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Č.j.: 320/2006 
 

 
Roční zpráva ČAZV za rok 2005 

(ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/2005 Sb.) 

 
a) Název zpracovatele: 

 
Česká akademie zemědělských věd  (ČAZV) 
Těšnov 17/65, 117 05  Praha 1 
 
IČ: 48135291 

telefon: +420 222 320 582, +420 221 812 400 
fax: +420 222 328 898 

e-mail: cazv@cazv.cz 

www.cazv.cz 
 

b) Způsob zřízení 
ČAZV je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR 
Těšnov 17/65, 117 05 Praha 1 

c) Organizační struktura 

 

Rada ČAZV Kontrolní výbor

Výbory odborů Komise odborů

Pracovní komise
Předsednictva

Sekretariát

Odbory ČAZV - 11

PředsednictvoVydavatelská rada
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Stručný přehled hlavní činnosti 
ČAZV je odbornou institucí, plní funkci vědeckého poradního orgánu ministra a 
vedení MZe.  
Základním  posláním  ČAZV v oblasti její působnosti je trvale působit na zvyšování 
vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání. Dále pak účinně 
popularizovat vědecké poznatky. 

ČAZV jako příspěvková organizace MZe zajišťuje zejména úlohy vyplývající ze 
Zřizovací listiny schválené ministrem zemědělství ČR. Vlastní práce ČAZV je 
zajišťována činností Předsednictva, odborů, jejich komisí a sekretariátem. V rámci 
Předsednictva vyvíjí činnost pracovní komise Předsednictva, např. Vydavatelská rada. 
Za činnost celé ČAZV odpovídá Rada ČAZV jako nejvyšší orgán, která ke své práci 
zřizuje Kontrolní výbor. 

Základním posláním je ovlivňovat úroveň výzkumné činnosti a vzdělávání 
v oblasti její působnosti, pečovat o její soustavný rozvoj, účinně popularizovat získané 
vědecké poznatky a reprezentovat vědeckovýzkumnou a akademickou obec navenek. 
Působí při formování strategie, struktury a stanovování priorit zemědělského 
výzkumu, při přípravě podkladů, tvorbě a průběžném vyhodnocování zemědělských 
programů. 
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. 
Vyvíjí činnost na úseku mezinárodní vědecké spolupráce. 
Připomínkuje věcné záměry a návrhy zákonů a prováděcích vyhlášek předkládaných 
MZe. 
Zajišťuje v oblasti své působnosti vyhodnocování a popularizaci výsledků vědecké a 
výzkumné činnosti a přispívá k využití těchto výsledků v praxi.  
Odpovídá za odborné vedení a úroveň jedenácti vědeckých časopisů, které jsou za její 
součinnosti vydávány v anglickém jazyce a jsou k dispozici na internetové stránce 
ČAZV. Z nich pět je zařazeno mezi impaktované časopisy Current Contents. 
Osvětovou a publikační činností přispívá k celkovému zvýšení úrovně zemědělské 
vědy a výzkumu a tím i našeho zemědělství jako celku.  
Odbory ČAZV dle pokynu MZe zpracovávají a garantují hesla za jednotlivé vědní 
obory, zařazované do vznikajícího do Zemědělského výkladového terminologického 
slovníku česko – anglického v elektronické podobě, který je uveřejněn na 
internetových stránkách ÚZPI – Agronavigátoru a ČAZV. V roce 2005 bylo předáno 
ke zpracování a uveřejnění 6 100 hesel. 

ČAZV v roce 2005 sdružovala 630 členů působících v 11 odborech. V nich jsou 
zahrnuty obory přírodních, technických, ekonomických a společenských věd z oblasti 
zemědělské a lesnické prvovýroby, 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. 
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Nejvýznamnější výsledky činnosti dosažené v roce 2005  
Průběžně řídí činnost ČAZV Předsednictvo, které se v roce 2005 sešlo na 
10 jednáních, z nichž na tři navazovala rozšířená zasedání. Garanty byly příslušné 
odbory ČAZV. V roce 2005 se jednalo o rozšířená jednání věnována:  

• problematice mlékárenského průmyslu při zpracování zemědělských produktů -  
výroba a zpracování mléka ; 

• problematice rozvoje venkova (EAFRD); 

• aktuálním problémům hodnocení půd a užití systému bonitace půd. 
Na rozšířená jednání jsou zváni jako hosté zástupci vedení MZe a dalších rezortů, PSP 
ČR, SAPV, AK ČR, ASZ ČR, PK ČR a odborníci z příslušných vědních oborů. 
Aktuální závěry z jednání jsou uveřejňovány na www stránkách ČAZV a předávány 
vedení MZe. 

V březnu 2005 se uskutečnilo společné jednání pléna členů ČAZV a SAPV, věnované 
oslavám 80. výročí založení Československé0 akademie zemědělské v roce 1924 za 
účasti zástupců vlád ČR a SR. Z České republiky se účastnil ministr zemědělství ČR 
Ing. Jaroslav Palas a ministr životního prostředí ČR RNDr. Libor Ambrozek. Ze 
Slovenské republiky se účastnil ministr zemědělství SR Ing. Zsolt Simon a ministr 
životního prostředí SR Prof. RNDr. Laszló Miklós. 

V květnu 2005 se konalo jednání Rady ČAZV, ze kterého vyplynulo usnesení, týkající 
se zejména: 

• transformace státních výzkumných ústavů na veřejné výzkumné instituce, 
• přípravě nového výzkumného programu MZe na roky 2007 – 2013, 
• rozšíření řady vědeckých časopisů, v nichž publikované práce budou uznávány 

jako relevantní výsledky výzkumu, 
• problematiky rozvoje venkova, 
• odborného poradenství a jeho návaznosti na výzkumné instituce, 
• podpory účinnější formy transferu výsledků výzkumu do praxe. 
Po jednání Rady ČAZV proběhlo setkání s pěti zemědělskými novináři za účelem 
prezentace výsledků zemědělského výzkumu. 

Předsednictvo a odbory ČAZV se na svých jednáních dále zabývaly především: 

• přípravou výzkumného programu v agrárním sektoru v letech 2007 - 2013; 
• vyhlášením a vyhodnocením soutěží ministra zemědělství v letech 2005 a 2006; 
• přípravou programu NP II; 
• přípravou slavnostního společného zasedání ČAZV a SAPV 
• vydavatelskou činností, a to zejména zajištěním vydávání jedenácti vědeckých 

časopisů v anglickém jazyce dostupných na internetové stránce ČAZV; 
• odbornou garancí a zpracováním jednotlivých hesel na Zemědělském výkladovém 

terminologickém slovníku česko-anglickém, který je k dispozici na internetových 
stránkách Agronavigátoru pod hlavičkou ÚZPI a na internetových stránkách 
ČAZV; 

• vydáním medaile ČAZV; 
• přípravou materiálů v odborech ke zpracování a vydání CD. 
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d) Základní personální údaje – stav k 31.12.2005 

1.  Členění podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 
21 – 30 let 
31 – 40 let 
41 – 50 let 
51 – 60 let 

61 let a více 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
2 
1 

 
 
 
 

66,7 
33,3 

celkem    100,00 
%   100,00 x 

 
 
2. Členění podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2005 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 
vyučen 
střední odborné 
úplné střední 
úplné střední odborné 
vyšší odborné 
vysokoškolské 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 

33,3 
 

66,7 
celkem 1  2 3 100,00 
 
 
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005 

 celkem 

průměrný hrubý měsíční plat (Kč) 21 472 

 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2005 

 Počet 

nástupy 0 

odchody 0 

 

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2005 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 
do 10 let 
do 15 let 
do 20 let 
nad 20 let 

 

1 

2 

 

33,3 

66,7 

celkem  100,00 
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6. Jazykové znalosti zaměstnanců ČAZV 

 Počty vybraných míst, pro které byl stanoven 
kvalifikační požadavek standardizované jazykové
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 
1. stupeň     2.stupeň     3. stupeň     4. stupeň  

celkový počet 
stanovených 
požadavků na  
pracovní místa 

anglický jazyk 
německý jazyk 
francouzský jazyk 
další jazyky 

       ---             ---              ---                ---         --- 

celkem 0 0 

 

 

e) Údaje o majetku ČAZV 
ČAZV hospodaří s majetkem, který nabyla delimitací z AZV ČSFR v roce 1993 a který 
dále získala nákupem z vlastních zdrojů, kdy se jedná o nově nakoupenou výpočetní 
techniku. Majetek je již ze 100 % odepsán a slouží k zabezpečení výkonu činnosti 
sekretariátu ČAZV. V současnosti nejsou žádné odpisy odváděny, odpisy z minulých let 
jsou uloženy na fondu reprodukce investičního majetku ve výši 163 tis. Kč. 
Majetek ČAZV tvoří samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 1 124 tis. Kč a 
nehmotný majetek ve výši 23 tis. Kč. Nemovitý majetek ČAZV nevlastní. 
Pokud se z období 50. let objevují zápisy vlastnictví nemovitostí na dřívější ČSAZV, pak 
je majetek okamžitě převáděn  na základě rozhodnutí zakladatele na příslušné organizace 
(Pozemkový fond, Lesy ČR, s.p. ap). 
ČAZV neeviduje a ani nemá k 31.12.2005 žádné pohledávky nebo závazky. 

 

f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů  
ČAZV obdržela dne 10.1.2005 od zakladatele „Rozpis ukazatelů schváleného rozpočtu 
kapitoly 329 MZe“, č.j. 359/2005-13012, a to s příjmy ve  výši 1 390 tis. Kč a výdaji 
1 390 tis. Kč a současně s tím i mzdový limit ve výši 795 tis. Kč. V průběhu roku došlo 
k navýšení  rozpočtu o 170 tis, Kč na 1 560 tis. Kč s tím, že mzdový limit zůstal 
v původní výši. 
Údaje v rozsahu roční závěrky jsou připojeny ke zprávě jako příloha. 
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Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 

 

 

g) Hodnocení a analýza údajů 
 

1. Zdůvodnění rozpočtových opatření 
V průběhu roku 2005 došlo na základě rozhodnutí Předsednictva ze dne 24.8.2005 a 
1.11.2005 k potřebě navýšení původně navrženého rozpočtu ČAZV  o 170 tis. Kč 
zejména z důvodu ražby medaile ČAZV k ocenění významných pracovníků vědy a 
výzkumu v rezortu MZe., a to na základě Statutu a řádu pro udělování medailí ČAZV, 
schváleného vedením MZe ČR. Medaile budou udělovány za mimořádné výsledky 
jednotlivců i organizací na úseku zemědělské vědy a výzkumu, a to i v zahraničí. 
Z tohoto důvodu došlo k navýšení rozpočtu v příjmové části o 170 tis. Kč, na 1 500 
tis. Kč, a to rozpočtovým opatřením ze dne 7.10.2005 a 30.11.2005. 

2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech 
Další rozdíly oproti plánu ve zvýšených nákladech a výnosech byly vyvolány 
organizací oslav 80. výročí založení Československé akademie zemědělské (ČAZ). Na 
organizaci oslav přispěly jak soukromé výzkumné ústavy a univerzity, tak i členové 
ČAZV. 

3. Příspěvky ze státního rozpočtu a jiné příjmy 
ČAZV obdržela v roce 2005 příspěvek ze státního rozpočtu ve  výši 1 500 tis. Kč. 
Vlastní zdroje plánované ve výši 60 tis. Kč byly v důsledku aktivit při oslavě 
80. výročí založení ČAZ v roce 1924 navýšeny na 154 tis. Kč. Jednalo se zejména o 

Rozpočet Ukazatel 
schválený po změnách 

Skutečnost 

a 1 2 3 
Hlavní činnost 

Výnosy celkem 
     z toho: 

Příspěvek na provoz ze st. rozpočtu 
     z toho na výzkum a vývoj: 

Náklady celkem 

Mzdové náklady 
     z toho platy zaměstnanců: 
     ostatní osobní náklady: 
     povinné pojistné: 
     FKSP 

Systémové dotace na investice 

Program 229010 

Hospodářský výsledek 

 

1 390 
 

1 330 
0 

1 390 

795 
773 
22 
278 
15 

0 

0 

0 

 

1 560 
 

1 500 
0 

1 560 

795 
773 
22 
279 
15 

0 

0 

0 

 

1 654 
 

1 500 
0 

1 654 

793 
772 
21 
270 
13 

0 

0 

0 
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příspěvky privatizovaných výzkumných pracovišť na vydání a distribuci publikace  
k tomuto výročí, vydání pamětního grafického listu a zajištění slavnostního 
společného zasedání pléna ČAZV a Slovenské akadémie pôdohospodárskych vied 
(SAPV) za účasti ministrů zemědělství a životního prostředí ČR a SR v březnu 2005. 

4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 
Čerpání mzdových prostředků probíhalo v průběhu roku rovnoměrně a v souladu se 
stanovenými rozpočtovými ukazateli. Limit mzdových nákladů nebyl překročen, 
stejně tak i ostatní rozpočtové položky.  

5. Výdaje na výzkum a vývoj 
Vzhledem k zaměření činnosti dané Zřizovací listinou ČAZV nečerpala v roce 2005 
prostředky na výzkum a vývoj, neřešila a nerealizovala  žádné projekty VaV a granty, 
výzkumné záměry financované ze státního rozpočtu neb jiných zdrojů. Realizace 
výsledků výzkumu jiných výzkumných organizací je umožněna publikací výsledků 
výzkumu v recenzovaných vědeckých časopisech vydávaných ČAZV. 

6. Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku 
ČAZV neměla žádné výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů 
reprodukce majetku dle § 4 vyhlášky č. 231/2005 Sb. 

7. Dotace a návratné finanční výpomoci 
ČAZV neobdržela ani neposkytla v roce 2005 žádné dotace ani návratné finanční 
výpomoci a podpory. 

8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy spolufinancované z rozpočtu 
EU 
ČAZV neřešila ani nečerpala žádné prostředky na programy a projekty v rámci 
programů Evropské unie ani není účastníkem takového projektu neb programu. 

9. Spolupráce se zahraničím 
ČAZV je členem Unie evropských zemědělských akademií (UEAA). V této organizaci 
nejsou vybírány žádné členské příspěvky. Plenární zasedání členských organizací se 
koná jednou za dva roky v různých členských zemích. 

 ČAZV se dále účastní činnosti Česko – Lotyšské společnosti s ročním příspěvkem 
300 Kč. V této společnosti zastupuje na základě pověření i rezort MZe. 

10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích 
Pracovníci sekretariátu nevykazovali v roce 2005 žádné náklady na zahraniční 
služební cesty. Stejně tak ani náklady na zahraniční semináře a konference. Členové 
vedení ČAZV se zúčastňují na uvedených aktivitách jako pracovníci výzkumných 
pracovišť i na jejich náklady. 

11. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 
Úspory na dotaci rezervního fondu nebyly v hospodářském výsledku ČAZV za rok 
2005 vykázány a ani převedeny do rezervního fondu. Rezervní fond není vytvářen. 

12. Přehled hospodářských a jiných činností 
Hospodářská a ani jiná činnost, mimo uspořádání slavnostního zasedání pléna 
k 80. výročí založení ČAZ, distribuce publikace a ražby medaile, nebyla v ČAZV 
v roce 2005 organizována a prováděna. 
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13. Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku 
Hospodářský výsledek ČAZV v roce 2005 byl v souladu s rozpisem ukazatelů a 
schváleného rozpočtu, tzn. nulový. 
 

h) Příjemci výsledků práce jsou následující subjekty: 
1. MZe ČR: zpracování priorit výzkumu, vyhodnocení výsledků výzkumu, soutěží, 

metodická činnost na úseku výzkumu a vývoje, spolupráce s Radou vlády pro VaV, 
připomínkování novel zákonů, vyhlášek apod. 

2. MŹP ČR: ČAZV spojuje s MŽP ČR připomínkování zákonů a dalších právních 
předpisů, rovněž zaujímá stanoviska ke koncepčním materiálům připravovaných a 
schvalovaných v oblasti životního prostředí. 

3. Výzkumné instituce rezortu i mimo rezort a univerzity: zveřejňování výsledků 
výzkumu v jedenácti recenzovaných vědeckých časopisech, z nichž pět má impakt 
faktor. Časopisy vydávané již prakticky padesát let mají velmi dobrou mezinárodní 
odezvu, v posledních pěti letech jsou vydávány v anglickém jazyce. O publikaci v nich 
má zájem i řada vědeckých pracovníků ze zahraničí. Vydávání zajišťuje možnost 
realizace výsledků výzkumu našich vědeckých pracovníků, včetně publikací prací 
z doktorandského studia. 

4. Širší veřejnost: osvětová činnost na úseku zemědělství s možností využití 
např. zpracovávaného Zemědělského výkladového terminologického slovníku česko-
anglického v elektronické podobě, kde bylo ke konci roku 2005 umístěno cca 30 tis. 
hesel, dále i spolupořádáním odborných seminářů a konferencí. Odbory ČAZV 
zaujímají a prezentují veřejnosti stanoviska k aktuálním problémům. 

 

i) Odkazy na informace o organizaci 
ČAZV udržuje internetovou stránku (www.cazv.cz), kde jsou zveřejňovány základní 
informace a činnosti ČAZV, informace o aktivitách na úseku zemědělského výzkumu, 
školství a osvěty, konání seminářů a konferencí. Stránka je průběžně obnovována o 
aktuální informace. 

 

j) Přehled zřízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací 
ČAZV není správcem kapitoly dle § 3, písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., nezřizuje žádné 
organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, viz internetové stránky 
www.cazv.cz.  
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Příloha:  
 

1.  Přehled rozvahových účtu 1.1.2005 – 31.12.2005 
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2. Přehled výsledkových účtů za období 1.1.2005 – 31.12.2005 
 
 
 

         
  

 


