XXXII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky
Praha, 24. dubna 2008

Bod programu: 3b

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY
ZA OBDOBÍ OD XXXI. ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SNĚMU

Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky
za období od XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR
V období od XXXI. zasedání Akademického sněmu, konaného dne
18. prosince 2007, do uzávěrky této zprávy se Akademická rada sešla čtyřikrát a
její předsednictvo třikrát. Následující schůze obou orgánů se uskuteční krátce před
zasedáním Akademického sněmu. O jednáních a usneseních Akademické rady
byla pracoviště AV ČR v souladu s čl. 5 odst. (3) Stanov AV ČR informována elektronickou formou prostřednictvím internetových stránek. Rámcové informace
o projednávaných záležitostech a přijatých usneseních jsou i nadále 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 XXXI. zasedání Akademického sněmu, konaného dne
18. prosince 2007, byla učiněna tato opatření:
Bod I/5 – Pracoviště AV ČR byla průběžně informována o postupu přípravy
návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Rada pro
výzkum a vývoj schválila návrh „Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací
v České republice“, jehož přípravy se aktivně účastnili členové Akademické rady a
Vědecké rady AV ČR. Návrh byl předložen do meziresortního připomínkového
řízení a po vypořádání připomínek schválen dne 26. března 2008 vládou ČR.
Bod II – V rámci konstituování Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
byla vydána a do rejstříku veřejných výzkumných institucí zapsána zřizovací listina
Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Akademická rada jmenovala předsedu,
místopředsedu a členy Dozorčí rady tohoto ústavu, byl vydán volební řád pro první
volbu jeho Rady a učiněna další právní, personální, organizační a ekonomická
opatření vztahující se k jeho vzniku a k zahájení jeho činnosti dne 1. ledna 2008.
Bod III/3 – Rozpis schváleného rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2008 byl
rozeslán všem pracovištím AV ČR.
Bod IV/2 – Akademická rada projednala připomínky a návrhy Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR a informovala ji o jejich řešení.
Bod V – Nově zvoleným členům Vědecké rady AV ČR prof. Tilmanu Bergerovi, Dr., a prof. PhDr. Jarmile Panevové, DrSc., byla zaslána osvědčení o zvolení.

II.

Koncepční a vědecko-organizační záležitosti

Na základě diskuse na XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR se
Vědecká rada i Akademická rada zabývaly koncepcí další práce Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně. Dospěly
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k závěru, že v zájmu rovných podmínek pro všechna pracoviště AV ČR je nutno
současný cyklus atestací a projednávání návrhů na zařazení dokončit stanoveným
způsobem. V tomto cyklu tedy Koordinační komise ještě projedná všechny návrhy
na zařazení do kvalifikačního stupně 5. Do budoucna se však Koordinační komise
nebude znovu vyjadřovat k zařazení pracovníků, kterým byl kvalifikační stupeň 5
již přiznán. Výjimkou budou pouze případy těch pracovníků, kterým byl kvalifikační
stupeň 5 v minulosti snížen na stupeň 4 a na základě další atestace se navrhuje
opět jej zvýšit na 5.
Nadále je ovšem třeba vyžadovat pravidelné atestační hodnocení všech pracovníků zařazených do 5. kvalifikačního stupně, počítat s možností snížení jejich
kvalifikačního zařazení v případě poklesu rozsahu a kvality jejich práce a sledovat
i jejich přiměřené poměrné zastoupení ve vztahu k celkové vědecké výkonnosti
pracoviště.
Tyto i některé další problémy a podněty budou dále sledovány a po získání
dalších zkušeností využity ke zpřesnění dosavadního Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR, schváleného XXIX. zasedáním
Akademického sněmu dne 14. prosince 2006.
Aktualizovaná Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v Akademii věd ČR
na léta 2005 až 2008, jež byla přijata v souladu a k podpoře uskutečňování Národní politiky výzkumu a vývoje, byla také v tomto období plněna za výrazného
přispění Akademické rady a Vědecké rady AV ČR. Bylo zpracováno upozornění
a výzva k aktivnímu přístupu při vytváření pozitivního seznamu neimpaktovaných
časopisů dle výzvy Rady pro výzkum a vývoj. Akademická rada projednala
materiál o struktuře vědeckého výkonu AV ČR za období 2002 až 2006. Zpracována bude i analýza za období 2003 až 2007. Dále Akademická rada jmenovala
zástupce AV ČR a jeho náhradníka do Řídícího výboru Národního vzdělávacího
fondu.
Významnou akcí v hodnoceném období bylo uspořádání „Kulatého stolu
k problematice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“
v prostorách Konferenčního centra AV ČR v Liblicích dne 20. února 2008. Jeho
smyslem bylo přispět k odstranění nejasností a mnohdy rozdílných výkladů unijních pravidel, vyvstávajících z jejich dosavadní implementace v praxi i v souvislosti
s připravovaným obecným nařízením Evropské komise o blokových výjimkách
v oblasti státní podpory. AV ČR, jejíchž pracovišť se uvedená problematika úzce
dotýká, se proto rozhodla přispět k nalezení jednotného postupu tím, že umožnila
zástupcům zainteresovaných institucí setkat se u kulatého stolu a v diskuzi si vyjasnit a sjednotit názory. Akce se zúčastnilo 79 zástupců nejrůznějších orgánů
a organizací, jako jsou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Rada pro výzkum
a vývoj, MŠMT, Magistrát hlavního města Prahy, pracoviště AV ČR, univerzity,
Grantová agentura AV ČR a Grantová agentura ČR. Široká diskuze i ohlasy potvrdily, že tato akce byla potřebná a přínosná zvláště z hlediska připravovaných
úprav české legislativy, jež by měly odstranit překážky v uplatňování unijních pravidel na uvedeném úseku.
Zástupci Akademické rady se podíleli na řadě prací při přípravě operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V jednání s partnery usilovali
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o uplatnění oprávněných požadavků AV ČR a jejích pracovišť. V souvislosti
s přípravou operačních programů strukturálních fondů Akademická rada doporučila v rámci prioritní osy 1 operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
v kategorii velkých projektů prosazovat projekty BIOCEV (Biotechnologické centrum AV ČR a UK, Vestec), CESLAB (Středoevropská synchrotronová laboratoř,
Brno) a ELI (Extreme Light Infrastructure, Středočeský kraj) /v abecedním pořadí/.
Příslušní členové Akademické rady vedli v této souvislosti řadu jednání na české
regionální i rezortní a evropské úrovni. Akademická rada projednávala rovněž
otázky uvolnění prostředků na hrazení nákladů spojených s přípravou projektů
operačních programů v rámci tzv. technické pomoci.
Akademická rada vyslovila předchozí souhlas se založením zájmového sdružení právnických osob – konsorcia Středočeské centrum rostlinných biotechnologií
(SCRB). Hlavním účelem konsorcia bude provádět základní výzkum především
v oblasti rostlinných biotechnologií, uskutečňovat i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikací a převodu
technologií. Akademická rada souhlasila se smlouvou uzavřenou mezi Ústavem
chemických procesů AV ČR, v. v. i., a Českým hydrometeorologickým ústavem,
kterou se zřizuje společné pracoviště Laboratoř pro výzkum atmosférického aerosolu zaměřené na studium atmosférického aerosolu a plynných polutantů ve vybraných lokalitách ČR.
Po přechodu na právní formu veřejné výzkumné instituce bylo rozhodnuto
vyčlenit jinou činnost Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., do nově založené společnosti, což přispěje k účinnějšímu využití výsledků jeho výzkumné činnosti
v praxi. Proto Akademická rada vyslovila souhlas s tím, aby Ústav jaderné fyziky
AV ČR, v. v. i., založil právnickou osobu RadioMedic s. r. o. Předmětem její činnosti bude výzkum, výroba a distribuce radiofarmak, výroba a distribuce radiochemikálií a uzavřených zářičů.
Akademická rada schválila doporučený vzor k přípravě první výroční zprávy
o činnosti a hospodaření pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí
za rok 2007. Dále Akademická rada schválila Výroční zprávu Akademie věd ČR
o poskytování informací za rok 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
S cílem prohloubit spolupráci mezi AV ČR a Jihomoravským krajem ve vědě
a výzkumu, zvláště při zajišťování potřebné infrastruktury a při prosazování a obhajobě mezinárodních projektů, se v průběhu roku 2007 uskutečnilo několik jednání představitelů Rady Jihomoravských pracovišť AV ČR s představiteli Jihomoravského kraje. Na základě těchto jednání byla schválena smlouva o spolupráci
mezi AV ČR a Jihomoravským krajem, která přispěje k širší spolupráci při prosazování konkrétních projektů vědy a výzkumu a zajišťování infrastruktury výzkumu
a vývoje. Akademická rada schválila rovněž Smlouvu o spolupráci mezi AV ČR
a Statutárním městem Brnem, jež mimo jiné vyjadřuje podporu města Brna vědeckému výzkumu realizovanému na pracovištích AV ČR, prosazování projektů VaV
a zajištění jejich infrastruktury.
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III.

Organizace volby kandidáta na předsedu AV ČR a voleb členů Akademické rady AV ČR a členů Vědecké rady AV ČR na funkční období
2009 až 2013

V rámci přípravy XXXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR se Akademická rada AV ČR zabývala i přípravou volby předsedy AV ČR, Akademické rady
a Vědecké rady na příští funkční období v souladu s novelizovaným zákonem
o AV ČR a novými Stanovami AV ČR.
Podle původního znění zákona o Akademii věd ČR a dřívějších Stanov AV
ČR se volby předsedy AV ČR a členů Akademické rady i jmenování členů Vědecké rady konaly vždy současně na jarním zasedání Akademického sněmu, jehož
termín byl stanoven s ohledem na konec čtyřletého funkčního období předcházejících orgánů. Tento způsob byl naposledy uplatněn při volbě současného předsedy
AV ČR a členů Akademické rady a při jmenování členů Vědecké rady na XXVI.
zasedání Akademického sněmu dne 24. března 2005, jejichž funkční období
skončí dnem 24. března 2009.
Novelizací zákona o Akademii věd ČR zákonem č. 342/2005 Sb. a přijetím
nových Stanov AV ČR, platných od 1. ledna 2007, však v konstituování těchto orgánů vznikla zásadně nová situace. Předsedu AV ČR bude podle § 10 odst. 2 novelizovaného zákona napříště jmenovat prezident republiky z členů Akademického
sněmu a na návrh Akademického sněmu, který projedná vláda. Členové Akademické rady, s výjimkou předsedy Vědecké rady, budou i nadále voleni Sněmem
z členů Sněmu na základě návrhů z pracovišť AV ČR. Členové Vědecké rady budou počínaje rokem 2009 Sněmem na základě návrhů pracovišť rovněž voleni
a nikoli jako dosud jmenováni.
Vzhledem k této nové situaci zvažovala Akademická rada optimální způsob
konstituování nových orgánů AV ČR pro funkční období 2009 až 2013. Akademická rada doporučuje časově oddělit volbu kandidáta na předsedu AV ČR od volby
členů Akademické rady a členů Vědecké rady a zvolit kandidáta na předsedu AV
ČR pro funkční období 2009 až 2013 již na předposledním zasedání Akademického sněmu předcházejícím konci funkčního období současného předsedy AV ČR,
konkrétně tedy na XXXIII. zasedání Akademického sněmu, s jehož konáním se
počítá 16. prosince 2008. Volba členů Akademické rady a členů Vědecké rady AV
ČR pro funkční období 2009 až 2013 se uskuteční v tradičním termínu koncem
března 2009.

IV.

Institucionální a účelová podpora výzkumu

V oblasti institucionální podpory pokračovala příprava průběžné kontroly
výzkumných záměrů pracovišť AV ČR od zahájení jejich řešení v roce 2005. Akademická rada schválila na základě žádostí řešitelů prodloužení řešení výzkumných
záměrů zahájených v roce 2005 o jeden rok, tj. do roku 2011.
V oblasti účelového financování Akademická rada jmenovala volební komisi Grantové agentury AV ČR (GA AV) pro volby oborových rad v roce 2008.
Jmenovala také nominační komisi pro výběr kandidáta na obsazení funkce místo5

předsedy GA AV pro II. oblast věd. Do XVIII. kola veřejné soutěže o standardní
badatelské grantové projekty bylo podáno 470 návrhů a do veřejné soutěže o juniorské badatelské grantové projekty 367 návrhů. Rozšířené předsednictvo GA AV
rozhodlo udělit podporu celkem 121 standardním (26 % z návrhů přijatých
do soutěže), 6 mezioborovým (40 % z návrhů přijatých do soutěže) a 76 juniorským badatelským grantovým projektům (21 % z návrhů přijatých do soutěže).
V souvislosti s diskuzí o nedostatečném objemu finančních prostředků, které má
k dispozici GA AV na podporu grantových projektů, a s tím související nízkou
úspěšností navrhovatelů ve veřejných soutěžích o grantové projekty GA AV v roce
2007 byla zpracována prognóza vývoje účelového financování jejích grantových
projektů. Tato prognóza vývoje účelového financování grantových projektů GA AV
byla zapracována do návrhu střednědobého výhledu výdajů ze státního rozpočtu
na léta 2009 až 2011. Akademická rada souhlasila s vyhlášením XIX. kola veřejné
soutěže GA AV o standardní a juniorské badatelské grantové projekty
s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2009. GA AV bude v této soutěži
podporovat výhradně projekty charakteru základního výzkumu s důrazem na podporu excelence řešitelských týmů a na to, aby navrhované projekty byly zejména
v experimentálních oborech řešeny většími týmy a přinášely zásadní vědecký přínos.
Akademická rada projednala zprávy o průběhu řešení projektů programů „Informační společnost“, „Podpora projektů cíleného výzkumu“ a „Nanotechnologie
pro společnost“ a schválila přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů v roce 2008. Na základě zpráv o průběhu prací a závěrečných zpráv vypracovaných řešiteli projektů zhodnotila rada programu Informační společnost celkem
70 projektů, z toho 20 projektů ukončených k 31. prosinci 2007. Rada programu
Nanotechnologie pro společnost hodnotila dosavadní průběh řešení 29 projektů.
Rada programu Podpora projektů cíleného výzkumu zhodnotila průběh řešení
a způsob hospodaření s účelovými prostředky u 53 projektů programu, z nichž 6
projektů skončilo k 31. prosinci 2007. Součástí zpráv pokračujících projektů byl
i návrh postupu prací v roce 2008.
Akademická rada schválila dobu řešení, cíle, členění na podprogramy
a předpokládané finanční náklady nově připravovaných programů „Nanotechnologie pro společnost II“ a „Informatika pro výzkum, transfer poznatků a inovace“. Na
základě toho budou zpracovány podrobné návrhy programů, které budou předloženy ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, poté ke schválení vládě ČR a konečně k notifikaci Evropské komisi.
Na základě hodnocení výsledků ukončených interních startovacích projektů
souhlasila Akademická rada s ukončením systému jejich podpory vyhlášeného
v dubnu 2002. Přes některé nedostatky bylo cílů tohoto systému v podstatě dosaženo.

V.

Oceňování výsledků výzkumu

Vědecký titul „doktor věd“ uděluje AV ČR již 5 let a k 31. prosinci 2007 bylo
na základě přísných kritérií uděleno celkem 44 těchto vědeckých titulů. O získání
titulu projevili zájem nejen pracovníci AV ČR, ale také vědecké osobnosti
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z vysokých škol a dalších výzkumných institucí, a to i ze zahraničí. Se zvýšeným
zájmem o excelentní vědu nabývá vědecký titul „doktor věd" udělovaný AV ČR
dále na významu a představuje nepochybnou vědeckou kvalitu. Proto bude jednáno o jeho výraznějším legislativním zakotvení.
Interní norma AV ČR č. 2/2007 „Statut cen Akademie věd ČR a Jednací řád
Komise pro udělování cen Akademie věd ČR“ byla se souhlasem Akademické rady doplněna o možnost, aby udělení cen AV ČR navrhovali i předsedové rad programů AV ČR.
Ve spolupráci se společností L´Oréal byla slavnostně předána stipendia třem
mladým českým vědeckým pracovnicím.
Byla zpracována průběžná informace o výzkumných výsledcích dosažených
pracovníky, kterým byl v roce 2004 udělen Fellowship J. E. Purkyně. Na základě
každoročně prováděných hodnocení bylo souhrnně konstatováno, že ocenění pracovníci svůj pracovní program jako nositelé Fellowshipu J. E. Purkyně plní a ani
z hlediska plnění závazků příslušných pracovišť nebyly shledány žádné problémy.
VI.

Spolupráce Akademie věd ČR s vysokými školami a spolupráce
s aplikovaným výzkumem a podnikatelskou sférou

V rámci přípravy společného pracoviště AV ČR a Českého vysokého učení
technického v Praze v areálu na Mazance – Institutu aplikovaných věd (IAV), vyslovila Akademická rada předchozí souhlas se založením zájmového sdružení
právnických osob IAV a souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch IAV. Cílem je vybudování a provozování společného výzkumného a vzdělávacího zařízení, jehož činnost bude zaměřena
na vybrané přírodovědecké a technické obory. Pro IAV se počítá s výstavbou nové budovy v Praze 8 v areálu Na Mazance.
Ve dnech 21. až 25. ledna 2008 a 31. března až 4. dubna proběhly další
kurzy základů vědecké práce, jež přispěly k přípravě mladých vědeckých pracovníků. V této souvislosti je připravován návrh projektu pro operační program Praha
– adaptabilita (prioritní osa 3), který je zaměřen na vědecké formování studentů
doktorských studijních programů.
Zástupce AV ČR je členem nově zřízeného Řídícího výboru Regionální
inovační strategie Jihomoravského kraje, který je vrcholným orgánem
s odpovědností za dohled nad přípravou a realizací Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje 2009 až 2013 a zajištění schválených projektů. AV ČR se
podílí i na činnostech souvisejících s realizací Vědeckotechnického parku Jihlava,
přičemž byla získána podpora hejtmana kraje Vysočina pro budované dislokované
pracoviště AV ČR. Přípravy „Czech Japan Science and Technology Days 2008“,
pořádaných v květnu 2008 v Praze, které jsou orientovány především na transfer
znalostí a technologií a jeho využití při intenzifikaci inovačních procesů, se aktivně
účastní zástupci AV ČR.
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VII.

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

Oblastí přednostního zájmu Akademické rady bylo zapojení AV ČR do příprav blížícího se českého předsednictví v EU. Jde jak o participaci AV ČR při
pořádání hlavních a doprovodných akcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na úseku výzkumu a vývoje, tak i o další vědecké akce pořádané přímo Akademií věd. Zvláštní místo mezi nimi bude mít konference „Future
and Emerging Technologies - FET2009“ připravovaná ve spolupráci AV ČR
s Evropskou komisí a dalšími partnery spolu s workshopem „The Role of Research Organizations in Shaping ERA“.
Akademická rada se dále průběžně věnovala aktuálním otázkám souvisejícím se 7. Rámcovým programem, zahrnujícím i postup prací při konstituování externí agentury Evropské výzkumné rady (ERC).
Akademická rada schválila přistoupení Akademie věd ČR k Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Deklarace
vyslovuje podporu otevřenému přístupu k vědeckým poznatkům prostřednictvím
internetu, k čemuž je třeba zajistit dostupnost výsledků vědecké práce – primárních dat, databází, vědeckých článků atd. jeho prostřednictvím komukoliv, kdekoliv a zdarma.
Po projednání zprávy o průběhu řešení projektu HERA (Humanities in the
European Research Area) a o společných výzkumných programech v humanitním
výzkumu (JRP HERA) – tříletém pilotním projektu HERA vyjádřila Akademická
rada zájem AV ČR o účast ve dvou společných výzkumných programech.
Akademická rada souhlasila s Dohodou o vědecké spolupráci mezi Akademií
věd ČR a mexickou Národní radou pro vědu a technologie (CONACYT), která je
orientována převážně na společné projekty, a s Memorandem o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Akademií věd a literatury v Mainzu, SRN (AWL). Byl vysloven
souhlas s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2008. Akademická rada byla rovněž informována
o průběhu a závěrech 81. valného shromáždění Union Académique Internationale
(UAI).
VIII.

Propagační a popularizační činnost Akademie věd ČR

Ve sledovaném období bylo uspořádáno 9 tiskových konferencí. Mezi nejúspěšnější
patřily
tiskové
konference
k Evropskému
týdnu
mozku,
k Mezinárodnímu roku planety Země a k zahájení jubilejního roku Josefa Hlávky.
Bylo vydáno na 40 tiskových zpráv z nejrůznějších oborů činnosti AV ČR, přičemž
o úspěšnosti propagace AV ČR svědčí také vzrůstající počet zpráv publikovaných
v médiích. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou Praha se konaly čtyři přednášky
úspěšného cyklu pro veřejnost „Akademická Praha“, z nichž každá měla
v průměru návštěvnost 110 posluchačů z řad veřejnosti. Čtyři přednášky cyklu
„Nebojte se vědy“ pro středoškolské studenty, jež úspěšně pokračuje již sedmý
rok, měly v průměru návštěvnost 140 studentů. U příležitosti Dne mateřského jazyka bylo 21. února 2008 společně s Českou komisí UNESCO a Univerzitou Karlovou v Praze uspořádáno kolokvium o češtině „Potřebujeme češtinu? A jakou?“.
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V rámci Evropského týdne mozku, který se konal ve dnech 10. až 13. března
2008, bylo uspořádáno ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i., Českou společností pro neurovědy a Centrem neurověd 10 přednášek pro
studenty a veřejnost. Průměrná návštěvnost na přednáškách byla 150 posluchačů.
Byla uspořádána i tisková konference „Stanovisko Akademie věd ČR k velkým
projektovým záměrům pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace“, která
se konala 19. března 2008.
V rámci projektu Otevřená věda regionům byly uspořádány další tři týdenní
praktické kurzy pro středoškolské pedagogy v Nových Hradech.
Ke zlepšení informovanosti o akcích, které se konají v budově AV ČR na Národní třídě, byla uvedena do provozu velkoformátová obrazovka s přehledem akcí,
doplněná o prezentační materiály. Akademická rada se seznámila s obsahovou
koncepcí prvních čísel nově zakládané revue pro vědu a umění „Národní 3“. Byl
vysloven souhlas s rozšířením stávající spolupráce mezi Akademií věd ČR a Českou filharmonií.
Akademie věd ČR byla v rámci výzkumu EMGC 2008 (European Monitor of
Government Communications), pořádaného nezávislou společností Westminster,
vyhodnocena jako nejlépe komunikující česká instituce veřejného sektoru
v kategorii „Vybrané státní instituce“. Toto ocenění bylo zástupci AV ČR předáno
na konferenci „Komunikace ve veřejném sektoru 2008“, která se uskutečnila pod
záštitou pražského primátora dne 25. března 2008.
Předseda AV ČR na doporučení Akademické rady převzal záštitu nad devíti
vědeckými akcemi.

IX.

Finanční, organizační a kontrolní činnost Akademie věd ČR

Byl připraven návrh rozpočtu kapitoly AV ČR pro rok 2009 a návrh střednědobého rozpočtového rámce na léta 2010 až 2011. Akademická rada souhlasila
se zahájením přípravy šesti záměrů na realizaci stavebních akcí velkého rozsahu
pro roky 2008 až 2009. Dále Akademická rada schválila přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2008. V souvislosti
s přechodem na veřejné výzkumné instituce schválila Akademická rada zásady
pro odměňování orgánů veřejných výzkumných institucí v AV ČR. Na základě návrhu předloženého Ediční radou AV ČR souhlasila Akademická rada s rozdělením
dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury za rok 2007.
Akademická rada byla informována o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2007. Investiční prostředky v minulém roce byly z velké části
věnovány na rozšiřování a modernizaci infrastruktury sítě, zejména mikrovlnných
spojů, a dále na zabezpečení sítě. Tento trend bude pokračovat i v roce 2008.
K 31. březnu 2008 byla ukončena činnost Komise pro řešení nemovitých a
movitých věcí a závazků v souvislosti s přechodem pracovišť na veřejné výzkumné instituce jako dočasného poradního orgánu Akademické rady. V této souvislosti
bude zřízena Majetková komise jako stálý poradní orgán Akademické rady
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s úkolem projednávat a v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Interní normou 6/2006, o nakládání s nemovitým majetkem
a majetkovými právy a souvisejícími normami, předkládat Akademické radě návrhy řešení závažných majetkoprávních úkonů AV ČR a pracovišť AV ČR.
Akademická rada dále dle zákona 341/2005 Sb. projednávala pronájmy navrhované jednotlivými ústavy AV ČR, prodloužení pronájmů, smlouvy o bezúplatném užívání nebytových prostor a další úkony související s nakládáním
s nemovitým majetkem v AV ČR a na pracovištích AV ČR. Akademická rada souhlasila též s prodejem některých nepotřebných nemovitostí a pozemků.
Na základě návrhu Bytové komise Akademická rada v uplynulém období přidělila zaměstnancům pracovišť AV ČR dva startovací byty – garsoniéry, jeden služební byt – garsoniéru a jeden služební byt 1+1.
V rámci plánovaných veřejnosprávních kontrol projednala Akademická rada
výsledky kontroly hospodaření a příslušná opatření k nápravě zjištěných nedostatků ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Kanceláři AV ČR, v Knihovně AV ČR,
v. v. i., ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., a v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV
ČR, v. v. i. Dále byla informována o následných kontrolách provedených v roce
2007 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2006 a o nedostatcích zjištěných při kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2007.

Praha, 26. března 2008

Akademická rada AV ČR

10

