
 

 
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 
Těšnov 65/17 

110 00 Praha 1- Nové Město 
IČO: 00020478 

   
 
V Praze dne 30. 7. 2018 

         Č.j.: 41101/2018-MZE-14151 
 
 
 
 

OPATŘENÍ 
 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 
  
  

vydané na základě § 54 odst. 2 ve spojení s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů  
  
  

ZMĚNA č. 3 ZŘIZOVACÍ LISTINY 
č.j. 22558/2001-3030 ze dne 05. 06. 2001 

 
 
 

České akademie zemědělských věd 
státní příspěvkové organizace 

 
IČO: 48135291 

se sídlem Těšnov 65/17, 
117 05 Praha 1 – Nové Město 

   
 

  
I. 

Úvodní ustanovení 
 

V souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona ve spojení s ustanovením § 5 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů provádí Ministerstvo zemědělství, jako zřizovatel státní 
příspěvkové organizace Česká akademie zemědělských věd, tuto změnu zřizovací listiny.  

 
 

II.  
Změna 

 
Ministerstvo zemědělství mění zřizovací listinu následovně: 



 
1. Zavádí se číslování článků zřizovací listiny pomocí velkých římských číslic, mění se  

a doplňují následující články: 
 
2. Článek Zřizovatel zní: 

„Česká republika – Ministerstvo zemědělství“. 
 

3. Článek Sídlo zní: 
„Těšnov 65/17,  
110 00 Praha 1“ 

 
4. Článek Název státní příspěvkové organizace zní: 

„Česká akademie zemědělských věd“. 
 
5. Název článku „IČ“ se přejmenovává na „Identifikační číslo“ a zní: 

„IČO 48135291“ 
 
6. Článek Základní účel zní: 

„Česká akademie zemědělských věd je odbornou organizací, která zajišťuje 
vědeckou poradní funkci pro Ministerstvo zemědělství. Základním posláním České 
akademie zemědělských věd v oblasti její působnosti je trvalé zvyšování vědecké 
úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Dalším úkolem 
České akademie zemědělských věd je účinně přispívat k popularizaci vědeckých 
poznatků.“ 

 
7. Článek Předmět činnosti zní:  
 „Hlavní předmět činnosti 

1. Součinnost při formování strategie národní politiky výzkumu a vývoje 
v zemědělství, lesnictví a potravinářství. 

2. Stanovení priorit zemědělského výzkumu, příprava a tvorba podkladů  
a průběžné vyhodnocování zemědělských programů. 

3. Plnění dalších úkolů souvisejících s její činností dle požadavků zřizovatele. 
4. Činnost na úseku mezinárodní vědecké spolupráce.  
5. Zajišťování vyhodnocování a popularizace výsledků vědecké a výzkumné 

činnosti v oblasti působnosti a přispívání k využití těchto výsledků v praxi. 
6. Vydávání odborných vědeckých časopisů. 

 
 Jiné činnosti  

Činnosti v rámci živnosti volné (výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů) 

1. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
(nespadající do hlavní činnosti). 

2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti. 

3. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 
4. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.“ 

 
8. Článek Určení majetku příspěvkové organizace zní: 

„Majetek byl určen na základě § 3 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,  
ve znění pozdějších předpisů a účetní uzávěrky státní příspěvkové organizace ke dni  
31. 12. 2000 v celkové hodnotě 1 131 395,- Kč. Soupis majetku je uveden v příloze, 
která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.“ 
 



Sumární tabulka majetku k 31. 12. 2000 byla přesunuta do přílohy. 
 

9. Zavádí se článek „Organizační struktura“, který zní: 
„Organizační uspořádání státní příspěvkové organizace stanoví její zřizovatel  
ve Statutu a Jednacím řádu České akademie zemědělských věd. 
 
Statutárním orgánem České akademie zemědělských věd je ředitel, kterého jmenuje 
a odvolává zřizovatel. 
 
Předsednictvo je odborným vědeckým poradním orgánem ředitele složeným  
z předsedů odborů a zástupců věcně příslušného útvaru Ministerstva zemědělství.  
V čele předsednictva stojí předseda. Předseda je garantem odborných výstupů 
České akademie zemědělských věd a odpovídá za činnosti předsednictva a odborů. 
Místopředseda zastupuje předsedu v celém rozsahu jeho pravomocí.  
 
Předseda a místopředseda jsou jmenováni zřizovatelem na základě návrhu 
předsednictva, předloženého v souladu s výsledkem volby provedené 
předsednictvem ze svých členů. Pokud zřizovatel nepřijme návrh předsednictva  
na jmenování předsedy a/nebo místopředsedy, své rozhodnutí odůvodní. Zřizovatel  
v tomto případě jmenuje na přechodnou dobu přímo jinou osobu, která vykonává 
funkci předsedy a/nebo místopředsedy v nezbytně nutném rozsahu jeho působnosti. 
Předsednictvo vyhlásí nové volby.  
 
Funkční období předsedy a místopředsedy trvá 4 roky a začíná běžet následující den 
poté, co byl každý z nich jmenován do funkce zřizovatelem; funkční období předsedy 
a/nebo místopředsedy jmenovaného přímo zřizovatelem trvá do doby, než bude nový 
předseda a/nebo místopředseda jmenován zřizovatelem na základě volby 
předsednictva. Zřizovatel může předsedu a/nebo místopředsedu odvolat na žádost 
předsednictva nebo z vlastního rozhodnutí. 
 
Poradními orgány předsednictva jsou jednotlivé odbory, které jsou složeny z předních 
odborníků v dané oblasti a odvětví. Zřízení a zánik nových odborů podléhají souhlasu 
zřizovatele.  
 
Podmínky volby, odvolání, funkčního období předsedy a místopředsedy včetně 
náplně činnosti a kompetencí předsednictva, popř. dalších orgánů stanoví zřizovatel 
ve Statutu a Jednacím řádu České akademie zemědělských věd.“ 
 

 
10. Článek Ostatní ustanovení zní: 

„Zřizovatel si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony činěné státní příspěvkovou 
organizací podle § 12 odst. 6, § 22 odst. 7, § 27 odst. 5 a § 36 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. Rozsah omezení a náležitosti podání stanoví zřizovatel svým 
vnitřním předpisem a zveřejňuje v souladu s § 45 téhož zákona.“ 
 

11. Na konec článku Závěrečná ustanovení se doplňuje odstavec ve znění: 
„O jejích změnách lze rozhodnout jen na základě Opatření ministra zemědělství dle 
§ 54 odst. 2 a § 5 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nabývají 
platnosti a účinnosti dnem podpisu ministrem zemědělství.“ 

 
 
 

III. 



Ostatní ustanovení 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny č.j. 22558/2001-3030 ze dne 05. 06. 2001 ve znění 
pozdějších změn zůstávají beze změny.  
 
 
 

IV. 
Účinnost 

 
Tato změna č. 3 zřizovací listiny č.j. 22558/2001-3030 státní příspěvkové organizace Česká 
akademie zemědělských věd ze dne 05. 06. 2001 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
ministrem zemědělství.  
 
 
  

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
Toto opatření se dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 
složek státu a státních organizací s majetkem státu připojuje ke zřizovací listině 
č.j. 22558/2001-3030 ze dne 05. 06. 2001 jako její dodatek č. 3. Jeho přílohou je 
aktualizované úplné znění zřizovací listiny č.j. 22558/2001-3030 ze dne 05. 06. 2001. 
 
 
  
 
 
 
  

Ing. Miroslav Toman, CSc. 
ministr zemědělství 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Úplné znění zřizovací listiny   


