
 

 
 

                                                                              
 

 
 

MINISTERSTVO  ZEMĚDĚLSTVÍ 
Těšnov 65/17 

110 00 Praha 1- Nové Město 
IČO 00020478 

 
organizační složka státu, ústřední orgán státní správy uvedený v § 1 zákona č. 2/1969 Sb.,  

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

   V Praze dne 30. 7. 2018 
Č.j. 22558/2001-3030 

 
 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 
  
 
 

České akademie zemědělských věd 
státní příspěvkové organizace 

 
vydaná na základě § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

ÚPLNÉ  ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY státní příspěvkové organizace Česká akademie 
zemědělských věd č.j. 22558/2001-3030 ze dne 05. 06. 2001  VE ZNĚNÍ ZMĚN č. 1 ze dne 
22. 12. 2010 č.j. 36900/2010-10000, č. 2 ze dne 23. 2. 2018 č.j. 9107/2018-MZE-14150   
a č. 3 ze dne 30. 7. 2018 č.j. 41101/2018-MZE-14151. 

 
 
 

I. ZŘIZOVATEL 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
 
II. SÍDLO  
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 
 
II. NÁZEV STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
Česká akademie zemědělských věd 
 
IV. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 
IČO 48135291 
 
V. ZÁKLADNÍ ÚČEL 
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. 



                                                                                                      

 
 

 
VI. PŘEDMĚT ČINNOSTI 
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. 

 
 
VII. URČENÍ MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
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. 
 
VIII. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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. 
 
IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
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. 
 

 
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Česká akademie zemědělských věd navazuje na činnost Československé akademie 
zemědělské, zřízené výnosem Ministerstva zemědělství ze dne 29. 11. 1924, č.j. 91224-1a/24  
a Ministerstva vnitra ze dne 15.12.1924, č.j. 81505/6/24, jako ústřední vědecká zemědělská 
instituce. 

 
Za zemědělský výzkum jsou považovány 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, 
lesů, ochrany a tvorby krajiny, rozvoje venkovského prostoru jako celku, vzdělávací činnosti 
a osvěty. V tomto smyslu její činnost přesahuje rámec působnosti resortů a jednotlivých 
vědních oborů.     

 
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem zemědělství.  
 
Dnem účinnosti této zřizovací listiny se ruší v celém rozsahu platnost zřizovací listiny 
č.j. 5605/92-510 ze dne 21. 12. 1992 a statut č.j. 1693/93 ze dne 01. 03. 1993. 
 
O jejích změnách lze rozhodnout jen na základě opatření ministra zemědělství dle § 5 odst. 1 
a § 20 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. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 7. 2018 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Toman, CSc. 
ministr zemědělství 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

 
 

 
 
Příloha 
 
SUMÁRNÍ TABULKA MAJETKU K 31. 12. 2000 

 
I.  
 

 
MAJETEK VEDENÝ V ÚČETNICVÍ 

 

 
ÚČETNÍ  

HODNOTA 
A Nemovité věci, které se evidují v KN, jakož i byty nebytové prostory, pokud jsou 

samostatně předmětem vlastnictví:  
 

0,- Kč 
 

B Movité věci, které se neevidují v KN celkem (pořizovací cena):  
z toho 
a) dlouhodobý majetek: 
b) zásoby: 

906 608,- Kč 
 

906 608,- Kč 
0,- Kč 

C Peněžní prostředky celkem: 
z toho 
a) hotovost: 
b) účty: 

148 434,- Kč 
 

0,- Kč 
148 434,- Kč 

D Ceniny: 
 

0,- Kč 

E Akcie:  
 

0,- Kč 

F Ostatní cenné papíry: 
 

0,- Kč 

G Majetkové účasti v jiných obchodních společnostech: 
 

0,- Kč 

H Peněžité pohledávky, popřípadě dosud nepřijatá plnění nebo náhrady od 
organizačních složek státu a státních organizací: 

0,- Kč 

I Práva k nehmotným statkům:  
 

0,- Kč 

J Samostatně nabytý software: 
 

0,- Kč 

K Ostatní majetek (pořizovací cena): 
 

76 353,- Kč 

  
CELKEM 

 

 
1 131 395,- Kč 

 
II. 
 

 
MAJETEK OSTATNÍ 

 

 
ÚČETNÍ 

HODNOTA 

A Nemovité a movité věci, popřípadě soubory, prohlášené za kulturní památku výčtem: 0,- Kč 

B Sbírky muzejní a galerijní hodnoty výčtem: 
   - olejomalba 4x, akvarel 1x, grafický list 1x 

530 000,- Kč 

C Knihovní fondy: 
   - knižní fond odborné literatury (220 ks) převzatý od ČSAZ v roce 1993 

10 451,- Kč 

 
 
 


