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Úvodní slovo ředitelky  
Česká akademie zemědělských věd (dále ČAZV) má k 1. 1. 2022 celkem 732 členů, 14 
systemizovaných pracovních míst a dále zaměstnává 11 editorů vědeckých časopisů a 33 
koeditorů. Akademie sídlí v prostorách SVS – Domě zemědělské osvěty a pro jednotlivá setkání 
u většiny akcí využívá Modrý salonek a velký Sál domu Zemědělské osvěty.  

ČAZV v uplynulých letech ekonomicky hospodaří vždy se zlepšeným hospodářským 
výsledkem, který je vždy následně, po schválení MZe do konce června každého roku, rozdělen 
do fondů. Primárně je hospodářský výsledek rozdělován do rezervního fondu, který je určen 
pro případné nenadálé situace, dále fondu reprodukce majetku, ze kterého je kontinuálně 
zabezpečována funkčnost technické a technologické základny pracovního prostředí a také  
do fondu odměn. Po schválení účetní závěrky ze strany MZe, budou jako každoročně výsledky 
zveřejněny na stránkách ČAZV. 

V roce 2021 byl rozpočet ČAZV ve výši 15 500 000 Kč. Stejná výše rozpočtu je schválena Mze 
i pro rok 2022. Tak jako v minulosti, cca 25 % příjmu do rozpočtu je tvořeno z poplatku  
za redakční úpravy vědeckých článků v časopisech ČAZV a 75 % získává ČAZV od zřizovatele 
MZe. Výnosy z poplatku za redakční úpravy vědeckých článků se meziročně pohybují kolem 
3,7 mil Kč a výnosy z prodeje časopisů ve výši 250 tis. Kč. 

Poplatek za redakční úpravy jsou ve výši 8000Kč plus DPH na článek a tato výše nebude  
ve střednědobém horizontu měněna. Výše poplatku je optimální a nízká oproti konkurenci. 
Rozpočet ČAZV byl v uplynulých letech i nyní stabilizovaný, od roku 2018 ČAZV nežádala 
o žádnou finanční dotaci zřizovatele, jelikož jsou finanční aktivity vždy předem naplánovány 
ve střednědobém horizontu a následně financovány z provozu či fondů. Předsednictvo je 
každoročně v květnu vyzváno k předložení plánu aktivit předsednictva i jednotlivých odborů 
v souladu se Zřizovací listinou a jejich plánovaných nákladů, které jsou při tvorbě rozpočtu  
na další rok zohledňovány.  

Editoři a koeditoři se od 1. 1. 2019 po úspěšných jednáních s MZe stali zaměstnanci naší 
akademie, a to na DPP a jsou vypláceni 1x za čtvrt roku za odvedenou práci dle již historické 
kalkulace schválené předsednictvem v roce 2015. Je mi potěšením říci, že stále trvá pozitivní 
trend v nárůstu finanční odměny za práci našich editorů a koeditorů. Pro přiblížení v roce 2017 
částka činila 912 tis., v roce 2018 se již jednalo o 1,1 mil. a od roku 2019 je to vždy minimálně 
částka 1 200 000Kč. Což činí téměř 35% nárůst od roku 2017. Pokud to finanční situace ČAZV 
dovolí, primárně budu odměny alokovat do práce našich editorů a koeditorů, kteří jsou 
odpovědni, společně se svými redakčními radami za kvalitu a rozvoj jednotlivých časopisů. 
Děkuji všem editorům a koeditorům a členům redakčních rad za jejich kvalitní práci, díky které 
jsou naše časopisy stále pozitivně hodnoceny a dochází ke zvyšování jejich impakt faktoru.  
Pro Vaši informaci v roce 2021 se editoři a koeditoři společně zabývali celkem 2467 rukopisy 
vloženými do redakčního systému.  

Děkuji rovněž všem zaměstnancům, bez kterých by nemohla ČAZV fungovat, ať již práce 
celého oddělení redakce a redaktorek řešící samotné redakční procesy jednotlivých časopisů 
s podporou redakčních rad, tak zaměstnankyň oddělení sekretariátu, které v nejvyšší kvalitě 
splňují činnosti týkající se chodu ČAZV a činností vůči MZe a v neposlední řadě pouze s jejich 
součinností lze zabezpečit chod předsednictva. Jako ředitelku mne těší, že většina členů týmu 
na akademii chodí pravidelně s nápady, jak ještě více naplňovat cíle ČAZV v souladu se 
Zřizovací listinou, pozitivně prezentovat zemědělství nejenom široké veřejnosti, ale také mladší 



 

4 
 

generaci. Srdečně děkuji všem za jejich práci a o to více mne těší, že se se zájmem zaměstnanci 
stávají členy akademie a podílejí se na připomínkování strategických dokumentů v rámci 
odborů. Všem patří mé veliké poděkování. 

Uplynulé roky, primárně 2018 - 2021 byly celkově roky propagačních akcí, přestože v roce 
2020 – 2021 spíše v online podobě, zviditelnění organizace a spolupráce. Dovolím si zmínit 
několik zajímavých čísel charakterizující poslední rok, tedy rok 2021 na ČAZV v číslech. 

• Počet uživatelů sociálních sítí ČAZV: přes 5000 uživatelů a 1000 průměrných 
sledujících (Líbí se mi: Facebook - 251 lidí, Twitter - 21 lidí, Instagram - 151 lidí) 

• Počet publikovaných článků v Zemědělci: 5  
• Počet publikovaných článků v Zemědělské škole: 3 
• Počet organizovaných a spoluorganizovaných akcí v roce 2021: 17  
• Počet zpráv na webové stránky a sociální sítě: 109 aktualit a 27 pozvánek, 314 zpráv  

na sociálních sítích (184 zpráv na FB, 69 na Twitteru a 61 na Instagramu) 
• Počet uzavřených memorand v roce 2021: 1  

 
Věřím, že se ČAZV podaří další navýšení členské základny o mladé vědecké pracovníky 
a nejenom vědecké pracovníky, ale mladší generaci studentů a že ČAZV napomůže propagací 
zemědělství a příbuzných oborů zlepšení povědomí o důležitosti zemědělství pro všechny 
generace. Letos vyhlásíme výsledky již 4. ročníku Literární soutěže pro žáky základních a středních 
škol pod záštitou ministra zemědělství a rovněž magistrátu hlavního města Prahy. Srdečně Vás zvu dne 
15. 6. od 14 hodin na vyhlášení výsledků do Velkého sálu Domu zemědělské osvěty. O všech 
aktivitách a novinkách se dočtete na webových stránkách akademie.   

Z pozice ředitelky ČAZV jsem potěšena pozitivním vývojem jak v oblasti finanční, personální, 
procesní i marketingové, která je v mé kompetenci. Děkuji celému předsednictvu za jejich práci 
v odborné vědecké činnosti. 

Celkově mohu konstatovat, že uplynulý rok byl pro celou ČAZV rokem pracovně úspěšným. 
Do dalších let přeji ČAZV další nové úspěchy a přilákání nových aktivních členů  
pro zabezpečení kontinuity v jednotlivých odborech a také, aby naše akademie dále plnila svou 
vizi „Být proaktivní rostoucí organizací utvářející a rozvíjející obraz českého zemědělství“,  
kdy společnými silami kontinuálně rozvíjíme osvětu a vědu s respektem a směrem k lidem. 

S přáním pevného zdraví všem. 

Ing. Hana Urbancová, Ph.D. 
ředitelka 
 
 
V Praze dne 1. 7. 2022 
  



 

5 
 

Hlavní účel zřízení ČAZV 
Česká akademie zemědělských věd (dále jen „ČAZV“) 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: 
 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. 
 
Organizační struktura ČAZV 
K 1. 8. 2018 došlo změnou Zřizovací listiny ke změně organizační struktury. 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.  
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Obr. 1: Organizační a řídící schéma ČAZV  

 
 
 

Základní personální údaje za rok 2021 
V roce 2021 měla ČAZV celkem 14 systemizovaných pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2021 
bylo zaměstnáno celkem 21 zaměstnanců, z nichž byly dvě zaměstnankyně na rodičovské 
dovolené a jedna na mateřské dovolené. V roce 2021 pokračovala stabilizace zaměstnanců 
a potřebné personální změny vedly nejenom ke zvýšení kvalifikační struktury zaměstnanců, ale 
primárně k efektivnímu nastavení procesů s důrazem na tvorbu pozitivního organizačního 
klimatu. ČAZV klade důraz na využívání flexibilních pracovních režimů (částečné úvazky, 
sdílené pozice, home-office aj.), které napomáhají k zabezpečení kontinuity procesů i při 
personálních změnách (např. nemoc, mateřské či rodičovské dovolené aj.). Zároveň je při 
výběrových řízeních kladen důraz na potenciál rozvoje a schopnost týmové práce. Zaměstnanci 
ČAZV jsou rovněž kontinuálně rozvíjeni v odborných a technických kompetencí. Již od roku 
2020 včetně probíhá na ČAZV hodnocení zaměstnanců pomocí 360stupňové zpětné vazby 
(frekvence 1x ročně) s přímým vztahem na systém odměňování (osobní ohodnocení a systém 
odměn udělovaných přímým nadřízeným), které je zakončeno osobním pohovorem s ředitelkou 
ČAZV. 
 
Níže jsou uvedeny počty zaměstnanců za oddělení redakce a za oddělení sekretariátu k 31. 12. 
2021 dle systemizovaných pracovních míst. 
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Tab. 1: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví  
Věk Muži Ženy Celkem Podíl (%) 
Do 20 let - - - - 
21 – 30 let - 5 5 24 
31 – 40 let - 9 9 43 
41 – 50 let - 3 3 14 
51 – 60 let - 3 3 14 
61 a více let - 1 1 5 
Celkem - 21* 21* 100 
Podíl - 100 100 100 

*Poznámka: Jedná se o absolutní počet zaměstnanců během roku 2021, z toho dvě 
zaměstnankyně čerpají rodičovskou dovolenou a jedna mateřskou dovolenou. 
 
Tab. 2: Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví  
Vzdělání Muži Ženy Celkem Podíl (%) 
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 9 
Vyšší odborné - - - - 
VŠ – bakalářské  - 1 1 5 
VŠ – magisterské - 12 12 57 
VŠ – doktorské - 6 6 29 
Celkem - 21* 21* 100 

*Poznámka: Jedná se o absolutní počet zaměstnanců během roku 2021, z toho dvě 
zaměstnankyně čerpají rodičovskou dovolenou a jedna mateřskou dovolenou. 
 
Tab. 3: Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2021 
Ukazatel Počet 
Nástupy 7 
Odchody 3 

 
Tab. 4: Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců i s poměry vzhledem ke všem 
zaměstnancům 
Doba trvání Počet Podíl (%) 
do 1 roku 5 24 
1 – 2 roky 1 5 
2 – 5 let 8 38 
5 – 10 let 4 19 
10 – 15 let 3 14 
15 – 20 let - - 
nad 20 let - - 

 
Jazykové znalosti a rozvoj zaměstnanců 
Podmínkou pro přijetí uchazeče do zaměstnání na ČAZV na všechna pracovní místa (vědecko-
výzkumný pracovník, odborný pracovník, redaktorka) je pokročilá znalost anglického jazyka. 
Protože zaměstnanci ČAZV zpracovávají vědecké články v angličtině, komunikují se 
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zahraničními autory, institucemi a zahraničními hosty, je nutný neustálý rozvoj této 
kompetence. ČAZV klade důraz na rozvoj svých zaměstnanců primárně v jazykových 
a technických kompetencích. V průběhu roku 2021 proto měli zaměstnanci dle náplně práce, 
rozsahu komunikace v anglickém jazyce při výkonu práce i dle kvality práce a motivace 
zaměstnance možnost absolvovat individuální kurzy anglického jazyka. Dle náplně práce poté 
zaměstnanci absolvovali kurzy Typografie, kurz práce v grafických programech Adobe 
(InDesign, Illustrator, Photoshop), kurzy účetní a daňové problematiky nebo kurzy 
manažerských dovedností. Od roku 2021 mají zaměstnanci možnost vzdělávat se v odborných 
individuálních kurzech, přičemž získané kompetence aplikují do zlepšení organizačních 
procesů. Rovněž je využíván mentoring u všech zaměstnanců a koučing u vedoucích 
zaměstnanců. 
 
Hospodaření ČAZV k 31. 12. 2021 
V roce 2021 činil příspěvek na provoz 12.000.000 Kč. Tržby z prodeje tištěných vědeckých 
časopisů byly 251.012,09 Kč a tržby za redakční úpravy vědeckých článků (viz Zřizovací 
listinu) přijatých ke zveřejnění činily 3.718.983,15 Kč. V roce 2020 ČAZV realizovala 
významný kurzový zisk z držby EUR na běžném účtu (díky změnám kurzů v období COVID-
19). Vzhledem k tomu, že se jednalo jen o krátkodobý výkyv měny, realizovala ČAZV dle 
přepočtu k 31. 12. 2021 kurzovou ztrátu ve výši 220.142,01 Kč. 
 
ČAZV v roce 2021 hospodařila s majetkem v celkové hodnotě Stálých aktiv netto (pořizovací 
cena po odečtení korekce) ve výši 1.203 tis. Kč. Veškerý tento majetek byl tvořen dlouhodobým 
hmotným majetkem. Výše uvedený majetek je využíván k zajištění všech činností ČAZV.  
Pro odpisování jednotlivých skupin majetku je užívána metoda rovnoměrného odpisu. ČAZV 
začala v roce 2021 účtovat o zásobách, a to způsobem B. Zásoby jsou tvořeny vytištěnými 
časopisy, které nebyly k datu závěrky distribuovány odběratelům, oceněny jsou váženým 
průměrem ceny tisku. K 31.12.2021 byly v částce 62 tis. Kč. Hodnota celkových pohledávek 
k 31. 12. 2021 činila 12.374 tis. Kč. V této částce tvoří rozhodující výši dohad na příspěvek 
zřizovatele za rok 2021 ve výši 12.000 tis. Kč a poskytnuté provozní zálohy ve výši 340 tis. Kč, 
náklady příštích období byly ve výši 34 tis. Kč. Celková výše závazků činila 13.894 tis. Kč. 
Z toho 12.000 tis. Kč tvoří přijatá záloha na transfer od zřizovatele. Z dodavatelsko-
odběratelských vztahů činily závazky 124 tis. Kč.  
 
V následujícím přehledu jsou uvedeny rozepsané závazné ukazatele rozpočtu ČAZV za rok 
2021 pro hlavní činnost (v tisících Kč). 
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Tab. 5: Ukazatele rozpočtu ČAZV za rok 2021 pro hlavní činnost v tis. Kč 

Ukazatel Schválený 
rozpočet Skutečnost 

A 1 2 
Hlavní činnost 
Výnosy celkem 
   z toho: příspěvek na provoz ze st. rozpočtu              
               na výzkum a vývoj 
 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  

 
15 500 
12 000 

0 
15 500 
8 284 
6 728 
1 556 

0 
2 800 
135 
0 
0 
 
0 
0 

 
16 094 
12 000 

0 
15 210 
8 435 
6 852 
1 556 

0 
2 552 
175 
0 
0 
 
0 

884 

 
Celkem bylo na DPP vyplaceno 1.556 tis. Kč (jednalo se primárně o platby editorům 
a koeditorům (1.200 tis. Kč), náklady na zaučení nových zaměstnanců, odměny předsednictvu, 
kteří zorganizovali odbornou akci svých odborů (workshopů aj.)).  
 
Po uzavření účetnictví 2020 bylo navrženo MZe rozdělení zlepšeného účetního výsledku  
do fondů. S ohledem na nařízení MZe (č. j. 44826/2018-MZE-12111 ze dne 1. 8. 2018 – šetření 
provozních prostředků a následných nařízení s ohledem na COVID-19) a díky optimalizaci 
procesů a následně finančních toků v rámci obou oddělení, snížení počtu externích dodavatelů 
redakčních prací, bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku. Dle doporučení 
externího ekonomicko-účetního auditu, který na ČAZV probíhá pravidelně od roku 2018, bude 
návrh rozdělení hospodářského výsledku prioritně do fondu reprodukce majetku (z důvodu 
nutné postupné obměny zastaralého hardware, zabezpečení techniky zaměstnancům na home-
office při nouzových stavech způsobených např. COVID-19) a fondu odměn.  
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 v roce 2021 
Součástí roční zprávy je rovněž stručná zpráva o vydávání časopisů ČAZV, která byla v plném 
znění dne 24. 2. 2022 schválena předsedou Vydavatelské rady prof. Váchou, předsedou 
předsednictva Dr. Nedělníkem i ředitelkou ČAZV Dr. Urbancovou. Zpráva o vydávání 
časopisů ČAZV byla v souladu se Statutem a Jednacím řádem Vydavatelské rady vědeckých 
časopisů ČAZV a Redakčních rad (dále SJŘ VR a RR) - č. j. 74771/2018-MZE-14151, čl. 1, 



 

10 
 

odst. 21) zaslána dne 28. 2. 2022 na MZe. Níže je uveden text ze schválené a zaslané zprávy  
o vydávání časopisů ČAZV. 
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 Core Collection 
databáze Web of Science (WoS) (Clarivate Analytics), z nichž 9 má přidělen Impakt Faktor,  
1 časopis je v databázi Emerging Sources Citation Index. Od roku 2020 jsou časopisy 
indexovány rovněž v ProQuest a Agricola. 
 
Tab. 6: Impakt faktor (IF), Article Infuence Score (AIS) a SCImago Journal Rank (SJR) 2020 

Název časopisu (zkratka) IF AIS SJR 
Agricultural Economics (AGRICECON) 1.711 0.204 0.439 
Czech Journal of Animal Science (CJAS) 1.267 0.234 0.386 
Czech Journal of Food Sciences (CJFS) 1.279 0.27 0.363 
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB) 0.865 0.182 0.328 
Horticultural Science (HORTSCI) 0.833 0.151 0.303 
Journal of Forest Science (JFS) – – 0.250 
Plant Protection Science (PPS) 1.464 0.350 0.443 
Plant, Soil and Environment (PSE) 1.799 0.344 0.502 
Research in Agricultural Engineering (RAE) – – 0.166 
Soil and Water Research (SWR) 2.056 0.298 0.569 
Veterinární medicína (VETMED) 0.565 0.167 0.272 

Zdroj: IF, AIS – databáze Web of Science (revize WoS k 25. 10. 2021); SJR – Scopus 

 
Tab. 7: Pohyb rukopisů v redakcích časopisů ČAZV v roce 2021 a srovnání s rokem 2020 
Zkratka názvu 
časopisu 

 
Počet rukopisů 

zaslaných do redakce 

 
Vrácené 

rukopisy* 

 
Čísel 
/rok 

 
Uveřejněno 
tiskových 

stran 

Počet uveřejněných článků  
Počet 

lektorů**/ 
zemí Celkem ČR Zahr. 

2020 2021 2021/20 2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 2021 2021 

AGRICECON 514 434 0.84 467 407 12 561 518 58 51 11 40 111/23 
CJAS 307 213 0.69 190 167 12 490 498 51 53 13 40 139/37 
CJFS 308 280 0.91 163 214 6 421 492 58 57 17 40 205/30 
CJGPB 103 121 1.17 96 91 4 173 169 23 21 2 19 95/30 
HORTSCI 182 120 0.66 132 96 4 220 204 25 24 0 24 92/32 
JFS 218 160 0.73 157 120 12 531 581 50 53 10 43 121/16 
PPS 191 182 0.95 145 141 4 329 348 37 40 5 35 121/39 
PSE 673 539 0.80 558 464 12 663 746 87 84 14 70 169/34 
RAE 109 98 0.90 75 68 4 163 207 20 24 3 21 50/7 
SWR 183 169 0.92 159 142 4 272 267 28 27 7 20 50/10 
VETMED 246 151 0.61 78 139 12 563 546 69 72 14 58 184/35 
Celkem 3034 2467 0.81 2220 2049 86 4386 4576 506 506 96 410 x 

*počet všech rukopisů vrácených autorům v daném roce – nehledě na rok jejich vložení; 
**počet lektorů/počet zemí původu lektorů – kteří odevzdali posudek 
(pozitivní i negativní) Zdroj: redakční systém ČAZV 

 
Tabulka 7 prezentuje vytíženost jednotlivých redakcí a srovnání mezi všemi časopisy ČAZV. 
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Zatíženost redakcí je ovlivněna primárně aktivitou redakčních rad, koeditorů a editora, kteří 
odpovídají za rozvoj časopisů. Primárním cílem vydavatelské činnosti je kontinuální rozvoj 
aktivních redakčních rad, které se zapojují do recenzních procesů, zkracují lhůty recenzních 
řízení, publikují v časopisech ČAZV, primárně je citují a rozšiřují dobré jméno daného časopisu 
v tuzemsku i ve světě. 
 
Vydavatelská rada  
Vydavatelská rada (VR) odpovídá za koordinaci a rozvoj publikační činnosti ve vědeckých 
časopisech. V souladu s novým SJŘ VR a RR má VR celkem 7 členů a schází se minimálně 2x 
do roka. Z titulu svých funkcí jsou členy VR 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 VR se stává předsedou 
VR. 
VR přijímá k projednání a schválení návrhy na zlepšení činnosti redakčních rad (RR) 
a vydavatelské činnosti ČAZV od jednotlivých editorů. VR rozhoduje formou usnesení.  
 
 Termín jednání VR v roce 2021: 30. 9. 2021 za účasti 5 členů ze 7. 
 Termín rozšířeného jednání VR (za účasti editorů a redaktorek) v roce 2021: 9. 12. 

2021. 
 

Složení VR v roce 2021: 
 prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – předseda VR 
 Ing. Hana Urbancová, Ph.D.; doc. Ing. Pavlína Adam, Ph.D.; prof. Ing. Aleš Lebeda, 

DrSc.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Ing. Vendula Pospíšilová, Ph.D.; prof. Ing. Marek 
Vochozka, MBA, Ph.D. 
 

Změny v redakční činnosti v roce 2021 schválené VR na svých zasedáních: 
Časopisy ČAZV jsou administrovány pod jedním redakčním systémem (dále jen RS) od 25. 5. 
2018.  
Zásadní změny v RS implementované v roce 2021: 
 Jednání o novém RS; 
 Implementace nové role – Editorial Board member; 
 Zařazení časopisů do světových databází; 
 Jednání o slevách za publication fee; 
 další operativní změny v RS, které již nejsou součástí zprávy. 

 
Jednotlivé body jsou podrobně rozebrány v textu níže: 
 
 Jednání o novém RS 

V březnu 2021 obdrželo oddělení redakce ČAZV a ředitelka ČAZV od dodavatele RS, firmy  
e-FRACTAL, informaci, že na základě jejich provedených analýz zjistili, že jejich RS je již 
v delším horizontu neudržitelný a hrozí jeho kolaps (je programován ve starém programovacím 
jazyce, nemůže zpracovávat více dat aj.). Dodavatel dokáže garantovat funkčnost RS 
v maximální délce dalších tří let, a to pouze v případě, že bude kladen důraz na archivaci dat  
a bude zastaven veškerý další rozvoj systému. Byly zjišťovány informace o možnostech řešení 
této situace a cenových úrovních jednotlivých řešení (přechod na jiný RS). Na základě důkladné 
analýzy byly nalezeny čtyři varianty řešení:  

 Solen SW – redakční systém Actavia.  
 Vývoj vlastního modulu Publishing a následně celého RS.  
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 Spolupráce se zahraničními dodavateli RS.  
 Open Source RS.  

Bližší informace o jednotlivých variantách byly všem členům VR předloženy v rámci Srovnání 
RS.  
Na základě získaných informací byly reálné pouze dvě z nabízených variant (A a B),  
a to primárně při zohlednění ceny, legislativy a zákona o veřejných zakázkách, vhodnosti 
systémů pro účely oddělení redakce ČAZV, míry rizika s nedodáním služby atd. O využití RS 
Actavia (varianta A) již ČAZV uvažovala cca před dvěma lety. Actavia byla testována uživateli 
stávajícího RS (editory, koeditory a redaktorkami) a byl vytvořen souhrn připomínek (primárně 
ze strany oddělení redakce), které poukazovaly na jiné parametry či funkcionality RS Actavia. 
V průběhu posledních dvou let byla většina připomínek ze strany firmy Solen zapracována. RS 
Actavia nabízí přizpůsobení systému specifickým podmínkám vydavatelství. V současné době 
tento RS používá většina obdobných organizací v České republice, včetně Akademie věd ČR. 
Varianta A z nabízených možností je s ohledem na diskutovaná kritéria nejpříznivější  
a dodavatel je schopen systém připravit na testování v provozu během cca 3–4 měsíců.  
U varianty B, tedy vlastního vývoje, není možné dopředu odhadnout ani rámec finální finanční 
náročnosti (zástupci nezávazně oslovených společností zabývající se vývojem systémů uvedli, 
že se jedná o jednotky milionů), ani zaručit období, kdy by byl RS plně funkční a je 
pravděpodobné, že by v průběhu vývoje vznikly další neočekávané překážky (vysoký risk). 
Systém Actavia již nyní ve velké míře odpovídá požadavkům ČAZV či ho dodavatel upraví 
(např.: soulad se stávajícími redakčními procesy ČAZV, spolupráce s DOI, respektování double 
blind atd.). RS Actavia navíc nabízí funkcionality, které povedou k dalšímu rozvoji časopisů 
(např.: export do XML, propojení s Publons, uživatelské informace). V rámci zakoupené 
licence je možné se domluvit s dodavatelem na používání jakýchkoli funkcionalit systému  
či na dalším rozvoji.  
Varianty C a D jsou finančně vysoce nákladné a procesně nevyhovují nastaveným procesům 
v oddělení redakce – Clarivate Analytics (RS ScholarOne) neobsahuje modul Publishing,  
který je pro ČAZV nezbytný. Sciendo (RS Editorial Manager, dříve Versita) představuje 
nejnižší pořizovací náklady pro 11 časopisů ve výši přes 6 mil./ročně, což je 50 % každoročního 
rozpočtu ČAZV. Další možnosti jsou v rámci tzv. převzetí časopisů, což u státní příspěvkové 
organizace není možné. Členové VR se shodli na tom, že vzhledem k možnému kolapsu 
stávajícího RS je naprosto nutné tuto situaci začít okamžitě řešit a změnit RS, než dojde  
ke kolapsu stávajícího.  
Členové VR, kteří se jednání VR zúčastnili, se jednoznačně shodli, že variant C a D nepřichází  
pro ČAZV v úvahu (z hlediska ekonomického, procesního, legislativního aj.). Následně 
proběhlo hlasování o obou akceptovatelných variantách pro ČAZV (A a B).  
Plný přechod na RS Actavia je možný plánovat od 1. ledna 2023. V přechodovém období 
proběhne analýza RS Actavia a úprava RS dle požadavků ČAZV. Následovat bude testování 
upraveného RS, potřebná školení pro zainteresované strany a další nutné kroky související  
s přechodem na nový RS. V rámci ČAZV bude vytvořen tým zajišťující postupnou 
implementaci a vytvořena komunikační strategie pro naplánování optimálního způsobu  
a načasování komunikace s jednotlivými zainteresovanými stranami. Bude nutné vypovědět 
smlouvu se stávajícím dodavatelem a určitou dobu se předpokládá souběh obou RS  
pro zachování kontinuity redakčních prací. 
 
 Implementace nové role  

Ve stávajícím RS byla v roce 2021 implementována VR schválená funkce – Editorial Board 
member (EBm), umožňující větší zapojení členů RR do procesu recenzního řízení článků. 
Členové RR, kterým je udělena role EBm, mohou posuzovat nové anonymizované články  
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ze svého oboru, navrhovat k nim recenzenty a případně i hodnotit úpravu těchto článku  
dle posudků recenzentů.  
 
 Schválení zařazení všech časopisů ČAZV do databáze ProQuest 

Časopisy ČAZV byly se souhlasem VR v dubnu roku 2021 zařazeny do databází ProQuest: 
- Agriculture Science Database; 
- Biological Science Database; 
- Environmental Science Database; 
- Publicly Available Content Database. 

 
 Časopis VETMED – databáze PubMed Central (PMC) 

Koncem listopadu 2021 byla podána přihláška časopisu VETMED do PMC. Nyní probíhá 
evaluace časopisu.  
Časopis VETMED a časopis CJAS (který je také připravován na zařazení do PMC) od počátku 
roku 2020 vychází ve formátu požadovaném databází PMC. Autoři nových článků jsou žádáni 
o deklaraci konfliktu zájmů ve znění požadovaném PMC.   
 
 Sleva pro lektory  

Cílem slevy pro lektory je zvýšení motivace recenzentů vypracovat kvalitní posudek a zároveň 
zvýšení počtu článků zaslaných do redakcí časopisů. VR v roce 2020 schválila slevu ve výši  
50 % ze základu poplatku za redakční zpracování článku pro autora, který odevzdal posudek 
na článek časopisu ČAZV v požadované kvalitě – v souladu s Etickým kodexem časopisů 
ČAZV. Platnost slevy je jeden rok od data odevzdání posudku. Sleva je jednorázová  
a při vyšším počtu posudků od jednoho lektora se nekumuluje. 
Rozhodnutí: V roce 2021 VR na svém jednání dne 30. 9. 2021 schválila novou metodiku 
rozdělení celkové částky alokované na slevy mezi jednotlivé časopisy ČAZV, zohledňující 
kvartil WoS, ve kterém se časopis nachází. Podpora časopisů tak bude více cílená. 
V roce 2021 bylo uděleno 30 slev z poplatku za redakční zpracování článku za kvalitní posudek  
(50% ceny). Slevu nejvíce využívali autoři časopisů PSE (8 článků), CJFS (7 článků), 
AGRICECON (6 článků) a VETMED (6 článků). 
 
 Sleva pro autory – odpuštění publikačního poplatku 

VR v roce 2020 schválila možnost využití 100% slevy na 2 články/časopis za rok, dle výběru 
editora: vyžádané review či vybraný článek od excelentního odborníka v oboru. 
Sleva pro autory byla v roce 2021 udělena pouze jednou – autorskému kolektivu článku  
pro CJGPB. Jedná se o článek připravovaný pro tematické číslo, které bude publikováno 
v průběhu roku 2022 u příležitosti 200 let od narození G. J. Mendela.  
 
Vývoj přijatých článků do časopisů ČAZV 
Počty článků zaslaných do redakcí časopisů ČAZV v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 klesly 
v průměru o 19 %. K největšímu poklesu počtu článků zaslaných do redakce došlo u časopisů 
VETMED (o 30 %) a HORTSCI (o 34 %). Poklesl také podíl článků od českých autorů z 30 % 
v roce 2020 na 23 % v roce 2021 (průměr za redakce). Určitý vliv na tento pokles může mít  
i Metodika 2017+. K růstu počtu článků zaslaných do redakce došlo u časopisu CJGPB.  
Opatření: větší zapojení editorů, členů RR a odborů ČAZV do procesu recenzního řízení, 
nutnost aktivizace členů odborů přes předsedy odborů (pomoc s lektorováním). Rozšíření 
členské základny RR časopisů o nové aktivní členy. 
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Změny na pozici editora/editorky vědeckých časopisů ČAZV 
V průběhu roku 2021 nedošlo k žádným změnám na pozicích editorů. Editoři časopisů jsou 
jmenováni na 4 roky, celkem 6 editorů je jmenováno do posledního července 2022 (z celkem 
11). Dne 1. 12. 2020 bylo předsednictvem ČAZV předloženo na MZe oznámení o rezignaci 
prof. Řepkové, editorky CJGPB a žádost o jmenování doc. Vyhnánka. Žádost byla projednána 
všemi příslušnými orgány ČAZV a schválena náměstkem ministra zemědělství. Změna editora 
proběhla k 1. 1. 2021. Změna se prokázala jako velmi pozitivní s ohledem na rozvoj časopisu. 
 
Odměny editorům a koeditorům v roce 2021 
Do 31. 12. 2018 byli editoři a koeditoři odměňováni na základě uzavřených smluv, od 1. 1. 
2019 se stali zaměstnanci ČAZV (DPP), finanční prostředky byly na základě schválení MZe 
přesunuty do OON. Tato praxe, která se na ČAZV osvědčila a splňuje veškeré procesní, 
legislativní i personální oblasti, byla využita i v roce 2021 a bude využívána i nadále. Vývoj 
odměn editorům a koeditorům za jejich práci zobrazuje Tab. 8. 
 
Tab. 8: Vývoj odměn editorů a koeditorů v jednotlivých letech v Kč  
 Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Kvartál 

  

  

  

500 190 Kč 
(I.- III.Q) 

197 700 Kč 

(I.Q) 

211 860 Kč 

(I.Q) 

499 980 Kč 

(I. a II. Q) 

300 000 Kč 

(I. Q) 

300 000 Kč 

(I. Q) 

300 000 Kč 

(I. Q) 

203 370 Kč 
(IV.Q) 

502 320 Kč 

(II.-III.Q) 

500 434 Kč 

(II. a III.Q) 
600 060 Kč 
(III. a IV. Q) 

300 000 Kč 
(II.Q) 

300 000 Kč 
(II.Q) 

300 000 Kč 
(II.Q) 

 

238 530 Kč 
(IV.Q) 

200 000 Kč 

(IV.Q) 
 

335 000 Kč 
(III.Q) 

320 000 Kč 
(III. Q) 

300 000 Kč 
(III. Q) 

    

326 628 Kč 
(IV.Q) 

421 715 Kč 
(IV.Q) 

300 000 Kč 
(IV.Q) 

Celkem 703 560 Kč 938 550 Kč 912 294 Kč 1 100 040 Kč 1 261 628 Kč 1 341 715 Kč 1 200 000 Kč 

Zdroj: účetní systém ČAZV 

Redakční rady časopisů ČAZV 
V průběhu roku 2021 docházelo kontinuálně k rozšiřování členské základny 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 RR. Výraznou obměnou a rozšířením v roce 2021 prošly RR 
časopisů JFS, CJFS, a HORTSCI. 
 
Dle SJŘ VR a RR se RR každého časopisu musí scházet minimálně 2x ročně.  
Termíny jednání RR v roce 2021: 
 Agricultural Economics: 22. 4., 21. 10. 
 Czech Journal of Animal Science: 28. 4., 10. 11. 
 Czech Journal of Food Sciences: 18. 5, 24. 11. 
 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding: 24. 3., 8. 9. 
 Horticultural Science: 10. 6., 9. 11. 
 Journal of Forest Science: 16. 6., 16. 11. 
 Plant Protection Science: 24.6., 21. 10. 
 Plant, Soil and Environment: 28. 6., 30. 11. 
 Research in Agricultural Engineering: 28. 6., 26. 11. 
 Soil and Water Research: 18. 6., 8. 12. 
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 Veterinární Medicína: 26. 5., 9. 12. 
 

Jednání RR jsou pro rozvoj časopisů velmi důležitá a podnětná. Návrhy na zlepšení 
vydavatelské činnosti, které na nich zazněly, jsou následně po schválení VR do velké míry 
aplikovány u všech časopisů ČAZV. Účast vedoucí oddělení redakce a ředitelky na jednáních 
podporuje sdílení poznatků a zkušeností napříč časopisy. Nutností je účast i předsedů odborů, 
kteří jsou na povinnost své účasti v souladu se SJŘ ČAZV informování na jednáních 
předsednictva. 
 
Propagace vědeckých časopisů ČAZV v roce 2021 
Od roku 2019 kontinuálně vychází časopisy ČAZV s novými obálkami reflektujícími novou 
korporátní identitu včetně motivu hrotu tužky (; vycházejícího z motta „Píšeš? Publikuj!“). 
 
Obr. 2: Obálky vědeckých časopisů ČAZV 

 
 
Webové prezentace časopisů i další propagační materiály byly upraveny v souladu s novou 
korporátní identitou ČAZV (www.agriculturejournals.cz). Došlo k zavedení sdílení 
publikovaných článků pomocí sociálních sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn) a emailem mezi 
členy RR a členskou základnou ČAZV (mezi členy příslušného odboru, jehož předseda je 
garantem kvality časopisu). Dále byly zhotoveny reklamní bannery (pro propagaci online, Obr. 
3 - ukázka časopis AgricEcon), které jsou redaktorkami využívány především v emailové 
komunikaci (součást podpisu): 
 
Obr. 3: Banner - ukázka časopis AgricEcon 

 
 

Propagace jednotlivých časopisů ČAZV probíhá na Facebooku a LinkedIn. Stálá expozice 
časopisů ČAZV je umístěna v Objevovně Národního zemědělského muzea a v Knihovně 
Antonína Švehly. Časopisy byly v roce 2021 také propagovány na různých oborových akcích 
a konferencích (např.: Květinův den 2021 a akcích přímo organizovaných ČAZV viz seznam 
nejvýznamnějších akcí níže). K propagaci časopisů a vydavatelské činnosti ČAZV je 
k dispozici roll-up, propagační letáčky, sešity jednotlivých časopisů a drobné reklamní 
předměty (samolepky, odznaky, propisky atd.). Propagační materiály zaměřené  
na vydavatelskou činnost informují o ČAZV, zaměření časopisů, způsobu recenzního řízení, 
výši aktuálního Impakt faktoru (případně SJR) a obsahují také kontakt určený autorům 
vědeckých článků. 
 



 

16 
 

Obr. 4: Koláž Call for Papers CAAS 

 
 

Obr. 5: Sešit časopisů – ukázka pro časopis CJGPB 
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Obr. 6: Plakát bannerů časopisů ČAZV 

 
Obr. 7: Hrací karty „Černý Petr“ s motivy časopisů ČAZV a zemědělských oborů 
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Odborná vědecká činnost ČAZV v roce 2021 
Dne 7. 12. 2020 nabyla účinnosti změna č. 2 Statutu a Jednacího řádu (SJŘ) ČAZV  
č. j. 41226/2018-MZE-14151 ze dne 30. 7. 2018, která zvýšila počet zřízených odborů ČAZV 
na 12, a to o Odbor agrárních věd. Členská základna tak tvoří 12 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), lesního hospodářství (OLH)  
a agrárních dějin (OAD). 
 
V souladu s platným SJŘ ČAZV proběhlo v období od 3. 3. – 26. 3. 2021 korespondenční 
hlasování členů ČAZV do výborů odborů ČAZV na funkční období 2021 – 2025. Celkem 
proběhlo hlasování do 11 z 12 zřízených odborů ČAZV, s výjimkou OVH, do něhož probíhaly 
volby již v roce 2019. Volby do všech výborů odborů proběhly řádně a byly platné, tedy se jich 
zúčastnilo požadované množství členů odborů. Dle SJŘ ČAZV je každý výbor zastoupen  
5 členy, z jejichž středu je následně zvolen předseda odboru, který se stává členem 
předsednictva ČAZV. Setkání výborů a volba předsedy výboru a tím i odboru proběhla v období 
19. 4. – 30. 4. 2021. Ve většině odborů stávající předsedové obhájili svou pozici a pokračují  
tak v předsednické pozici na další funkční období. Nově zvoleným předsedou OVL se stal 
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. a OEŘSI prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. Ve volbách bylo také 
ustanoveno složení nově vzniklého odboru OAD, jehož předsedou se stal Ing. Zdeněk Novák. 
V novém složení předsednictvo poprvé zasedlo dne 17. 6. 2021, kdy proběhla také volba 
předsedy a místopředsedy předsednictva ČAZV. Na základě výsledku volby předsednictvo 
navrhlo za nového předsedu předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D.  
a místopředsedu předsednictva ČAZV prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc., kteří byli 
ministrem zemědělství jmenováni do funkcí 19. 7. 2021. 
 
Složení předsednictva: 
 Předseda předsednictva – RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D. 
 Místopředseda předsednictva - prof. Ing. Vilém PODRÁZSKÝ, CSc. (OLH) 
 Členové - Ing. Pavel SEKÁČ, Ph.D. (MZe), Mgr. Jan RADOŠ (MZe), Ing. Jaroslav 

ČEPL, CSc. (ORV), Ing. Prokop ŠMIROUS, CSc. (do 17. 6. 2021) a prof. RNDr. Ing. 
František KOCOUREK, CSc. (od 17. 6. 2021) (ORL), doc. Ing. Petr HOMOLKA, CSc., 
Ph.D. (OŽV), doc. MVDr. Pavel SUCHÝ, Ph.D. (do 17. 6. 2021) a MVDr. Martin 
FALDYNA, Ph.D. (od 17. 6. 2021) (OVL), prof. Dr. Ing. František KUMHÁLA 
(OZTEV), Ing. Petr ROUBAL, CSc. (OPTT), Ing. Slavomíra VAVREINOVÁ, CSc. 
(OVOJP), doc. Ing. Tomáš DOUCHA, CSc. (do 17. 6. 2021) a prof. Ing. Lukáš 
ČECHURA, Ph.D. (od 17. 6. 2021) (OEŘSI), prof. Ing. Radim VÁCHA, Ph.D. (OP), 
doc. Ing. PhDr. Ladislav KOUTNÝ, Ph.D., CSc. (OVH), Ing. Zdeněk NOVÁK  
(od 17. 6. 2021) (OAD). 
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Tab. 9: Seznam členů ČAZV k 31. 12. 2020 
Název odboru První členství Čestné členství Celkem Druhé a další 

členství 
ORV 97 14 111 12 
ORL 66 4 70 1 
OŽV 77 13 90 4 
OVL 36 3 39 5 
OZTEV 68 3 71 4 
OPTT 21 4 25 6 
OVOJP 33 6 39 13 
OEŘSI 80 5 85 5 
OP 30 7 37 5 
OVH 46 14 60 9 
OLH 39 9 48 1 
OAD 57 0 57 6 
Celkem 650 82 732 71 

 
ČAZV v roce 2021 sdružovala 732 členů, z toho 82 čestných, působících ve 12 odborech.  
 
Předsednictvo ČAZV se sešlo na pravidelných měsíčních jednáních 10 x v roce 2021 (12. 1.; 
4. 2.; 4. 3.; 15. 4.; 13. 5.; 17. 6.; 25. 8.; 7. 10.; 4. 11.; 2. 12. 2021).  
Z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhla 
zasedání předsednictva od ledna do května 2021 online, a to přes zabezpečenou platformu 
Teams. Předsednictvo znovu zasedlo k jednání online také v prosinci 2021. V roce 2021 se 
uskutečnilo jedno výjezdní zasedání předsednictva, a to dne 25. 8. 2021 v Mysliveckém salonku 
zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou při příležitosti konání agrosalonu Země živitelka, kde 
probíhá v rámci stánku Ministerstva zemědělství také prezentace ČAZV. Na jednáních 
předsednictva v dubnu – červnu 2021 zasedali členové předsednictva také v roli Hodnoticí 
komise Cen ministra zemědělství, které jsou slavnostně vyhlášeny právě na tomto agrosalonu. 
Dne 4. 11. 2021 navázalo na jednání předsednictva setkání předsednictva ČAZV a zástupců 
Ministerstva zemědělství s řediteli výzkumných organizací v resortu zemědělství.  
V průběhu února a března 2021 proběhla prostřednictvím videokonference plenární zasedání 
odborů ČAZV, kde byla virtuálně předána ocenění členům odborů za rok 2020 (celkem  
3 bronzové, 5 stříbrných a 4 zlaté medaile) a 2021 (celkem 12 bronzových, 9 stříbrných  
a 6 zlatých medailí). Přetrvávající epidemiologická situace neumožnila uspořádat tradiční 
plenární zasedání členů ČAZV osobně, a to v roce 2020 ani 2021. Dne 4. 3. 2021 proběhlo 
proto online setkání se členskou základnou ČAZV prostřednictvím televizního přenosu,  
kde vystoupil předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a také předseda 
Vydavatelské rady prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., kteří shrnuli činnost ČAZV v uplynulých 
letech a představili úkoly a výzvy, kterým v současnosti akademie čelí. V roce 2021 se dále 
sešla Komise lesnické ekonomiky při OLH (24. – 25. 6. 2021), Komise managementu  
a strategického rozvoje lidských zdrojů v zemědělství při OEŘSI (25. 6. 2021) a výbor ORL 
(3. 11. 2021). 
 
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). V uvedených 
organizacích nejsou placeny žádné členské příspěvky. Náklady spojené s členstvím představují 
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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 2021 se uskutečnila v rámci mezinárodní spolupráce tato zasedání a akce: 
 Ve dnech 20. – 23. 7. 2021 proběhl online XVI. Kongres Evropské asociace 

zemědělských ekonomů (EAAE). ČAZV byla v rámci kongresu zastoupena předsedou 
OEŘSI, prof. Ing. Lukášem Čechurou, Ph.D., který byl v programovém i organizačním 
výboru kongresu. Společně s doc. RNDr. Tomášem Ratingerem, Ph.D. zastupovali 
nejenom ČAZV, odbor OEŘSI, ale i časopis Agricultural Economics, kde přednášející 
z konference měli následně možnost publikovat své výstupy. 

 Dne 10. 3. 2021 a 18. 6. 2021 se prostřednictvím videokonference uskutečnilo zasedání 
Řídícího výboru UEAA, jehož součástí je také Česká republika zastoupená  
prof. Ing. Vilémem Podrázským, CSc., místopředsedou předsednictva ČAZV. 
Březnového zasedání se v zastoupení prof. Podrázského zúčastnil předseda 
předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

 Dne 30. 11. 2021 měli zástupci UEAA online setkání s Alfonsem Gutierrezem a jeho 
kolegy, kteří se zabývají problematikou lesnictví na Generálním ředitelství  
pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské Komise. UEAA zastupoval také  
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.  
 

V rámci mezinárodní spolupráce se ČAZV podílela na vydání těchto dokumentů, prohlášení: 
 UEAA: Evropská komise uznává, že produkty nových genových technologií jsou  

v souladu s cíli evropské Zelené dohody (vyjádření UEAA). 
 Prohlášení UEAA k nové strategii EU v oblasti lesnictví do roku 2030. 

 
Nejvýznamnější akce s účastí ČAZV v roce 2021 
V roce 2021 byla realizována řada akcí v oblasti propagace organizace, navazování spolupráce 
a popularizace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ČAZV. V roce 2021 byla řada akcí 
bohužel nepříznivě ovlivněna epidemiologickou situací a omezeními. I přesto ČAZV aktivně 
prezentovala svou činnost a podílela se na organizaci mnoha akcí. 
 
Výčet nejvýznamnějších událostí: 
 Společná diskuse předsednictva ČAZV s prezidentem AK ČR Ing. Janem Doležalem 

v rámci únorového jednání předsednictva ČAZV (2/2021); 
 Online setkání se členskou základnou ČAZV v rámci televizního přenosu (3/2021); 
 Podepsání rámcové smlouvy o spolupráci s Úhlava, o.p.s. (5/2021); 
 Vyhlášení soutěže Věda pro zemi (6/2021); 
 Květinův den (6/2021); 
 Slavnostní vyhlášení 3. ročníku literární soutěže ČAZV na zemědělská témata (6/2021); 
 Výstava Naše pole v Nabočanech (6/2021); 
 ČAZV a Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR ocenily práci analytika 
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Václava Vojtěcha. Na návrh ministra zemědělství ČR Miroslava Tomana mu ČAZV 
udělila Zlatou medaili za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním 
sektoru (6/2021); 

 XVI. Kongres Evropské asociace zemědělských ekonomů (7/2021); 
 Země živitelka (8/2021); 
 Vyhlášení soutěže „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 

2020“ a soutěže „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu 
a experimentálního vývoje v roce 2020“ (8/2021); 

 AnimalTech a Národní výstava hospodářských zvířat (9/2021); 
 Seminář „Pohled před hranice“ na téma „rostlinolékařství není jen chemie“ (9/2021); 
 Veletrh Natura Viva (9/2021); 
 Konference s názvem "Súčasnosť a predikcie zmien v personálnom manažmente", 

spolupořádal odbor OEŘSI ČAZV (9/2021); 
 Noc vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze (9/2021); 
 Setkání zástupců Ministerstva zemědělství, ČAZV a ředitelů výzkumných organizací  

v resortu zemědělství (11/2021); 
 Konference „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství  

a lesnictví“, ČAZV spolupořadatelem (11/2021); 
 XXIII. Rostlinolékařské dny (11/2021); 
 Konference "Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování 

produktů" (11/2021); 
 Online Workshop „Piš a publikuj aneb Jak připravit rukopis pro vědecký časopis“ 

(11/2021); 
 Vyhlášení čtvrtého ročníku literární soutěže ČAZV na zemědělská témata (9/2021); 
 Jednání zástupců předsednictva ČAZV a Podvýboru pro zemědělství Výboru  

pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR pod vedením předsedy podvýboru 
Ing. Petra Šilara (12/2021); 

 Členové a zaměstnanci ČAZV pravidelně publikovali v časopisech Zemědělec, 
Zemědělská škola, Agrární prostor a dalších.  

 
Vydané dokumenty a prohlášení ČAZV v roce 2021: 
 Prohlášení OLH ČAZV k pěstování douglasky tisolisté (popřípadě dalších 

introdukovaných dřevin) v České republice (2/2021); 
 ORL ČAZV vyjádřil dopisem, který byl adresován České televizi, svůj kritický názor 

na spot s názvem „Smrtistřik zhoubovec“ (3/2021); 
 Rozpočet na výzkum ohrožen? Prohlášení předsednictva ČAZV (5/2021); 
 Vyjádření předsedy ORL ČAZV k první dopadové evropské studii k novým strategiím 

EU (10/2021). 
  

Marketingová propagace ČAZV  
ČAZV i v roce 2021 pokračovala v aktivní prezentaci na již používaných sociálních sítích 
Facebook ČAZV, Facebook jednotlivých časopisů, Twitter, LinkedIn a Instagramu, 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. Dále ČAZV pokračovala ve vytváření tematických rubrik na Facebooku, 
jako například rubriku mezinárodní a světové dny spojené se zemědělstvím a přírodou, 
zajímavosti z historie akademie, medailonky odborů ČAZV, rozhovory s předsedy odborů, 
zábavné aktivity a hádanky.  
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Mezinárodní rok ovoce a zeleniny 2021 
ČAZV se v roce 2021 aktivně zapojila do celosvětové iniciativy a kampaně Mezinárodní rok 
ovoce a zeleniny 2021, který vyhlásila Organizace pro zemědělství a výživu při OSN (FAO). 
ČAZV v této souvislosti připravila speciální sekci na webových stránkách ČAZV se 
zajímavostmi a aktualitami k dané tématice. Ve spolupráci s Odborem potravinářské 
technologie a techniky (OPTT), Odborem výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP)  
a Odborem agrárních dějin (OAD) vznikla série 3 edukačně-naučných videí na téma 
skladování, zpracování a složení ovoce a zeleniny. Zároveň byl k tomuto tématu vytvořen 
naučný leták se zábavnými aktivitami pro děti a mládež.  
Pro neimpaktovaný časopis Prameny a studie byla kolektivem autorů ČAZV sepsána studie  
na téma „Globální význam ovoce a zeleniny nejen v kontextu vědy a výzkumu“.  
 
Popularizace činnosti ČAZV směrem k mladé generaci 
ČAZV se dlouhoodbě zaměřuje na osvětu a popularizaci zemědělských věd směrem k mladé 
generaci.  
 V roce 2021 uspořádala ČAZV již 3. ročník literární soutěže pro žáky základních  

a středních škol. Literární soutěž se konala pod záštitou ministra zemědělství Miroslava 
Tomana a předsedkyně Výboru ro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Mariany Čapkové. 
Z vybraných literárních prací dětí vzniklo speciální číslo časopisu „České zemědělství 
pohledem žáků III“, které bylo otištěno a zveřejněno na webových stránkách ČAZV. 

 ČAZV se stala v roce 2021 partnerem projektu „Dětská zemědělská akademie“, kterou 
pořádá Úhlava, o.p.s. Cílem projektu je vzdělávání dětí napříč všemi obory zemědělství, 
potravinářství a lesnictví formou zájmového kroužku. ČAZV jako partner projektu 
zajistila odborné lektorství vybraných témat a věnovala řadu propagačních materiálů. 

 Na podporu propagace činnosti ČAZV u mladé generace vytvořila ČAZV v roce 2021 
„Pracovní sešit aktivit a omalovánek“ cílený na děti, mládež a jejich rodiče. Pracovní 
sešit představuje jednotlivé odbory ČAZV, jejich zaměření a činnost a u každého odboru 
nabízí dětem zábavné aktivity jako spojovačky, bludiště, hádanky, křížovky apod.  
 

Obr. 7: Pracovní sešit dětských aktivit a omalovánek 
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Facebook: https://www.facebook.com/ceskaakademiezemedelskychved/   
 Czech Journal of Animal Science: https://www.facebook.com/Czech-Journal-of-

Animal-Science-800201643486611/?ref=bookmarks  
 Czech Journal of Food Sciences: https://www.facebook.com/Czech-Journal-of-Food-

Sciences-1902982313353799/?ref=bookmarks   
 Journal of Forest Science: https://www.facebook.com/Journal-of-Forest-Science-

122601001784575/?ref=bookmarks  
 Research in Agricultural Engineering: https://www.facebook.com/Research-in-

Agricultural-Engineering-129773367744045/?ref=bookmarks  
 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding: https://www.facebook.com/Czech-

Journal-of-Genetics-and-Plant-Breeding-1444088435640152/?ref=bookmarks  
 Plant, Soil and Enviroment: https://www.facebook.com/Plant-Soil-and-Enviroment-

1565584543520845/?ref=bookmarks  
 Veterinární medicína: https://www.facebook.com/Veterinárn%C3%AD-

medic%C3%ADna-495465840815547/?ref=bookmarks  
 Agricultural Economics: https://www.facebook.com/Agricultural-Economics-

1483513018370572/?ref=bookmarks  
 Horticultural Science: https://www.facebook.com/Horticultural-Science-

349462288838711/?ref=bookmarks  
 Soil and Water Research: https://www.facebook.com/Soil-and-Water-Research-

2021524761425115/?ref=bookmarks  
 
Twitter: https://twitter.com/cazvveda 
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/česká-akademie-zemědělských-věd/ 
 
Instagram: https://www.instagram.com/akademie_zemedelskych_ved/ 
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Obr. 8: Plakát „Píšeš? Publiuj!“ 

 
 



Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Česká akademie zemědělských věd, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Příspěvková organizace, Vydávání vědeckých časopisů,  IČ: 48135291

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2021

okamžik sestavení: 29.06.2022 10:19:49

Název položkyČíslo položky Syntetický
účet

1 2 3 4

BĚŽNÉ

MINULÉNETTOKOREKCEBRUTTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ

AKTIVA CELKEM 23 758 669.04 3 254 694.63 20 503 974.41 7 686 986.14
Stálá aktiva 4 457 611.10 3 254 694.63A. 1 202 916.47 1 404 973.97

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 452 811.00 1 452 811.00 0.00 0.00
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.00 0.00012 0.00 0.001.
Software 1 343 272.00 1 343 272.00013 0.00 0.002.
Ocenitelná práva 0.00 0.00014 0.00 0.003.
Povolenky na emise a preferenční limity 0.00 0.00015 0.00 0.004.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 109 539.00 109 539.00018 0.00 0.005.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00019 0.00 0.006.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00041 0.00 0.007.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek 0.00 0.00051 0.00 0.00

8.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
0.00 0.00035 0.00 0.00

9.

II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 004 800.10 1 801 883.63 1 202 916.47 1 404 973.97
Pozemky 0.00 0.00031 0.00 0.001.
Kulturní předměty 763 746.50 0.00032 763 746.50 832 172.002.
Stavby 0.00 0.00021 0.00 0.003.
Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí 1 211 647.08 772 477.11022 439 169.97 572 801.97

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 0.00025 0.00 0.005.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 029 406.52 1 029 406.52028 0.00 0.006.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00029 0.00 0.007.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00042 0.00 0.008.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek 0.00 0.00052 0.00 0.00

9.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0.00 0.00036 0.00 0.0010.
III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím
vlivem 0.00 0.00061 0.00 0.00

1.

Majetkové účasti v osobách s podstatným
vlivem 0.00 0.00062 0.00 0.00

2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0.00 0.00063 0.00 0.003.
Termínované vklady dlouhodobé 0.00 0.00068 0.00 0.005.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00069 0.00 0.006.

IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
dlouhodobé 0.00 0.00462 0.00 0.00

1.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
0.00 0.00464 0.00 0.00

2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0.00 0.00465 0.00 0.003.
Ostatní dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00469 0.00 0.005.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 0.00 0.00471 0.00 0.006.
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Název položkyČíslo položky Syntetický
účet

1 2 3 4

BĚŽNÉ

MINULÉNETTOKOREKCEBRUTTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Oběžná aktiva 19 301 057.94 0.00B. 19 301 057.94 6 282 012.17
I. Zásoby 62 320.00 0.00 62 320.00 3 030.98

Pořízení materiálu 0.00 0.00111 0.00 0.001.
Materiál na skladě 0.00 0.00112 0.00 3 030.982.
Materiál na cestě 0.00 0.00119 0.00 0.003.
Nedokončená výroba 0.00 0.00121 0.00 0.004.
Polotovary vlastní výroby 0.00 0.00122 0.00 0.005.
Výrobky 62 320.00 0.00123 62 320.00 0.006.
Pořízení zboží 0.00 0.00131 0.00 0.007.
Zboží na skladě 0.00 0.00132 0.00 0.008.
Zboží na cestě 0.00 0.00138 0.00 0.009.
Ostatní zásoby 0.00 0.00139 0.00 0.0010.

II. Krátkodobé pohledávky 12 373 999.07 0.00 12 373 999.07 364 365.20
Odběratelé 0.00 0.00311 0.00 0.001.
Krátkodobé poskytnuté zálohy 340 045.00 0.00314 340 045.00 333 705.004.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0.00 0.00315 0.00 0.005.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
krátkodobé 0.00 0.00316 0.00 0.00

6.

Pohledávky za zaměstnanci 0.00 0.00335 0.00 0.009.
Sociální zabezpečení 0.00 0.00336 0.00 0.0010.
Zdravotní pojištění 0.00 0.00337 0.00 0.0011.
Důchodové spoření 0.00 0.00338 0.00 0.0012.
Daň z příjmů 0.00 0.00341 0.00 0.0013.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá
plnění 0.00 0.00342 0.00 0.00

14.

Daň z přidané hodnoty 0.00 0.00343 0.00 0.0015.
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní
instituce 0.00 0.00344 0.00 0.00

16.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními
institucemi 0.00 0.00346 0.00 0.00

17.

Pohledávky za vybranými místními vládními
institucemi 0.00 0.00348 0.00 0.00

18.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 0.00 0.00373 0.00 0.0028.
Náklady příštích období 33 954.07 0.00381 33 954.07 30 660.2030.
Příjmy příštích období 0.00 0.00385 0.00 0.0031.
Dohadné účty aktivní 12 000 000.00 0.00388 12 000 000.00 0.0032.
Ostatní krátkodobé pohledávky 0.00 0.00377 0.00 0.0033.

III. Krátkodobý finanční majetek 6 864 738.87 0.00 6 864 738.87 5 914 615.99
Majetkové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00251 0.00 0.001.
Dluhové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00253 0.00 0.002.
Jiné cenné papíry 0.00 0.00256 0.00 0.003.
Termínované vklady krátkodobé 0.00 0.00244 0.00 0.004.
Jiné běžné účty 0.00 0.00245 0.00 0.005.
Běžný účet 6 453 339.78 0.00241 6 453 339.78 5 587 747.949.
Běžný účet FKSP 311 939.00 0.00243 311 939.00 269 896.0010.
Ceniny 77 100.00 0.00263 77 100.00 36 700.0015.
Peníze na cestě 0.00 0.00262 0.00 0.0016.
Pokladna 22 360.09 0.00261 22 360.09 20 272.0517.
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Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Česká akademie zemědělských věd, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Příspěvková organizace, Vydávání vědeckých časopisů,  IČ: 48135291

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2021

okamžik sestavení: 29.06.2022 10:19:49

Číslo položky Název položky Syntetický
účet

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

20 503 974.41 7 686 986.14PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál 6 610 306.37 5 817 751.92C.

Jmění účetní jednotky a upravující položky 876 336.70 1 161 734.20I.

Jmění účetní jednotky1. 1 043 016.70 1 078 414.20401
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku3. 0.00 83 320.00403
Kurzové rozdíly4. 0.00 0.00405
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody5. 0.00 0.00406
Jiné oceňovací rozdíly6. 0.00 0.00407
Opravy předcházejících účetních období7. - 166 680.00 0.00408

Fondy účetní jednotky 4 850 207.22 2 792 642.47II.

Fond odměn1. 465 799.09 589 864.09411
Fond kulturních a sociálních potřeb2. 196 229.47 163 372.47412
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření

3.
3 117 119.42 1 719 587.17413

Rezervní fond z ostatních titulů4. 0.00 0.00414
Fond reprodukce majetku, fond investic5. 1 071 059.24 319 818.74416

Výsledek hospodaření 883 762.45 1 863 375.25III.

Výsledek hospodaření běžného účetního období1.
883 762.45 1 863 375.25

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení2. 0.00 0.00431
Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období

3.
0.00 0.00432

Cizí zdroje 13 893 668.04 1 869 234.22D.

Rezervy 0.00 0.00I.

Rezervy1. 0.00 0.00441

Dlouhodobé závazky 0.00 0.00II.

Dlouhodobé úvěry1. 0.00 0.00451
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé2.

0.00 0.00452
Dlouhodobé přijaté zálohy4. 0.00 0.00455
Ostatní dlouhodobé závazky7. 0.00 0.00459
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery8. 0.00 0.00472
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Číslo položky Název položky Syntetický
účet

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Krátkodobé závazky 13 893 668.04 1 869 234.22III.

Krátkodobé úvěry1. 0.00 0.00281
Jiné krátkodobé půjčky4. 0.00 0.00289
Dodavatelé5. 123 550.57 164 503.37321
Krátkodobé přijaté zálohy7. 0.00 0.00324
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé9.

0.00 0.00326
Zaměstnanci10. 807 831.00 775 429.00331
Jiné závazky vůči zaměstnancům11. 0.00 0.00333
Sociální zabezpečení12. 255 195.00 267 266.00336
Zdravotní pojištění13. 110 147.00 115 284.00337
Důchodové spoření14. 0.00 0.00338
Daň z příjmů15. 0.00 0.00341
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá
plnění

16.
91 158.00 142 523.00342

Daň z přidané hodnoty17. 13 229.00 1 654.15343
Závazky k osobám mimo vybrané vládní
instituce

18.
0.00 0.00345

Závazky k vybraným ústředním vládním
institucím

19.
0.00 0.00347

Závazky k vybraným místním vládním institucím20.
0.00 0.00349

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery32. 12 000 000.00 0.00374
Výdaje příštích období35. 20 700.00 0.00383
Výnosy příštích období36. 93 127.47 35 669.70384
Dohadné účty pasivní37. 378 730.00 366 905.00389
Ostatní krátkodobé závazky38. 0.00 0.00378

  Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
  
  
  
  
  
  Sestaveno dne:

                                                                                                    Jméno a podpis statutárního orgánu:
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Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Česká akademie zemědělských věd, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Příspěvková organizace, Vydávání vědeckých časopisů,  IČ: 48135291

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2021

okamžik sestavení: 29.06.2022 10:20:06

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

1 2 3 4

Název položkyČíslo
položky

Syntetický
účet

0.00NÁKLADY CELKEM 15 210 297.79 0.00A. 14 505 511.21
0.00Náklady z činnosti 14 984 212.66 0.00 14 501 377.06I.
0.00Spotřeba materiálu 316 259.00 0.00501 231 547.371.
0.00Spotřeba energie 0.00 0.00502 0.002.
0.00Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0.00 0.00503 0.003.
0.00Prodané zboží 0.00 0.00504 0.004.
0.00Aktivace dlouhodobého majetku 0.00 0.00506 -5 655.005.
0.00Aktivace oběžného majetku 0.00 0.00507 0.006.
0.00Změna stavu zásob vlastní výroby -62 320.00 0.00508 0.007.
0.00Opravy a udržování 0.00 0.00511 0.008.
0.00Cestovné 11 084.00 0.00512 0.009.
0.00Náklady na reprezentaci 56 804.86 0.00513 68 942.0010.
0.00Aktivace vnitroorganizačních služeb 0.00 0.00516 0.0011.
0.00Ostatní služby 2 709 536.46 0.00518 2 417 275.5712.
0.00Mzdové náklady 8 434 614.00 0.00521 8 498 881.0013.
0.00Zákonné sociální pojištění 2 551 781.00 0.00524 2 633 260.0014.
0.00Jiné sociální pojištění 31 970.00 0.00525 32 473.0015.
0.00Zákonné sociální náklady 175 152.20 0.00527 138 858.0016.
0.00Jiné sociální náklady 166 815.00 0.00528 163 130.0017.
0.00Daň silniční 0.00 0.00531 0.0018.
0.00Daň z nemovitostí 0.00 0.00532 0.0019.
0.00Jiné daně a poplatky 0.00 0.00538 0.0020.
0.00Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0.00 0.00541 0.0022.
0.00Jiné pokuty a penále 0.00 0.00542 778.0023.
0.00Dary a jiná bezúplatná předání 0.00 0.00543 0.0024.
0.00Prodaný materiál 0.00 0.00544 0.0025.
0.00Manka a škody 0.00 0.00547 0.0026.
0.00Tvorba fondů 0.00 0.00548 0.0027.
0.00Odpisy dlouhodobého majetku 133 632.00 0.00551 97 536.0028.
0.00Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00552 0.0029.
0.00Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00553 0.0030.
0.00Prodané pozemky 0.00 0.00554 0.0031.
0.00Tvorba a zúčtování rezerv 0.00 0.00555 0.0032.
0.00Tvorba a zúčtování opravných položek 0.00 0.00556 0.0033.
0.00Náklady z vyřazených pohledávek 0.00 0.00557 0.0034.
0.00Náklady z drobného dlouhodobého majetku 390 458.64 0.00558 224 351.1235.
0.00Ostatní náklady z činnosti 68 425.50 0.00549 0.0036.
0.00Finanční náklady 226 085.13 0.00 4 134.15II.
0.00Prodané cenné papíry a podíly 0.00 0.00561 0.001.
0.00Úroky 0.00 0.00562 0.002.
0.00Kurzové ztráty 226 085.13 0.00563 4 134.153.
0.00Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00564 0.004.
0.00Ostatní finanční náklady 0.00 0.00569 0.005.
0.00Náklady na transfery 0.00 0.00 0.00III.

0.00
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na
transfery 0.00 0.00571 0.00

1.

0.00
Náklady vybraných místních vládních institucí na
transfery 0.00 0.00572 0.00

2.

0.00Daň z příjmů 0.00 0.00 0.00V.
0.00Daň z příjmů 0.00 0.00591 0.001.
0.00Dodatečné odvody daně z příjmů 0.00 0.00595 0.002.
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Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

1 2 3 4

Název položkyČíslo
položky

Syntetický
účet

0.00VÝNOSY CELKEM 16 094 060.24 0.00B. 16 368 886.46
0.00Výnosy z činnosti 4 094 060.24 0.00 3 991 648.10I.
0.00Výnosy z prodeje vlastních výrobků 251 012.09 0.00601 264 160.951.
0.00Výnosy z prodeje služeb 3 718 983.15 0.00602 3 512 142.522.
0.00Výnosy z pronájmu 0.00 0.00603 0.003.
0.00Výnosy z prodaného zboží 0.00 0.00604 0.004.
0.00Jiné výnosy z vlastních výkonů 0.00 0.00609 0.008.
0.00Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0.00 0.00641 0.009.
0.00Jiné pokuty a penále 0.00 0.00642 0.0010.
0.00Výnosy z vyřazených pohledávek 0.00 0.00643 0.0011.
0.00Výnosy z prodeje materiálu 0.00 0.00644 0.0012.

0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného
majetku 0.00 0.00645 0.00

13.

0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
kromě pozemků 0.00 0.00646 0.00

14.

0.00Výnosy z prodeje pozemků 0.00 0.00647 0.0015.
0.00Čerpání fondů 124 065.00 0.00648 202 900.0016.
0.00Ostatní výnosy z činnosti 0.00 0.00649 12 444.6317.
0.00Finanční výnosy 0.00 0.00 191 074.36II.
0.00Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 0.00 0.00661 0.001.
0.00Úroky 0.00 0.00662 0.002.
0.00Kurzové zisky 0.00 0.00663 191 074.363.
0.00Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00664 0.004.
0.00Ostatní finanční výnosy 0.00 0.00669 0.006.
0.00Výnosy z transferů 12 000 000.00 0.00 12 186 164.00IV.

0.00
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z
transferů 12 000 000.00 0.00671 12 186 164.00

1.

0.00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů 0.00 0.00672 0.00

2.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍC.
0.00Výsledek hospodaření před zdaněním 883 762.45 0.00- 1 863 375.251.
0.00Výsledek hospodaření běžného účetního období 883 762.45 0.00- 1 863 375.252.

  Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
  
  
  
  
  
  Sestaveno dne:

                                                                                                    Jméno a podpis statutárního orgánu:
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VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Sestavená k 31.12.2021
PŘÍLOHA

Česká akademie zemědělských věd
Těšnov 65 , 11705 Praha 1

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

MÚZO Praha s.r.o.

Příspěvková organizace

48135291  
329

IČO:

29.06.2022 10:21:52

Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 72190

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vycházejí z předpokladu nepřetržitého a neomezeného pokračování činnosti, neboť ČAZV nemá informaci o žádné skutečnosti, která by činnost ČAZV omezovala nebo zabraňovala MZe v 
činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v roce 2021 nebyly oproti roku 2020 změněny z důvodů změny předmětu podnikání.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ČAZV oceňuje a odpisuje majetek v souladu s Českým účetním standardem č. 708 o odepisování dlouhodobého majetku a vnitřním předpisem organizace. Směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 
563/1991 o účetnictví a vyhláškou 410/2009 Sb. Je zvolena metoda rovnoměrného odepisování. Majetek se odepisuje měsíčně. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na Kč nahoru. V roce 2021 činí odpisy 11 136 
Kč měsíčně, odepisují se v souladu s odpisovým plánem tři položky, a to soubor ICT1 tvořený převážně servery, soubor ICT2 tvořený převážně hardware a soubor ICT3 obsahující síťovou infrastrukturu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky Název položky Podrozvahový 
účet

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

A.4.P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
A.4.P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
A.4.P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
A.4.P.I.3. Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
A.4.P.I.4. Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
A.4.P.I.5. Ostatní majetek 909 0,00 0,00
A.4.P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
A.4.P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
A.4.P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
A.4.P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
A.4.P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
A.4.P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
A.4.P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
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Číslo položky Název položky Podrozvahový 
účet

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

A.4.P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
A.4.P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
A.4.P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
A.4.P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
A.4.P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00
A.4.P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
A.4.P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
A.4.P.IV.  Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
A.4.P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
A.4.P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
A.4.P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
A.4.P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
A.4.P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
A.4.P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
A.4.P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
A.4.P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
A.4.P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
A.4.P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
A.4.P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
A.4.P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
A.4.P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
A.4.P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
A.4.P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
A.4.P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
A.4.P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
A.4.P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
A.4.P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
A.4.P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
A.4.P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00
A.4.P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00
A.4.P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00
A.4.P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00
A.4.P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00
A.4.P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0,00 0,00
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Číslo položky Název položky Podrozvahový 
účet

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

A.4.P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0,00 0,00
A.4.P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0,00 0,00
A.4.P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 0,00
A.4.P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00
A.4.P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00
A.4.P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00
A.4.P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00
A.4.P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 0,00 0,00
A.4.P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 0,00 0,00
A.4.P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0,00 0,00
A.4.P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0,00 0,00
A.4.P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00
A.4.P.VII.10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0,00 0,00
A.4.P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00
A.4.P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00
A.4.P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00
A.4.P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00
A.4.P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,00
A.4.P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00
A.4.P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0,00 0,00
A.4.P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00
A.4.P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00
A.4.P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 0,00 0,00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo ČAZV je 48135291. 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.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6  zákona
Účetní jednotka nemá žádné návrhy na vklad do katastru nemovitostí, u kterých k 31.12.2021 nedošlo k zápisu nabytí nebo pozbytí vlastnického práva do katastru nemovitostí.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6
ČAZV nemělo k 31. 12. 2021 ve své majetkové evidenci žádné nemovitosti s podmíněným nabytím právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí.
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B.2. Informace podle § 66 odst. 8
V roce 2021  ČAZV vytvářela fond reprodukce majetku z odpisů v částce 133 632 Kč. Dále došlo k tvorbě ve výši 68 425,5 Kč z titulu udílených medailí. Zároveň bylo do fondu přiděleno 465 843 Kč ze 
zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020. Dalším navýšením bylo doúčtování chybějící částky za roky 2016 a 2017 v celkové částce 83 340 Kč v rámci opravy minulých let.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo položky Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 250 000,00 0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 333 320,00 0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0,00

29.06.2022 10:21:52 4/11



E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce Doplňující informace Částka

A.I.2. Jedná se o software - redakční systém. Položka již byla zdcela odepsána. 1 343 272,00
A.II.2. Část položky ve výši 550 000 Kč tvoří obrazy a plastiky, zbývající část (tedy 213 746,50  Kč) jsou medaile, které ČAZV uděluje. 763 746,50

A.II.4. V položce je evidováno vybavení kanceláří, servery a počítačové vybavení. Jediné dosud odepisované položky tvoří soubory výpočetní techniky v pořizovací ceně 417 
574,52 Kč a položka síťové infrastruktury v částce 324 835,45 Kč. 1 211 647,08

A.II.6. Položka obsahuje vybavení kanceláří a výpočetní techniku v pořizovacích cenách, které neodpovídají hranici stanovené pro dlouhodobý hmotný majetek. 1 029 406,52

B.I.6.
Jedná se o vytištěné časopisy vytvořené vlastní činností, které byly na skladě k 31.12.2021. Z důvodu omezeného konání akcí v roce 2021 nedošlo k rozdání 
očekávaného počtu reklamních výtisků. Dále se jedná o časopisy, které byly vytištěny koncem roku 2021, ale k jejich distribuci dojde až v lednu 2022. Oceněny jsou 
váženým průměrem ceny tisku.

62 320,00

B.II.4. Účet záloh je tvořen zálohami na služby spojené s nájmem za 1-12/2021. 340 045,00

C.I.7. Jedná se o opravu účtování let 2016 a 2017, kdy se Fond reprodukce majetku nevytvořil v dostatečné výši, v roce 2021 byla tato chyba opravena jako oprava 
předcházejících účetníc období. -166 680,00

D.III.32. Jedná se o přijaté zálohy na transfery od zřizovatele za 1-12/2021. 12 000 000,00
B.II.32. Jedná se o dohadnou položku na transfery od zřizovatele za 1-12/2021. 12 000 000,00
D.III.35. Jedná se o výdaj z faktury od Alan Cook (proofreading), který vystavil fakturu v lednu 2022 na práce provedené v prosinci 2021. 20 700,00
D.III.36. Položka výnosy příštích období je tvořena časovým rozlišením předplatného vydávaných časopisů. 93 127,47

D.III.37.
Účet dohadné účty pasivní je tvořen nevyfakturovanými dodávkami. Jedná se o dohad na nájemné a služby spojené s nájmem za 1-12/2021 ve výši 340 045 Kč, který 
je vytvořen v částce zaplacených záloh za toto období ve stejné výši. Dále se jedná o dohad na audit 2021 ve výši 38 675 Kč a dohad na telefony za 12/2021 ve výši 10 
Kč.

378 730,00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce Doplňující informace Částka

A.I.10. Výše položky je významně ovlivněna tím, že veškeré akce ČAZV, vědecké i popularizační, včetně propagačních materiálů a dalších aktivit začaly být z důvodu COVID-19 
realizovány až ve třetím čtvrtletí 2021 a i to pouze v omezené míře. 56 804,86

A.II.3. Vzhledem k tomu, že ČAZV drží část svých finančních prostředků v EUR a k velkému kurzovému výkyvu k 31.12.2020, došlo k překurzování držených peněžních 
prostředků k 31.12.2021 a byla realizována kurzová ztráta. 226 085,13

B.I.2. Položka je tvořena příspěvky za umístění článku ve vydaných vědeckých časopisech. Výše položky je ovlivněna poskytovanými slevami pro editory. 3 718 983,15
B.I.16. V roce 2021 došlo k překročení rozpočtu na platy,toto překročení bylo kompenzováno čerpáním fondu odměn ve výši 124 065 Kč. 124 065,00
A.I.7. Jedná se o vytištěné časopisy vytvořené vlastní činností, oceněné váženým průměrem ceny tisku. -62 320,00

A.I.35. V roce 2021 proběhla další etapa výměny nábytku z 80. let 20. století, tkerý již byl zcela opotřebený, odepsaný a nevyhovující ergonomickým podmínkám. Taktéž došlo 
k obměně zastaralé výpočetní techniky. 390 458,64

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce Doplňující informace Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce Doplňující informace Částka
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F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍČíslo Název

F.A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 163 372,47
F.A.II. Tvorba fondu 137 572,00
F.A.II.1. Základní příděl 137 572,00
F.A.II.2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,00
F.A.II.3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,00
F.A.II.4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00
F.A.II.5. Ostatní tvorba fondu 0,00
F.A.III. Čerpání fondu 104 715,00
F.A.III.1. Půjčky na bytové účely 0,00
F.A.III.2. Stravování 60 660,00
F.A.III.3. Rekreace 0,00
F.A.III.4. Kultura, tělovýchova a sport 44 055,00
F.A.III.5. Sociální výpomoci a půjčky 0,00
F.A.III.6. Poskytnuté peněžní dary 0,00
F.A.III.7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00
F.A.III.8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00
F.A.III.9. Ostatní užití fondu 0,00
F.A.IV. Konečný stav fondu 196 229,47
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F.C. Rezervní fond
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍČíslo Název

F.C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 719 587,17
F.C.II. Tvorba fondu 1 397 532,25
F.C.II.1. Zlepšený výsledek hospodaření 1 397 532,25
F.C.II.2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00
F.C.II.3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00
F.C.II.4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00
F.C.II.5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00
F.C.II.6. Peněžní dary - účelové 0,00
F.C.II.7. Peněžní dary - neúčelové 0,00
F.C.II.8. Ostatní tvorba 0,00
F.C.III. Čerpání fondu 0,00
F.C.III.1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00
F.C.III.2. Úhrada sankcí 0,00
F.C.III.3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 0,00
F.C.III.4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00
F.C.III.5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00
F.C.III.6. Peněžní dary - účelové 0,00
F.C.III.7. Ostatní čerpání 0,00
F.C.IV. Konečný stav fondu 3 117 119,42
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F.E. Fond reprodukce majetku
Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ 

OBDOBÍČíslo Název

F.E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 319 818,74
F.E.II. Tvorba fondu 751 240,50
F.E.II.1. Zlepšený hospodářský výsledek 465 843,00
F.E.II.2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 133 632,00
F.E.II.3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 0,00
F.E.II.4. Peněžní dary 0,00
F.E.II.5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 0,00
F.E.II.6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 0,00
F.E.II.7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 0,00
F.E.II.8. Ostatní 151 765,50
F.E.III. Čerpání fondu 0,00
F.E.III.1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0,00
F.E.III.2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 0,00
F.E.III.3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 0,00
F.E.III.4. Úhrada přijatých úvěrů 0,00
F.E.IV. Konečný stav fondu 1 071 059,24

G. Stavby

NETTOKOREKCEBRUTTO
BĚŽNÉ

MINULÉ
Název položkyČíslo položky

OBDOBÍ

G. Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě 0,00 0,00 0,00 0,00
G.6. Ostatní stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
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H. Pozemky

NETTOKOREKCEBRUTTO
BĚŽNÉ

MINULÉ
Název položkyČíslo položky

OBDOBÍ

H. Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0,00 0,00 0,00 0,00
H.4. Zastavěná plocha 0,00 0,00 0,00 0,00
H.5. Ostatní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní 
jednotky - 

věřitele

Název účetní 
jednotky - 

věřitele

IČO účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účetní 
jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 

garance

Hodnota zajištěné pohledávky

Datum plnění 
ručitelem v 
daném rocecelkem

(6a + 6b) jistina úrok

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7
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Výše plnění ručitelem v daném roce 
Celková výše 

plnění ručitelem 
od poskytnutí 

garance

Druh dluhového 
nástroje Předmět ručenícelkem

(8a + 8b) jistina úrok

8 8a 8b 9 10 11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní 
jednotky - 

věřitele

Název účetní 
jednotky - 

věřitele

IČO účetní 
jednotky - 
dlužníka

Název účetní 
jednotky - 
dlužníka

Datum 
poskytnutí 

garance

Hodnota zajištěné pohledávky

Datum plnění 
ručitelem v 
daném rocecelkem

(6a + 6b) jistina úrok

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7

Výše plnění ručitelem v daném roce 
Celková výše 

plnění ručitelem 
od poskytnutí 

garance

Druh dluhového 
nástroje Předmět ručenícelkem

(8a + 8b) jistina úrok

8 8a 8b 9 10 11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje
Ocenění 

pořizovaného 
majetku dle 

smlouvy

Výdaje vynaložné na pořízení majetku

Projekt Druh 
projektu

Dodavatel Stavební fáze

Datum uzavření 
smlouvy

Obchodní 
firma, jméno 
nebo název

IČ Rok 
zahájení

Rok 
ukončení t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele

Počátek Konec t-4

v tom:

t-3

v tom:

t-2

v tom:

t-1

v tom: Výdaje na 
pořízení 
majetku 
celkem

t-4 t-3 t-2 t-1 CelkemVýdaje na 
pořízení 
majetku

Výdaje na 
pořízení 
majetu

Výdaje na 
pořízení 
majetku

Výdaje na 
pořízení 
majetku

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sestavil:

Datum a podpis:

Schválil:

Datum a podpis:

Razítko:

Telefon: Telefon:

Kontroloval:
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