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Úvodní slovo ředitelky České akademie zemědělských věd
Vývoj zemědělské vědy a výzkumu probíhal postupně, a to v řadě
různorodých organizací. Česká akademie zemědělských věd (dále
ČAZV) historicky představuje jednu z organizací reprezentujících
výsledky vědy a výzkumu v zemědělské oblasti a již brzy oslaví
výročí 95 let od svého vzniku. Jsme organizací zabezpečující
komplexní šíři zemědělské vědy a výzkumu, a to díky své široké
vědecké základně členů působících celkem v 11 odborech. K 31.
12. 2018 čítala členská základna ČAZV celkem 655 odborníků
v zemědělských vědách a věřím, že toto číslo není konečné
a přilákáme další generaci výzkumníků, vědců a milovníků
zemědělství.
Jsem ráda, že mohu říci, že akademie je institucí s dlouhou tradicí a do budoucna
předpokládám její další progresivní rozvoj v souladu s globálními trendy vývoje v oblasti
vědy, výzkumu a inovací, kde je stále více patrná internacionalizace a slaďování
s mezinárodními trendy a již nastoupenými tendencemi moderního přístupu a rozvoje. Tyto
tendence formují plány a cíle dalších aktivit ČAZV a jsou v souladu se strategickými cíli
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022. Vizí
ČAZV je kontinuální zvyšování kvality vědecko-výzkumných výsledků pro MZe i celou
odbornou veřejnost a základním posláním ČAZV je ovlivňovat vědeckou úroveň výzkumné
činnosti a vzdělávání v oblasti její působnosti, pečovat o její soustavný rozvoj a účinně
popularizovat získané vědecké poznatky. Rok 2018 byl rokem změn a v rámci zaměstnanců
ČAZV došlo k nastartování kontinuálního rozvoje pracovních kompetencí, primárně
technických kompetencí spojených s redakčními procesy a prohlubováním jazykové
vybavenosti. V rámci odměn editorům došlo oproti dřívějším rokům k progresu
a editoři/koeditoři se stali také zaměstnanci akademie. V roce 2018 došlo k navázání nových
spoluprací a partnerství s ostatními organizacemi působícími v oblasti zemědělství. Na
podzim roku 2018 dále vyhlásila ČAZV první ročník literární soutěže pro žáky základních
a středních škol, jejímž cílem bylo zejména vzbudit zájem o literární činnost u dětí školního
věku a také samozřejmě zvýšit povědomí o zemědělské činnosti. Musím konstatovat, že se
soutěž podařila a velmi si cením udělení záštity pana ministra Tomana nad touto akcí.
Po změnách v designu ČAZV bude dále v návaznosti na změnu grafického designu (loga,
obálek časopisů a celkové jednotné organizační identity) modernizovat webové stránky
organizace, vytvoří anglické stránky, zaměří se na intenzivnější využívání sociálních sítí
v rámci vlastní propagace a bude využívat nové směry v PR a marketingu.
Závěrem chci říci, že přínos ČAZV je v českém i mezinárodním prostředí
neoddiskutovatelný. Jedná se o instituci se značným vědeckým a výzkumným významem,
která neustále dbá o svůj rozvoj a je schopna přizpůsobit se novým trendům a požadavkům.
Svou osvětovou a zejména vydavatelskou činností přispívá ke zvýšení úrovně našeho
zemědělství. S 11 mezinárodními vědeckými časopisy je ČAZV největším vydavatelským
domem odborných vědeckých časopisů v oblasti zemědělských věd v České republice a já
věřím, že úspěch našich časopisů v roce 2018 bude pokračovat i v roce 2019.
Děkuji všem zaměstnancům, editorům, koeditorům, členům předsednictva a členům odborů
za jejich aktivní práci a věřím, že společnými silami bude jméno ČAZV stále vice pozitivně
skloňováno. Děkuji Ministerstvu zemědělství za náklonost vůči ČAZV a udělení záštity
v rámci propagačních akcí naší akademie.
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Hlavní účel zřízení ČAZV
Česká akademie zemědělských věd je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem
zemědělství (dále jen “MZe“ nebo „zřizovatel“) ke dni 1. 1. 1993. Její činnost se řídí
Zřizovací listinou MZe ze dne 5. 6. 2001 (č. j. 22558/2001-3030) ve znění změn č. 1 č. j.
36900/2010–10000 ze dne 22. 12. 2010, č. 2 č. j. 9107/2018-MZe-14150 ze dne 23. 2. 2018 a
č. 3 č. j 41101/2018-MZE-14151 ze dne 30. 7. 2018.
Předmět činnosti:
Česká akademie zemědělských věd (dále jen „ČAZV“) je odbornou organizací, která
zajišťuje vědeckou poradní funkci pro MZe. Základním posláním ČAZV v oblasti její
působnosti je trvalé zvyšování vědecké úrovně výzkumné činnosti a úrovně
vzdělávání v resortu zemědělství. Dalším úkolem ČAZV je účinně přispívat k
popularizaci vědeckých poznatků.
ČAZV soustřeďuje v rámci svých odborů odborníky zemědělského výzkumu, vývoje
a vzdělávání, jakož i praktiky, kteří se vědecky a osvětově zasloužili o rozvoj
zemědělství. Reprezentuje tuto vědeckovýzkumnou a akademickou obec navenek, a to
jak v ČR, tak i ve vztahu k zahraničí.
ČAZV poskytuje v rámci své hlavní činnosti (i) součinnost při formování strategie
národní politiky výzkumu a vývoje v zemědělství, lesnictví a potravinářství; (ii)
stanovuje priority zemědělského výzkumu, připravuje a tvoří podklady a průběžně
vyhodnocuje zemědělské programy; (iii) plní další úkoly související s její činností dle
požadavků zřizovatele; (iv) vyvíjí činnost na úseku mezinárodní vědecké spolupráce;
(v) zajišťuje v oblasti své působnosti vyhodnocování a popularizaci výsledků vědecké
a výzkumné činnosti a přispívá k využití těchto výsledků v praxi; (vi) vydává odborné
vědecké časopisy a odpovídá za jejich úroveň a odborné vedení.
ČAZV poskytuje v rámci jiných činností (činnosti v rámci živnosti volné): (i)
Vydavatelskou činnost, polygrafickou výrobu, knihařské a kopírovací práce, jež
nespadají do hlavní činnosti; (ii) Mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti; (iii) Poradenskou a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků; (iv) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Doba trvání: Státní příspěvková organizace byla zřízena na dobu neurčitou.
K 30. 7. 2018 byla přijata nová Zřizovací listina a došlo také ke změně Statutu a jednacího
řádu ČAZV (ČAZV, 2018c). S nově přijatými dokumenty došlo především ke změně
vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých orgánů akademie a rozšířila se také
oprávnění o jiné než hlavní předmět činnosti akademie. Změna Zřizovací listiny byla
provedena v souladu s platnou legislativou, v souladu s rozpočtovými pravidly státní
příspěvkové organizace včetně dodržení zákonných podmínek vymezení statutárního orgánu.
Statutárním orgánem ČAZV 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, který
je garantem odborných výstupů ČAZV a odpovídá za činnost předsednictva a odborů. Z
nabytí účinnosti nového Statutu a jednacího řádu ČAZV byla zrušena Rada a Kontrolní výbor
ČAZV.
V rámci živnosti volné je ČAZV oprávněna provádět činnosti v oblasti vydavatelské činnosti
a polygrafické výroby, mimoškolní výchovy, vzdělávání a lektorské činnosti, poradenské
a konzultační činnosti a také v oblasti reklamní činnosti, marketingu a mediálního zastoupení.
Díky změně zřizovací listiny se tak může ČAZV v průběhu horizontu 2019–2022 zaměřit na
rozvoj smluvně pořádaných kurzů, školení, poradenské a konzultační činnosti.
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Organizační struktura k 31. 12. 2018
K 1. 8. 2018 došlo změnou Zřizovací listiny (dne 30. 7. 2018, č. j. 22558/2001-3030) ke
změně organizační struktury:
Obr. 1:Organizační a řídící schéma ČAZV

Základní personální údaje za rok 2018
ČAZV má vytvořen stabilní tým 14 zaměstnanců (12 systemizovaných pracovních míst)
s potenciálem osobního i organizačního růstu. Díky personálním změnám v roce 2018 se
zvýšila kvalifikační struktura zaměstnanců (zvýšení počtu zaměstnanců s Ph.D., zaměstnanci
se účastní rozvojových aktivit (individuálních x skupinových) potřebných pro výkon pozice)
a došlo ke snížení věkového průměru. V současné době probíhá na ČAZV nastavení systému
hodnocení zaměstnanců (frekvence 1x ročně) s přímým vztahem na systém odměňování
(osobní ohodnocení a systém odměn). Níže jsou uvedeny počty zaměstnanců za oddělení
redakce a za oddělení sekretariátu k 31. 12. 2018 dle systemizovaných pracovních míst.
Tab. 1: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
Muži
Ženy
Celkem
Do 20 let
21 – 30 let
4
4
31 – 40 let
5
5
41 – 50 let
2
2
51 – 60 let
3
3
61 a více let
Celkem
14*
14*
Podíl
100
100
*Poznámka: Jedna zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou.
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Podíl (%)
28,55
35,73
14,29
21,43
100
100

Tab. 2: Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Vzdělání
Muži Ženy
Celkem
Nižší střední odborné
Střední odborné s výučním listem
Úplné střední všeobecné
Úplné střední s výučním listem
i maturitou
Úplné střední odborné s maturitou
2
2
Vyšší odborné
1
1
VŠ – bakalářské
9
9
VŠ – magisterské
2
2
VŠ – doktorské
Celkem
14*
14*
*Poznámka: Jedna zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou.

Podíl (%)
14,29
7,13
64,29
14,29
100

Tab. 3: Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2018
Ukazatel
Počet
Nástupy
3
Odchody
3
Tab. 4: Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců i s poměry vzhledem ke všem
zaměstnancům
Doba trvání
Počet
Podíl (%)
do 1 roku
3
21,43
1 – 2 roky
3
21,43
2 – 5 let
3
21,43
5 – 10 let
5
35,71
10 – 15 let
15 – 20 let
nad 20 let
Jazykové znalosti
Podmínkou pro přijetí uchazeče do zaměstnání na ČAZV na všechna pracovní místa
(vědecko-výzkumný pracovník, odborný pracovník, redaktor) je pokročilá znalost anglického
jazyka. Protože zaměstnanci na pozici redaktor zpracovávají vědecké články v angličtině a
komunikují se zahraničními autory, je nutný neustálý rozvoj této kompetence. Odborní
pracovníci a vědecko-výzkumní pracovníci v oddělení sekretariátu komunikují se
zahraničními institucemi. ČAZV klade důraz na rozvoj svých zaměstnanců primárně
v jazykových a technických kompetencích.
Hospodaření ČAZV k 31. 12. 2018
V roce 2018 činil schválený příspěvek na provoz 8 700 000 Kč, který byl navýšen o 200 000
Kč (č. j. 12663/2018-MZE-11151). Celkový příspěvek na provoz po úpravě činil 8 900 000
Kč, tržby z prodeje tištěných vědeckých časopisů byly 329.385,06 Kč a tržby za redakční
úpravy vědeckých článků (viz Zřizovací listina) přijatých ke zveřejnění činily 3.010.843,74
Kč.
ČAZV v roce 2018 hospodařila s majetkem v celkové hodnotě Stálých aktiv netto (pořizovací
cena po odečtení korekce) ve výši 976 tis. Kč. Veškerý tento majetek byl tvořen
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dlouhodobým hmotným majetkem. Výše uvedený majetek je využíván k zajištění činností
ČAZV. Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu.
Hodnota celkových pohledávek k 31. 12. 2018 činila 445 tis. Kč. V této částce tvoří
rozhodující výši poskytnuté provozní zálohy ve výši 335 tis. Kč, dalšími položkami jsou
nadměrný odpočet DPH za prosinec 2018 v částce 95 tis. Kč a náklady příštích období
v hodnotě 15 tis. Celková výše závazků činila 2.287 tis. Kč. Z dodavatelsko-odběratelských
vztahů činí závazky 538 tis. Kč. V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné
ukazatele rozpočtu ČAZV za rok 2018 pro hlavní činnost (v tisících Kč).
Tab. 5: Ukazatele rozpočtu ČAZV za rok 2018 pro hlavní činnost
Rozpočet
Ukazatel
schválený
po změnách
A
1
2
Hlavní činnost
Výnosy celkem
11 190
11 390
z toho: příspěvek na provoz ze st. rozpočtu
8 700
8 900
na výzkum a vývoj
0
0
Náklady celkem
Mzdové náklady
z toho: platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
čerpání mimorozpočtových zdrojů
Povinné pojistné:
FKSP
Systémové dotace na investice
Program 229010
Výdaje účelově určené na programové
financování (SMVS)
Výsledek hospodaření běžného účetního
období

Skutečnost
3
12 291
8 900
0

11 190
5 046
4 990
56
0
1 716
100
0
0

11 390
5 046
4 990
56
0
1 716
100
0
0

11 433
5 044
4 970
74
0
1 680
100
0
0

0
0

0
0

0
857

ČAZV není zařazena do projektů a podpůrných programů dotovaných z prostředků EU.
Stejně tak neřeší výzkumné programy rezortu a ani jiných agentur. Bankovní účty v Kč i Euro
byly dle pokynu MF a MZe (zákon č. 128/2016 Sb.) převedeny z KB do ČNB. Vzhledem
k přijímání plateb za publikované články v eurech přes platební bránu (ČNB prozatím
neumožňuje) musel být po schválení MF pro tento účel ponechán jeden účet EUR u KB spolu
s účtem Kč (s nulovým zůstatkem) jako účet podpůrný, bez kterého nemůže EUR účet
fungovat. Eura z účtu KB jsou převáděna na EUR účet ČNB. MF ČR jsou zasílány v
souvislosti s povinností plynoucí ze zákona č. 128/2016 Sb. měsíční reporty o těchto účtech v
KB.
Vydavatelská činnost ČAZV
Česká akademie zemědělských věd (dále ČAZV) vydává 11 recenzovaných Open Access
časopisů. V časopisech jsou publikovány vědecké práce českých i zahraničních autorů
s tématikou zemědělství, lesnictví, potravinářství, veterinárního lékařství, vodního
hospodářství a souvisejícími obory. Články jsou publikovány v angličtině. Články
publikované od roku 2015 jsou v databázi CrossRef a mají přidělena DOI čísla. Časopisy jsou
indexovány v největších světových databázích. Všech 11 časopisů je prezentováno v databázi
SCOPUS (Elsevier) a 10 časopisů je registrováno v databázi Web of Science (Clarivate
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Analytics), z nichž 9 je v Core Collection a má přidělen Impakt Faktor, jeden časopis je
v databázi Biosys Citation Index.
Tab. 6: Impakt Faktor a SCImago Journal Rank časopisů ČAZV (hodnota roku 2017 a 2018)
Název časopisu
IF (2017)* SJR (2017)** IF (2018)* SJR (2018)**
Agricultural
Economics
0.706
0.431
1.0
0.44
(AgricEcon)
Czech Journal of Animal
0.955
0.443
1.008
0.49
Science (CJAS)
Czech Journal of Food Sciences
0.868
0.355
0.846
0.4
(CJFS)
Czech Journal of Genetics and
0.467
0.277
0.652
0.42
Plant Breeding (CJGPB)
Horticultural Science (HortSci)
0.5
0.318
0.623
0.37
Journal of Forest Science (JFS)
–
0.206
–
0.25
Plant Protection Science (PPS)
1.076
0.348
1.464
0.4
Plant, Soil and Environment
1.421
0.575
1.337
0.63
(PSE)
Research
in
Agricultural
–
0.252
–
0.18
Engineering (RAE)
Soil and Water Research (SWR)
0.882
0.379
1.21
0.46
Veterinární medicína (VetMed)
0.434
0.280
0.636
0.29
*IF – impakt faktor – Web of Science (Clarivate Analytics)
**SJR – SCImago Journal Rank – SCOPUS
Tab. 7: Pohyb rukopisů v redakcích časopisů ČAZV v roce 2018 a srovnání s rokem 2017
Došlé rkp do redakce

Vrácené
rkp*

Čísel

Uveřejněno
tiskových
stran

Počet uveřejněných článků
Celkem

ČR

Zahr.

Počet
lektorů**/
zemí

2018

2017

2018
/2017

2018

2017

2018

2018

2017

2018

2017

AgricEcon

401

374

1.07

371

340

12

573

578

52

52

10

42

57/19

CJAS

278

345

0.81

242

283

12

525

548

60

61

18

42

128/31

CJFS

363

480

0.76

315

410

6

501

531

63

65

18

45

165/34

CJGPB

157

204

0.77

191

151

4

192

171

28

24

2

26

58/16

HortSci

180

252

0.71

193

171

4

218

200

28

26

8

20

62/20

JFS

144

161

0.89

96

110

12

529

572

61

68

15

46

110/24

PPS

169

163

1.04

136

141

4

283

272

35

34

5

30

82/30

PSE

833

844

0.99

724

716

12

632

580

92

87

33

59

152/24

RAE

119

134

0.89

82

91

4

214

186

30

25

3

27

27/5

SWR

233

260

0.90

227

227

4

242

253

28

29

12

16

63/8

VetMed

169

177

0.95

95

59

12

578

684

74

91

16

58

166/31

Celkem

3046

3394

0.90

2672

4716

86

4487

4575

551

562

140

411

x

2018

2018

*počet všech rukopisů vrácených autorům v roce 2018 – nehledě na rok jejich vložení;
**počet lektorů/počet zemí původu lektorů – kteří odevzdali posudek (pozitivní i negativní)
Vydavatelská rada
Vydavatelská rada (VR) odpovídá za koordinaci a rozvoj publikační činnosti ve vědeckých
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časopisech. V souladu s novým Statutem a jednacím řádem Vydavatelské rady a Redakčních
rad (dále SJŘ VR a RR) má VR celkem 7 členů a schází se minimálně 2x do roka. Dodatkem
č. 1 k Statutu a jednacímu řádu ČAZV ze dne 5. 12. 2018 byl tedy rozšířen počet členů
Vydavatelské rady z pěti na sedm. Z titulu svých funkcí jsou jimi ředitel ČAZV, předseda
předsednictva, dva zástupci zřizovatele jmenovaní náměstkem ministra, vedoucí oddělení
redakce, zástupce editorů jmenovaný předsedou předsednictva. Sedmého člena jmenuje
předseda předsednictva po projednání se zřizovatelem z řad členů předsednictva. Tento člen
Vydavatelské rady se stává předsedou Vydavatelské rady.
VR přijímá k projednání a schválení návrhy na zlepšení činnosti RR a vydavatelské činnosti
ČAZV od jednotlivých editorů. Vydavatelská rada rozhoduje formou usnesení.
Termín jednání Vydavatelské rady v roce 2018: 22. 8. 2018
Termín rozšířeného jednání VR (za účasti editorů a redaktorek) v roce 2018: 18. 2.
2018 a 9. 10. 2018
Změny v redakční činnosti v roce 2018 schválené VR na svých zasedáních:
Nastavení jednotných pravidel vydavatelské činnosti ČAZV na základě následujících
závazných dokumentů:
- Etický kodex časopisů ČAZV (22. 8. 2018)
- Jednotný postup redakčních prací (15. 11. 2018)
- Statut a jednací řád Vydavatelské rady a redakčních rad
- Přechod všech časopisů ČAZV na double-blind systém recenzního řízení (od 1.
listopadu 2018). Toto opatření, které je dle ÚOOÚ v souladu s Obecnou směrnicí pro
ochranu osobních údajů (GDPR), bylo přijato na základě doporučení 2 advokátních
kanceláří, jednání s DPO MZe (pověřencem pro ochranu osobních údajů MZe).
- Znovuzavedení písemné formy Autorské deklarace.
Dále byli v roce 2018 náměstkem ministra zemědělství Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D.,
jmenováni do funkcí editoři jednotlivých časopisů, kterými jsou prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
(CJAS), doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. (CJGPB), Ing. Jan Blažek, CSc. (HS), prof. Ing.
Václav Vaněk, CSc. (PSE), prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (PPS), Ing. Zdeněk Pastorek, CSc.
prof. h. c. (RAE), prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. (VM), prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
(CJFS), prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc. (AE), doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. (JFS),
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr. h. c. (SWR).
Za činnost editorům a koeditorům bylo oproti roku 2017 vyplaceno o více než 180 000Kč
více. Tyto odměny byly vyplaceny díky vnitřním úsporám v provozní oblasti a zároveň
zvýšení poplatku za redakční úpravy vědeckých článků přijatých k publikaci. Do 31. 12. 2018
byli editoři a koeditoři odměňováni na základě uzavřených smluv, od 1. 1. 2019 se stanou
zaměstnanci ČAZV (DPP). Vývoj odměn editorům a koeditorům za jejich práci zobrazuje
Tab. 8.
Tab. 8: Vývoj odměn editorům a koeditorům za jejich práci
Rok
2015
2016
2017
Celkem
703 560 Kč
938 550 Kč
912 294 Kč

2018
1 100 040 Kč

Redakční rady časopisů ČAZV
V průběhu roku 2018 byla rozšířena členská základna RR většiny časopisů ČAZV o uznávané
odborníky v oboru, tak aby členové RR splňovali podmínku H-indexu 3 a vyšší. Výjimky
musí být zdůvodněny editorem a schváleny příslušnými orgány ČAZV v souladu se SJŘ VR a
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RR. Do roku 2018 se redakční rady některých časopisů nescházely. Dle nového SJŘ VR a RR
se RR každého časopisu musí scházet minimálně 2x ročně.
Termíny jednání RR v roce 2018:
Agricultural Economics: 15. 5. 2018
Czech Journal of Food Sciences: 28. 3. 2018
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding: 4. 9. 2018
Journal of Fores Science: 22. 5. 2018
Plant Protection Science: 25. 1. 2018, 21. 6. 2018, 3. 10. 2018
Soil and Water Research: 3. 12. 2018
Redakční systém časopisů ČAZV
Na počátku roku 2018 proběhla revize redakčního systému (RS) časopisů ČAZV s ohledem
na jeho zabezpečení a plnění požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Od 25.
5. 2018 jsou všechny časopisy ČAZV administrovány pod jedním redakčním systémem.
Propagace časopisů
Nový design obálek časopisů reflektující novou korporátní identitu včetně motivu
hrotu tužky ( ; vycházejícího z motta „Píšeš? Publikuj!“).
Obr. 2: Nový design obálek časopisů ČAZV

Úprava webové prezentace časopisů v souladu s novou korporátní identitou ČAZV
o Zavedení možností sdílení publikovaných článků pomocí sociálních sítí
(Facebook, Twitter, LinkedIn) a emailem.
Reklamní bannery (pro propagaci online, ukázka časopis CJFS):
Obr. 3: Online propagační banner časopisu CJFS

Propagace jednotlivých časopisů ČAZV na Facebooku a vytvoření propagačních
elektronických letáků časopisů (ukázka JFS na konci výroční zprávy).
Stálá expozice časopisů ČAZV v Objevovně Národního zemědělského muzea
a v Knihovně Antonína Švehly.
Propagace časopisů ČAZV na oborových akcích a konferencích.
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Odborná činnost ČAZV
ČAZV se člení na 11 odborů, které jsou jejími základními organizačními jednotkami. Jedná se
o Odbor rostlinné výroby (ORV), rostlinolékařství (ORL), živočišné výroby (OŽV),
veterinárního lékařství (OVL), zemědělské techniky, energetiky a výstavby (OZTEV),
potravinářské technologie a techniky (OPTT), výživy obyvatelstva a jakosti potravin
(OVOJP), ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky (OEŘSI), pedologie (OP), vodního
hospodářství (OVH) a lesního hospodářství (OLH).
Tab. 9: Seznam členů ČAZV k 31. 12. 2018
Název odboru
Řádní členové
Čestní členové
ORV
ORL
OŽV
OVL
OZTEV
OPTT
OVOJP
OEŘSI
OLH
OP
OVH
Celkem členů

88
67
75
37
67
22
29
66
28
30
44
552

14
5
16
3
7
5
11
5
13
8
16
103

Celkem
102
72
91
40
74
27
40
71
40
38
60
655

Druhé
členství
11
1
4
4
2
2
12
3
1
5
8
53

ČAZV v roce 2018 sdružovala 655 členů, z toho 103 čestných, působících v 11 odborech.
Předsednictvo se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 9 x v roce 2018 (9. 1. 2018; 13.
2. 2018; 6. 3. 2018; 3. 4. 2018; 5. 6. 2018; 22. 8. 2018; 2. 10. 2018; 6. 11. 2018; 4. 12. 2018),
přičemž v 5 případech navázala na jednání Předsednictva rozšířená zasedání v Brně, na
ekofarmě v Šardicích, v podniku Povodí Moravy Brno ve Znojmě, na zámku Ohrada Hluboká
nad Vltavou a v Havlíčkově Brodě, kde formou semináře byly projednány jednotlivé odborné
otázky, týkající se konkrétní problematiky příslušných odborů.
Dne 6. 3. 2018 proběhlo plenární jednání členů akademie a zástupců výzkumných organizací.
Tentokrát se zasedání uskutečnilo v krásném prostředí auly Mendelovy univerzity v Brně.
V úvodním referátu předseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. shrnul činnost organizace
v uplynulém období, věnoval se i vizím a strategiím ČAZV. Následně se předala ocenění
významným osobnostem vědy, výzkumu a vzdělání, kteří jsou zároveň i členy ČAZV.
Celkově bylo uděleno 9 zlatých, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí, 1 čestné členství a 5
čestných uznání. Významnými hosty Pléna byl například předseda Slovenské akademie
podohospodarských vied prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., ústřední ředitel Státní veterinární
správy MVDr. Zbyněk Semerád, ale také zástupkyně ředitelky vědy, výzkumu, vzdělávání
MZe Ing. Iva Blažková, Ph.D., která informovala mj. o aktualitách v realizovaných soutěžích
ministerstva zemědělství.
Zahraniční aktivity členů předsednictva
Zahraniční činnost ČAZV je zaměřena do čtyř směrů, a to na dlouhodobé aktivity v Unii
evropských zemědělských akademií (UEAA), na smluvní spolupráci se Slovenskou akadémií
pôdohospodárských vied (SAPV), na smluvní spolupráci s Čínskou akademií zemědělských
věd (CAAS) v Pekingu a Národní akademií zemědělských věd Ukrajiny (NAAS).
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V uvedených organizacích nejsou placeny žádné členské příspěvky. Náklady spojené
s členstvím představují jen cestovní výlohy na jednání a doprovodné nezpoplatněné
konference, případně spojené s nákladem na přípravu odborného vystoupení účastníků
jednání. Výdaje na spolupráci v jednotlivých letech jsou odvozeny vždy od jednotlivých
setkání v daném období.
Spolupráce se SAPV je zaměřena na společný rozvoj zemědělských věd, výzkumu, vývoje
a uplatnění jejich výsledků ve výrobní a společenské praxi. Je realizována výměnou informací
o činnosti orgánů akademií, pořádáním společných vědeckých a odborných setkání se
zaměřením na podporu vědy, výzkumu a rozvoje zemědělské vědeckovýzkumné základny.
Spolupráce s CAAS probíhá na základě odborných globálních konferencí ve spolupráci
s FAO a dalšími světovými organizacemi v oboru zemědělství. Cílem spolupráce s NAAS je
předávání informací, publikačních výstupů a zkušeností v oblasti zemědělských věd mezi
NAAS a ČAZV, společné řešení vědeckovýzkumných témat a jejich aplikace v praxi.
V roce 2018 se uskutečnila v rámci mezinárodní spolupráce tato zasedání:
Výročního zasedání NAAS dne 15. 11. 2018 v Kyjevě se zúčastnil předseda
předsednictva.
Ve dnech 24. – 25. 9. 2018 se zúčastnil předseda předsednictva konference EURAGRI
v Oslu. Témata konference: udržitelná produkce, adaptace na změny klimatu,
potravinová a výživová bezpečnost, mezinárodní spolupráce.
Na zasedání UEAA ve Florencii ve dnech 21. – 24. 11. 2018 vycestovali za ČAZV
místopředseda předsednictva a expert na zemědělské vzdělávání. ČAZV je členem
UEAA a řídícího výboru UEAA, předsednickou funkci zastává Italská zemědělská
akademie - Accademia dei Georgofili, Gruzie je zemí místopředsednickou. Zasedání
řídícího výboru se koná každoročně. Součástí zasedání byla konference o
zemědělském vzdělávání. V rámci zasedání byla naplánována agenda jednání UEAA
na další období, jednání v roce 2019 a rámcově také v roce 2020. Uskutečnilo se dále
jednání odborné konference věnované lesnickému vzdělávání a bylo přijato
doporučení a Výzva Evropské Komisi ohledně genetického výzkumu.
Nejvýznamnější akce s účastí ČAZV v roce 2018
V roce 2018 došlo k několika úspěchům v oblasti propagace organizace, navazování
spolupráce a popularizace výsledků vědecké a výzkumné činnosti.
Výčet nejvýznamnějších událostí:
ČAZV byla přítomna na mnoha akcích, mezi nejvýznamnější patří veletrh Techagro
(4/2018); Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství (5/2018); konference ERIE
(6/2018); agrosalón Země živitelka (8/2018), v rámci něhož uspořádala ČAZV
seminář s názvem „Palčivé otázky zemědělství z pohledu ČAZV“; Česká a slovenská
konference o ochraně rostlin (9/2018); vědecká konference Agrarian Perspectives
XXVII (9/2018); Noci vědců v Národním zemědělském muzeu (10/2018); XXI.
Rostlinolékařské dny (11/2018); ČAZV spolupořádala mezinárodní interdisciplinární
vědeckou konferenci Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve
střední Evropě (11/2018); 22. ročník konference Aktuální poznatky v pěstování,
šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů (11/2018);
v lednu 2018 představitelé Národního zemědělského muzea (NZM) a ČAZV podepsali
Memorandum o spolupráci a partnerství; v dubnu 2018 bylo podepsáno Memorandum
o spolupráci ČAZV s vydavatelstvím Profi Press s. r. o.
Členové ČAZV a především předsednictva ČAZV se v průběhu roku 2018 podíleli na
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připomínkování dokumentů na národní (MZe, MŽP aj.) i mezinárodní úrovni.
Členové ČAZV pravidelně publikovali v časopisech Zemědělec, Zemědělská škola,
Úroda a dalších.
Dne 13. února 2018 proběhl křest knihy "Osobnosti zemědělského výzkumu 20.
století".
ČAZV uspořádala 13. února 2018 pro poslance Zemědělského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR prezentaci výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu.
ČAZV se stala partnerem akcí připravovaných k roku 2020, který byl vyhlášen jako
Mezinárodní rok zdraví rostlin.
V červnu 2018 přijala ČAZV delegaci šesti zástupců okresního výboru oblasti Ningbo
Haishu v Číně vedenou náměstkem ministra; v říjnu 2018 přijala ČAZV delegaci šesti
zástupců provinční rady oblasti Chungcheongnam-do v Korejské republice vedenou
ředitelem rady.
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV vyhlásilo a vyhodnotilo soutěže
„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018“ a soutěž
„Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a
experimentálního vývoje v roce 2018“.
ČAZV se zúčastnila výročního zasedání ukrajinské akademie agrárních věd (11/2018).
V listopadu se zástupci ČAZV zúčastnili 10. Valného shromáždění Unie evropských
zemědělských akademií ve Florencii.
ČAZV vyhlásila na podzim roku 2018 první ročník literární soutěže pro žáky
základních a středních škol. V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bylo
vydáno speciální číslo časopisu ČAZV s názvem „České zemědělství pohledem žáků“,
které zahrnuje všech pět oceněných literárních prací.
Marketingová propagace ČAZV
ČAZV pokračovala v roce 2018 v aktivní prezentaci na sociálních sítích (Facebook ČAZV,
Facebook jednotlivých časopisů, Twitter, LinkedIn), které jsou kontinuálně doplňovány
novými zprávami, např. vyjádření ČAZV, stanoviska odborů, pozvánky, aktivity, sdílení
zpráv z oddělení redakce vědeckých časopisů o publikaci nového čísla a mnohá další.
Facebook: https://www.facebook.com/ceskaakademiezemedelskychved/
Czech Journal of Animal Science: https://www.facebook.com/Czech-Journal-ofAnimal-Science-800201643486611/?ref=bookmarks
Czech Journal of Food Sciences: https://www.facebook.com/Czech-Journal-of-FoodSciences-1902982313353799/?ref=bookmarks
Journal of Forest Science: https://www.facebook.com/Journal-of-Forest-Science122601001784575/?ref=bookmarks
Research in Agricultural Engineering: https://www.facebook.com/Research-inAgricultural-Engineering-129773367744045/?ref=bookmarks
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding: https://www.facebook.com/CzechJournal-of-Genetics-and-Plant-Breeding-1444088435640152/?ref=bookmarks
Plant, Soil and Enviroment: https://www.facebook.com/Plant-Soil-and-Enviroment1565584543520845/?ref=bookmarks
Veterinární
medicína:
https://www.facebook.com/Veterinárn%C3%ADmedic%C3%ADna-495465840815547/?ref=bookmarks
Agricultural
Economics:
https://www.facebook.com/Agricultural-Economics1483513018370572/?ref=bookmarks
Horticultural
Science:
https://www.facebook.com/Horticultural-Science349462288838711/?ref=bookmarks
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Soil and Water Research: https://www.facebook.com/Soil-and-Water-Research2021524761425115/?ref=bookmarks
Twitter: https://twitter.com/cazvveda
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/česká-akademie-zemědělských-věd/
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