
Kandidatura na předsedu 
ČAZV

2021-2025
Jan Nedělník



Děkuji za spolupráci Vám všem, 
členům Předsednictva, tak také 

pracovníkům sekretariátu a 
redakce!



 Rekapitulace mandátu 2017 - 2021

 Proč kandidatura na předsedu ČAZV – co mohu nabídnout ČAZV
 Naplňování vize rozvoje a fungování ČAZV – mám na co navazovat, chci využít 

příležitosti ke zlepšení ČAZV

 ČAZV jako jedna organizace s jednotným vedením

Minulost Budoucnost

Fungování

ČAZV

Média

Vydavatelská
činnost



1. ČAZV ctí 
historii

 Oceňování členů, poděkování za práci

 Oceňování spolupráce s nevládními 
organizacemi, výzkumnými ústavy, školami

 Mimořádná ocenění

 Publikace výročí založení

2. ČAZV tvoří 
budoucnost

 Mezinárodní spolupráce, projektová 
spolupráce – zapojení ČAZV do 
projektů

 Podpora českého zemědělství a 
ekonomiky po COVID-19

 Využívání příležitostí nové strategie 
EU bioekonomiky



ČAZV jako 
koordinátor

 Úzká komunikace s vedením ministerstva
 Pravidelná setkání vedení ČAZV s panem  ministrem 

a náměstky – přání
 Pravidelná setkání ředitelů v.o. s panem 

náměstkem, ředitelem odboru VaV – návrh, přání
 Koordinace vědních oblastí – odbory, větší zapojení 

do hodnotících struktur NAZV – přání, návrh
 Koncepce VaV,  práce nad novým programem 

VaV
 Soutěže ministra 
 Koordinace bioekonomiky - vzrůstající význam, 

setkávání zainteresovaných

ČAZV jako 
lobbista

 Spolupráce se zemědělským výborem 
PS PČR, se senátním podvýborem – nic 
nového, ale nutné

 Spolupráce a diskuse s nevládními 
zemědělskými a dalšími organizacemi 
(AVO např.)

 Snaha o zastoupení resortu v RVVI, KHV, 
dalších orgánech v agenturách apod. –
jednotné návrhy, podpora



Fungování ČAZV jako jeden celek

 Členská základna jako základ – aktivní práce se stávajícími členy, 
atraktivita pro nové členy, výběrovost, ale poté zapojení do práce 
akademie

 Základ práce je v odborech, předsedové a výbory odborů jako základní 
spolupracovníci

 Místopředseda ČAZV- zastupitelnost, spolupráce nejužší, odpovědnost za 
část agendy – mezinárodní spolupráce např. 

 Předsednictvo – dělný a komunikativní tým, se vzájemným respektem
 Sekretariát ČAZV – odpovědný za plnění úkolů, podkladové materiály
 Ředitelka  ČAZV – vzájemný respekt, vzájemná informovanost, přesnost při 

plnění úkolů,  více angažovanosti a zapojení  při tvorbě materiálů 
 Ekonomika ČAZV



ČAZV v mediálním prostoru
 Schopnost reagovat na aktuální výzvy (rozpočet na VaV, Metodika hodnocení, postoj k legislativě)

 aktuální TZ

 Příspěvky na  sociálních sítích, 

 Pravidelné informace v zemědělském tisku – odbory a jejich role, výsledky výzkumu, uživatelé, 
komentáře

 Připomínkování legislativy, koncepcí a strategií
 Zapojení se / vedení   odborných diskusí nad mnohdy kontroverzními tématy: 

 editace genů?? Ano či ne? jaký máme názor? Budeme ho prosazovat  a jak?

 Green Deal – lze naplnit ambice EK??

 Farm2Fork a EU strategie biodiverzity – jsou plánované cíle reálné?

 ČAZV  jako propagátor zemědělství jako perspektivního oboru ve světle nových požadavků na 
udržitelnost, soběstačnost a snižování environmentální zátěže!

 Nové požadavky kladená na zemědělskou činnost vyžadují nová řešení – podpora zemědělského 
aplikovaného výzkumu



Vydavatelská činnost

 Plná podpora  práce vydavatelské rady, redakce

 Gesce za úroveň časopisů – odbory, předsednictvo

 Snaha o zkvalitňovaní časopisů – kontinuální 

 Nový redakční systém, diskuse 



Dámy a pánové,
děkuji Vám za pozornost

Dáte-li mi svůj hlas, budu nadále pracovat 
ve prospěch ČAZV
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