XLII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky
Praha 19. března 2013

Bod programu: 2b

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY
AV ČR ZA OBDOBÍ OD XLI. ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SNĚMU

Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky
za období od XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR
V období od XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR (dále jen Akademický sněm), konaného dne 13. prosince 2012, do uzávěrky této zprávy se členové Akademické rady AV ČR (dále jen Akademická rada) i jejího předsednictva sešli třikrát. Další schůze obou orgánů se uskuteční krátce před zasedáním Akademického sněmu. Pracoviště Akademie věd České republiky (dále jen AV ČR) byla
o jednáních a usneseních Akademické rady v souladu s čl. 5 odst. (3) Stanov AV
ČR informována elektronickou formou prostřednictvím internetových stránek AV
ČR. Rámcové informace o projednávaných záležitostech a přijatých usneseních
jsou publikovány v Akademickém bulletinu.
V období od posledního zasedání Akademického sněmu se Akademická
rada zabývala těmito hlavními záležitostmi:
I.

Plnění usnesení Akademického sněmu

K plnění usnesení XLI. zasedání Akademického sněmu, konaného
13. prosince 2012, byla učiněna tato opatření:
Bod II. 2 – návrh Akademického sněmu na jmenování J. Drahoše předsedou AV ČR na druhé funkční období byl v předepsané formě doručen předsedovi
vlády ČR. Rada pro výzkum, vývoj a inovace jej vzala na vědomí 21. prosince
2012 a vláda ČR 30. ledna 2013 (usnesení vlády ČR č. 76). Prezident České republiky Václav Klaus jmenoval J. Drahoše do funkce předsedy AV ČR na druhé
funkční období 2013–2017 na Pražském hradě 13. února 2013.
Bod III. 4 – dodatečné schválení závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 361
Akademie věd ČR za rok 2012 je zařazeno do návrhu programu tohoto zasedání
Akademického sněmu.
Bod V – předseda AV ČR informoval Radu pro výzkum, vývoj a inovace,
vládu České republiky a Parlament České republiky o výzvě Akademického sněmu, aby udržitelnost výzkumných infrastruktur budovaných ze strukturálních fondů
EU nebyla zajišťována na úkor veřejného financování stávajících produktivních
výzkumných organizací.
II.

Koncepční a vědecko-organizační otázky

Akademická rada pokračovala v plnění koncepce rozvoje výzkumu a vývoje
v AV ČR a v přípravě návrhu strategie rozvoje AV ČR. Členové Akademické rady
se aktivně účastnili jednání k aktualizaci Národního programu reforem pro rok
2013.
V rámci meziresortního připomínkového řízení zaujala AV ČR stanoviska
k celkem 10 vládním materiálům předkládaným ministerstvy či jinými státními orgány. Z nich je třeba zejména zmínit stanoviska k těmto materiálům:
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Návrh na změnu Programu Technologické agentury České republiky na
podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence;
Zpráva o realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI);
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon);
Návrh zákona o státních úřednících.
V případě zájmu jsou tato stanoviska k nahlédnutí v Kanceláři AV ČR
(Správní odbor).
K. Aim, člen Akademické rady, který je zároveň členem předsednictva Rady
pro výzkum, vývoj a inovace, se aktivně podílel na její činnosti a pravidelně informoval Akademickou radu o projednávaných problematikách.
III.

Účelová podpora výzkumu

V oblasti účelového financování jmenovala Akademická rada s účinností od
12. ledna 2013 RNDr. Vladimíra Rudajeva, DrSc., místopředsedou Grantové
agentury AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě na druhé funkční období.
Akademická rada schválila podporu perspektivních lidských zdrojů – Mzdovou podporu postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Cílem této podpory je motivovat vedení pracovišť AV ČR k otevřené politice vyhledávání a zaměstnávání
vynikajících začínajících vědců na postdoktorských pozicích poskytnutím přiměřené finanční podpory pro jejich mzdové zabezpečení na pracovištích AV ČR.
IV.

Změny ve funkcích ředitelů vědeckých pracovišť AV ČR

Na základě výběrového řízení a návrhů rad příslušných pracovišť AV ČR
učinil předseda AV ČR po projednání v Akademické radě tato rozhodnutí:
Novým ředitelem Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., byl ke dni 1. ledna
2013 jmenován na pětileté funkční období Ing. Jiří Plešek, CSc.
Novým ředitelem Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., byl ke dni 1. února
2013 jmenován na pětileté funkční období Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
V.

Spolupráce s vysokými školami, aplikovaným výzkumem a podnikatelskou sférou

Akademická rada byla průběžně informována o průběhu, problémech
a předpokládaném harmonogramu přípravy novely vysokoškolského zákona. Byl
vysloven souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
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a Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., které se zaměří zejména na řešení společných grantových projektů a na provádění laboratorních analýz. Akademická rada
souhlasila se smlouvou o zřízení „Nečasova centra pro matematické modelování“
uzavřenou mezi Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou
v Praze a Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i., jehož posláním je budování významné vědecké skupiny v oblastech teoretické i aplikované matematiky a informatiky, zejména v teoretické, numerické a počítačové analýze fyziky kontinua
a materiálových věd.
Zástupci Akademické rady se podíleli na tvorbě politik a řadě jednání a akcí
směřujících k podpoře partnerství mezi výzkumnou a uživatelskou sférou. Člen
Akademické rady K. Aim se dále pravidelně účastnil zasedání Pražské rady pro
výzkum a ekonomiku (PRVEK), jejímž je řádným členem.
V rámci spolupráce mezi společností L’ORÉAL Česká republika, Českou
komisí pro UNESCO a AV ČR byla Akademická rada informována o jejím pokračování a složení poroty pro výběr stipendistek. V roce 2013 se uskuteční sedmý
cyklus „Stipendia L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě“, které uděluje společnost L’ORÉAL Česká republika v rámci mezinárodního partnerství společnosti
L’ORÉAL a UNESCO „For Women In Science”. AV ČR zajistí hodnocení projektů
předložených žadatelkami o stipendium, výběr stipendistek a také pomoc
s propagací stipendia.
VI.

Mezinárodní vědecká spolupráce Akademie věd ČR a její zapojování
do Evropského výzkumného prostoru

V oblasti evropské integrace ve výzkumu a vývoji se Akademická rada zabývala zejména tvorbou strategických dokumentů ve vědní politice, na národní
i evropské úrovni, souvisejících s přípravou finančního období EU na roky 2014–
2020. Zástupci Akademické rady jsou zapojeni do aktualizace „Národního programu reforem“ pro rok 2013, který představuje příspěvek členského státu k plnění
cílů strategie Evropa 2020. Dokument, jehož přípravu má ve své gesci Úřad vlády
ČR, je jedním ze základních podkladů pro smlouvu o partnerství s EU. Akademická rada se aktivně účastní přípravy koncepčních materiálů v návaznosti na schválený „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–
2020“. Jde především o konkretizaci operačních programů v oblasti výzkumu a
vývoje, a to jak na úrovni Řídícího výboru pro přípravu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, tak i na úrovni specializovaných pracovních skupin Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účastní se též přípravy operačního
programu Praha – pól růstu ČR, který je v gesci Magistrátu hlavního města Prahy.
Pro přípravu budoucí kohezní politiky je klíčové i zapojení zástupců Akademické
rady do práce Řídícího a koordinačního výboru k budoucnosti kohezní politiky
při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Aktivně je sledován vývoj nových nástrojů
podporujících synergii kohezní politiky a programu Horizont 2020, aktuálně jsou
projednávány programy „ERA Chairs“ a aktivity „Teaming“ a „Twinning“.
V rámci agendy dvoustranné vědecké spolupráce Akademická rada
schválila výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2013.
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Bylo schváleno přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících
dlouhodobých pobytů a na podporu zahajovaných výzkumných projektů a dlouhodobých pobytů v roce 2013 a upraven statut Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.
VII.

Propagační a popularizační činnost

Od zasedání Akademického sněmu v prosinci 2012 do poloviny února 2013
bylo ve vybraných tištěných a internetových médiích zveřejněno na 1684 zpráv
s heslem AV ČR, jeho podobami a dalšími vybranými klíčovými výrazy souvisejícími s AV ČR. Pracovištím AV ČR byla nabídnuta možnost prezentace na stránkách www.avcr.cz prostřednictvím nové rubriky Věda pro vás, jejímž cílem je seznámit veřejnost s popularizačními aktivitami AV ČR.
V prvních třech měsících roku 2013 se v AV ČR uskutečnily další dvě přednášky v rámci cyklu Nebojte se vědy, například Ing. M. Bendové z Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., Energie, entropie a několik vět, které nelze zakázat.
V roce 2013 byl přednáškový cyklus nově rozšířen o témata humanitních věd pod
samostatným názvem Ejhle, člověk! Současně se konají přednášky přímo na školách.
V lednu 2013 se zástupci AV ČR zúčastnili workshopu popularizátorů Otevřené vědy z celé ČR, aby společně naplánovali nové popularizační akce pro studenty, pedagogy i veřejnost. Síť popularizátorů Otevřené vědy funguje od října
2012 a je složena z pracovníků vědecko-výzkumných institucí různých přírodovědných a technických oborů, kteří působí ve všech krajích ČR. Jejich cílem je
informovat studenty, pedagogy, veřejnost a média o aktivitách Otevřené vědy,
psát o vědě a výzkumu v daném regionu a spolupracovat se středními školami.
Poslední lednový pátek hostila AV ČR setkání vědců, studentů a organizátorů studentských vědeckých stáží při příležitosti již druhého Informačního dne Otevřené
vědy, v jehož rámci se studenti i lektoři stáží sjeli do Prahy, aby si sdělili své zkušenosti.
Také letos AV ČR pokračuje ve spolupráci s Českým rozhlasem na diskusních večerech Třetí dimenze Plus. Tematický záběr sahá od technologie, medicíny, astronomie nebo historie až po obecnější otázky na hranici filozofie. Byla zahájena výroba a vysílání pravidelného měsíčního magazínu o české vědě v TV.
Je připravován další ročník Týdne vědy a techniky 2013, který se bude konat od 1. do 15. listopadu 2013. Návrh jeho organizačního zajištění bude projednán na zasedání Akademické rady v červnu 2013.
VIII.

Finanční, organizační a kontrolní činnost v AV ČR

Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2012 a její závěrečný účet
jsou předkládány tomuto zasedání Akademického sněmu jako samostatný materiál. Akademická rada schválila přidělení investičních prostředků na přístrojové
vybavení v roce 2013.
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Akademická rada v souladu se zákonem o veřejných výzkumných institucích
projednávala návrhy pracovišť AV ČR na pronájmy, prodloužení pronájmů,
smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o rezervaci pozemků, převody pozemků, smlouvy o výpůjčce, o bezúplatném převodu pozemků, směně pozemků a další úkony související s nakládáním s nemovitým majetkem pracovišť AV ČR a ve
správě AV ČR. Schválená novelizovaná směrnice Akademické rady AV ČR
o ubytování v hotelu Mazanka a penzionu Sedlec byla vydána v interních normách
AV ČR.
Pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR je připravován cyklus odborných seminářů s názvem „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“, který bude v rámci naplňování společného memoranda
o spolupráci zahájen v roce 2013 společným seminářem s názvem „Nerostné bohatství v České republice – co udělat pro jeho využití“.
Akademická rada vyslovila souhlas se Smlouvou o zřízení a provozování
společného pracoviště mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
a Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., a také se vstupem Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., do Sdružení CzechBio.
Na pětileté funkční období s účinností od 15. února 2013 do 14. února 2018
byla jmenována Dozorčí rada Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada schválila výroční zprávu AV ČR o poskytování informací
za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
V rámci plánovaných veřejnosprávních kontrol projednala Akademická rada
výsledky kontroly hospodaření a přijala příslušná opatření k nápravě zjištěných
nedostatků ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., a v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Praha 26. února 2013

Akademická rada AV ČR
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