit výjimky z pravidel tohoto Statutu 
a řádu pro udělování medailí pouze po souhlasu většiny členů Rady ČAZV. Souhlas je možno 
vyžádat korespondenčně od všech členů Rady ČAZV současně, a to elektronickou poštou. 
 

XII. 
Statut a řád pro udělování medailí ČAZV schvaluje Rada ČAZV.  
 

  
Zpracovala: Ing. Hana Urbancová, Ph.D.  RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 
tajemnice ČAZV předseda ČAZV 
 
 
Projednáno na Předsednictvu dne 3. 10. 2017.  
 
Schváleno Radou ČAZV dne: 13. 10. 2017      


