Usnesení
z 2. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 25. dubna 2017
I.

Ověření zápisu z 1. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. dubna 2017 a výsledky hlasování per rollam

Návrh na zřízení pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Komise pro centrální ekonomický informační systém AV ČR
Akademická rada
1.

souhlasí se zřízením pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Komise pro centrální
ekonomický informační systém AV ČR (dále jen Komise pro CEIS),

2.

jmenuje Komisi pro CEIS na funkční období 2017–2020 ve složení: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (Akademická rada AV ČR) - předseda; členové: Ing. Jan Stoklasa (Fyzikální
ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Eva Ševčíková (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří
Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Július Štuller, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Antonín Otáhal, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), Ing. Libuše Kartašová (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR,
v. v. i.), Ing. Markéta Hrubcová (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Zlatuše Burianová
(Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Michal Blaháček, Ph.D.
(Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.), Alena Rešlová (Ústav termomechaniky AV ČR,
v. v. i.), Ing. Marcela Švamberková (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Bohumil Pick
(Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Marta Arazimová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR,
v. v. i.), Ing. Lenka Jaskulová (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Libuše Dvořáčková
(Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Lenka Vincencová (Ústav anorganické
chemie AV ČR, v. v. i.), Iveta Kalužová (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), Ing.
Ivo Friedjung (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), Ing. Milan Drahoňovský, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová
(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), Jana Pokorná (Ústav organické
chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Kovařík (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
Ing. Dalibor Krejčí (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Škoda (Biotechnologický
ústav AV ČR, v. v. i.), Kateřina Uhrová (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), Vanda Šimončíková (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jitka Hošková (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), Marie Kaňková (Ústav experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i.), Helena Hájková (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), Jana Immerová
(Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Zdeňka Kynychová (Ústav živočišné
fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Zdeňka Grufíková (Biologické centrum AV ČR,
v. v. i.), Ing. Karel Veselý (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), Ing. Pavla Bučková (Ústav
biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.), Ing. Magdaléna Vecková (Knihovna AV ČR, v. v. i.),
Ing. Martina Boušková (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), Ivona Kubíková, DiS.
(Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Petra Broskevičová (Sociologický ústav
AV ČR, v. v. i.), Dana Bendová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Stárek
(Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), Lenka Katolická (Archeologický ústav AV ČR, Brno,
v. v. i.), Naděžda Pulcová (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), Dagmar Mikesková (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), Dana Karfilátová (Masarykův ústav a Archiv
AV ČR, v. v. i.), Mgr. David Weber (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), Ing. Lenka
Rybáková (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Lada Šťastná (Filosofický ústav AV ČR,
v. v. i.), Ing. Markéta Ondráčková (Orientální ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jana Šlechtová

(Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jiří Zmrzlík (Ústav pro českou literaturu AV ČR,
v. v. i.), Ing. Václav Ježdík (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Ing. Jana Wenclová
(Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Jan Lukeš (Středisko společných činností
AV ČR, v. v. i.); Mgr. Karolína Stoklásková, MBA (Středisko společných činností AV ČR,
v. v. i.) - tajemnice,
3.

schvaluje s připomínkami statut Komise pro CEIS dle přílohy 2 předloženého materiálu,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala členům Komise pro CEIS jmenovací dekrety.
Organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR

Akademická rada
1.

souhlasí s připomínkami s předloženým organizačním nastavením kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR,

2.

ukládá řediteli Kanceláře AV ČR, aby v této souvislosti vydal příslušný příkaz ředitele
Kanceláře AV ČR.

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o aktuálních otázkách
AV ČR

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 1. zasedání předsednictva
Akademické rady AV ČR z 18. dubna 2017 a další přednesené informace.
III.

Zabezpečení usnesení L. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného
dne 21. března 2017

Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení L. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,

2.

vyslovuje poděkování členům pracovních komisí Akademického sněmu a pracovníkům
Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění L. zasedání Akademického sněmu.

IV.

Návrhy na udělení čestných oborových medailí Akademie věd ČR

Akademická rada
1.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila:
a)

čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách:
i.

Prof. Samuelu R. Bussovi (Department of Mathematics, University of California),
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ii.

prof. RNDr. Eduardu Feireislovi, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.),

b)

čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách
doc. RNDr. Jozefu Michalíkovi, DrSc. (Ústav vied o Zemi, SAV),

c)

čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických
vědách prof. RNDr. Františku Krahulcovi, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),

d)

čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefanu Michaelu Newerklovi (Institut für
Slawistik, Universität Wien),

2.

ukládá E. Zažímalové, J. Řídkému, Z. Havlasovi a P. Baranovi, aby zajistili odevzdání
udělených medailí.

V.

Návrh na členství AV ČR v European Interest Group Korea a zapojení AV ČR
do příští výzvy na podávání společných mezinárodních projektů v rámci aktivity KONNECT

Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou informaci o European Interest Group Korea a aktivitě
KONNECT,

2.

pověřuje E. Zažímalovou, aby za AV ČR podepsala "Joint Declaration of Intent of European Interest Group Korea",

3.

souhlasí s rezervováním celkové částky 120 000 eur na finanční podporu projektů realizovaných v období 2018–2020,

4.

ukládá H. Sychrové, aby zajišťovala účast pracovišť AV ČR v aktivitě KONNECT.

VI.

Členství AV ČR v European Interest Group Japan a zapojení AV ČR do výzvy
na podávání společných mezinárodních projektů v rámci aktivity CONCERT

Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou informaci o European Interest Group Japan a aktivitě
CONCERT,

2.

souhlasí s rezervováním celkové částky 120 000 eur na finanční podporu projektů realizovaných v období 2018–2021,

3.

ukládá H. Sychrové, aby zajišťovala účast pracovišť AV ČR v aktivitě CONCERT.

VII.

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci "Fellowshipu Josefa Dobrovského" pro zahraniční badatele
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Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí postup odborné komise při posuzování žádostí o udělení
podpory Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele (dále jen FJD),

2.

schvaluje přidělení finančních prostředků na podporu žádostí FJD v rámci 1. výzvy roku
2017 podle návrhu předloženého odbornou komisí,

3.

ukládá:
a)

H. Sychrové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o projednání
podaných žádostí,

b)

M. Bilejovi, aby poskytl schválené finanční prostředky příslušným pracovištím
AV ČR.

VIII. Zpráva o Českých národních komitétech za rok 2016
Akademická rada
1.

bere na vědomí:
a)

předloženou zprávu o činnosti Českých národních komitétů za rok 2016,

b)

rezignaci členů Českých národních komitétů uvedených v příloze 2 předloženého
materiálu a děkuje jim za vykonanou činnost,

2.

jmenuje nové členy Českých národních komitétů dle návrhu uvedeného v příloze 2 předloženého materiálu,

3.

ukládá H. Sychrové, aby zajistila zaslání děkovných a jmenovacích dopisů.

IX.

Návrh na úhradu členských příspěvků za České národní komitéty do příslušných mezinárodních organizací za rok 2017

Akademická rada
1.

schvaluje proplacení členských příspěvků do mezinárodních organizací za sedm Českých národních komitétů uvedených příloze 1 předloženého materiálu,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu příspěvků.

X.

Schválení platby členského příspěvku do mezinárodní organizace International
Social Science Council (ISSC) za rok 2017

Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace International Social
Science Council (ISSC) za rok 2017 ve výši 1 000 eur,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu příspěvku za rok 2017 ve stanovené výši.
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XI.

Návrh na jmenování ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Astronomického
ústavu AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Astronomického ústavu AV ČR,
v. v. i., jmenovala prof. RNDr. Vladimíra Karase, DrSc., do funkce ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května
2017 do 30. dubna 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.

XII.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu jaderné
fyziky AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu jaderné fyziky AV ČR,
v. v. i., jmenovala RNDr. Petra Lukáše, CSc., do funkce ředitele Ústavu jaderné fyziky
AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do
31. května 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.

XIII. Návrh na jmenování ředitelky Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR,
v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu teorie
informace a automatizace AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Jiřinu Vejnarovou, CSc., do funkce
ředitelky Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2017 do 30. dubna 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenované ředitelky.

XIV. Návrh na jmenování ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
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Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu pro hydrodynamiku
AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D., do funkce ředitele
Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od
1. června 2017 do 31. května 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.

XV.

Návrh na jmenování ředitele Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Geologického
ústavu AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Geologického ústavu AV ČR,
v. v. i., jmenovala RNDr. Tomáše Přikryla, Ph.D., do funkce ředitele Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do
31. května 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.

XVI. Návrh na jmenování ředitele Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu geoniky
AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.,
jmenovala Ing. Josefa Foldynu, CSc., do funkce ředitele Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.,
na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.

XVII. Návrh na jmenování ředitelky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Biofyzikálního
ústavu AV ČR, v. v. i.,
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2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Biofyzikálního ústavu AV ČR,
v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Evu Bártovou, Ph.D., do funkce ředitelky Biofyzikálního
ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2017 do
30. dubna 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení
mzdy navrženého ředitelky.

XVIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. Martina Vágnera, CSc., do funkce ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., na další pětileté funkční období s účinností od
1. června 2017 do 31. května 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení
mzdy navrženého ředitele.

XIX. Návrh na jmenování ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu molekulární genetiky
AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. Petra Drábera, DrSc., do funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2017
do 30. dubna 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení
mzdy navrženého ředitele.

XX.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,

7

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. PhDr. Zdeňka Hostomského, CSc., do funkce
ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., na další pětileté funkční
období s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení
mzdy navrženého ředitele.

XXI. Návrh na jmenování členů Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

jmenuje členy Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ing. Luboše Nováka, Ph.D., prof. RNDr. Josefa Štěpánka, CSc., a Ing. Miroslava Punčocháře,
CSc., DSc., s účinností od 16. května 2017 na pětileté funkční období, tj. do 15. května
2022,

2.

ukládá:
a)

E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety,

b)

Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i., o jmenování členů dozorčí rady.

XXII. Návrh na jmenování členů dozorčí rady a změnu jednacího řádu
Akademická rada
1.

jmenuje členy Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., PhDr. Sandru Kreisslovou, Ph.D., RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., Ph.D., a Mgr. Dr. phil. Viktora Velka,
Ph.D., s účinností od 1. května 2017 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2022,

2.

schvaluje změnu jednacího řádu Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno,
v. v. i., podle předloženého návrhu,

3.

ukládá:
a)

E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety,

b)

P. Baranovi, aby informoval ředitele Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., o jmenování členů dozorčí rady, a ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
o schválené změně jednacího řádu dozorčí rady.

XXIII. Ekonomické záležitosti AV ČR
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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XXIV. Změna ve složení schvalujícího orgánu pro schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2017
Akademická rada
1.

jmenuje členem "schvalujícího orgánu" dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., § 29, odst. 2, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
RNDr. Martina Bileje, DrSc., za Ing. Petra Bobáka, CSc., kterému skončilo funkční období v Akademické radě AV ČR. Členkami "schvalujícího orgánu" nadále zůstávají JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. a Ing. Jana Jeřábková,

2.

bere na vědomí přednesené informace.

XXV. Návrh na jmenování Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně
Akademická rada
1.

jmenuje Koordinační komisi pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního
stupně pro funkční období 2017–2021 ve složení: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Vědecká
rada AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.) - předseda; místopředsedové:
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), prof. JUDr. Monika
Pauknerová, CSc., DSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.); členové: Ing. Jiří Oswald,
CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický
ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaromír Horáček, DrSc. (Ústav termomechaniky AV ČR,
v. v. i.), doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), prof. Ing.
Martin Lísal, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), Ing. Michal Pravenec, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (Botanický
ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Biologické centrum AV ČR,
v. v. i.), prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.),
PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.
(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Filosofický
ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (Ústav pro českou literaturu
AV ČR, v. v. i.); Mgr. Ivana Střálková (Kancelář AV ČR) - tajemnice,

2.

ukládá E. Zažímalové aby:
a)

odvolala dosavadní členy Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně a poděkovala jim za jejich činnost,

b)

zaslala jmenovaným členům Koordinační komise pro zařazování pracovníků do
nejvyššího kvalifikačního stupně a její tajemnici jmenovací dopisy,

XXVI. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Komise pro
energetiku AV ČR a návrh jejího statutu
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Akademická rada
1.

jmenuje Komisi pro energetiku AV ČR na funkční období 2017–2021 ve složení: Ing. Jiří
Plešek, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.) - předseda; prof. RNDr. Václav
Pačes, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) - místopředseda; členové: Ing.
Karel Aim, CSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Petr Buryan,
DrSc. (Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha), RNDr. Václav
Cílek, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Dana Drábová, Ph.D. (Státní úřad
pro jadernou bezpečnost), Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR,
v. v. i.), RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Vědecká rada AV ČR), prof. Ing. Eduard Hulicius,
CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT), RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), Ing. Miroslav Punčochář,
CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), prof. Jan Řídký, DrSc. (Akademická rada AV ČR), RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc.
Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), MUDr. Radim Šrám, DrSc.
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav
jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.); Ing. Hynek Beran (Český institut informatiky, robotiky
a kybernetiky ČVUT) - tajemník,

2.

schvaluje statut Komise pro energetiku AV ČR dle přílohy 3 předloženého materiálu,

3.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala členům Komise pro energetiku AV ČR jmenovací dekrety.

XXVII. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Komise pro
hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR
Akademická rada
1.

jmenuje Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR ve složení:
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (Akademická rada AV ČR) - předseda; členové:
PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR), doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
(Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Marie Budíková, Dr. (Masarykova univerzita),
Ing. Jana Doleželová (Knihovna AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Masarykova univerzita), RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Vědecká rada AV ČR), RNDr. Zdeněk
Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (Kancelář AV ČR),
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), prof.
Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Vědecká rada AV ČR), doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Vědecká rada AV ČR) prof.
Jan Řídký, DrSc. (Akademická rada AV ČR), doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
(Vědecká rada AV ČR), prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Akademická rada AV ČR),

2.

ukládá E. Zažímalové, aby členům komise zaslala jmenovací dopisy.

XXVIII. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Majetkové
komise AV ČR
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Akademická rada
1.

jmenuje Majetkovou komisi AV ČR pro funkční období 2017–2021 ve složení: JUDr.
Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.) předsedkyně; RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) - místopředseda; členové: PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická
rada AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Jan Řídký, DrSc. (Akademická rada
AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická
rada AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), Ing. Jana
Jeřábková (Kancelář AV ČR); Mgr. Martina Bártová (Kancelář AV ČR) - odborná tajemnice; Ing. Alice Stará (Kancelář AV ČR) - tajemnice,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby:

3.

a)

zaslala předsedkyni, místopředsedovi, členům a tajemnicím Majetkové komise
AV ČR jmenovací dekrety,

b)

zaslala předsedkyni a členům Majetkové komise AV ČR působícím ve funkčním
období 2013–2017 dopisy s poděkováním za jejich práci,

ukládá L. Vostré, aby do 30. června 2017 předložila zasedání Akademické rady aktualizovaný statut Majetkové komise AV ČR.

XXIX. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Archeologické evaluační komise AV ČR
Akademická rada
1.

jmenuje Archeologickou evaluační komisi AV ČR ve složení: JUDr. Lenka Vostrá,
Ph.D. (Akademická rada AV ČR) - předsedkyně; PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Akademická rada AV ČR) - místopředsedkyně; členové: PhDr. Jiří Doležel (Archeologický
ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR,
v. v. i.), doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), doc.
PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), Mgr. Drahomíra
Malyková, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), PhDr. Lumír Poláček, CSc. (Archeologický
ústav AV ČR, Brno, v. v. i.); Ing. Alice Stará (Kancelář AV ČR) - tajemnice,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby:
a)

nově jmenovaným členům zaslala jmenovací dopisy,

b)

členům působícím v uplynulém funkčním období zaslala dopisy s poděkováním
za jejich práci.

XXX. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Komise programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR
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Akademická rada
1.

jmenuje Komisi programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR ve složení: Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická
rada AV ČR) - předsedkyně; členové: prof. Jan Řídký, DrSc. (Akademická rada AV ČR),
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR), RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR), prof. RNDr.
Ondřej Santolík, Dr. (Vědecká rada AV ČR), prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Vědecká
rada AV ČR), PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada AV ČR),

2.

ukládá E. Zažímalové aby:
a)

zaslala jmenovaným členům Komise programu podpory perspektivních lidských
zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR jmenovací dekrety,

b)

odvolala její dosavadní členy a poděkovala jim za jejich činnost.

XXXI. Návrh na změnu ve složení Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování
pokusů na zvířatech
Akademická rada
1.

bere na vědomí žádost ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (dále
jen ÚEM) Ing. Miroslavy Anděrové, CSc., o výměnu zástupce ÚEM v Rezortní odborné
komisi AV ČR pro schvalování pokusů na zvířatech a odvolává k 30. dubnu 2017
MUDr. Renatu Peterkovou, CSc., z členství v Rezortní odborné komisi AV ČR pro
schvalování pokusů na zvířatech,

2.

děkuje MUDr. Renatě Peterkové, CSc., za odvedenou práci v Rezortní odborné komisi
AV ČR pro schvalování pokusů na zvířatech,

3.

jmenuje Mgr. Andreje Litvince, Ph.D., členem Rezortní odborné komise AV ČR pro
schvalování pokusů na zvířatech s účinností od 1. května 2017,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný a jmenovací dopis.

XXXII. Návrh na přidělení dotací z prostředků Komise pro informační technologie
AV ČR
Akademická rada schvaluje přidělení dotací pracovištím AV ČR podle předloženého
návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.
XXXIII. Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce
2016
Akademická rada bere na vědomí informaci o provedených kontrolách ve vědeckých
společnostech v roce 2016.
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XXXIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
za rok 2015 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu
molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a k přijetí dalších případných opatření.
XXXV. Výsledky kontroly hospodaření v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok
2015 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Etnologickém ústavu
AV ČR, v. v. i. (dále jen EÚ) včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a k přijetí dalších případných opatření,

2.

žádá P. Barana a M. Bileje, aby důrazně průběžně dohlíželi na hospodaření EÚ.

XXXVI. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí
2017
Akademická rada
1.

schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí 2017
podle předloženého návrhu,

2.

ukládá svým členům, L. Horníčkovi, J. Malému a D. Kozákovi, aby zajišťovali plnění
tohoto programu.

XXXVII. Různé
1)

Majetkové záležitosti AV ČR

Akademická rada
1.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů I.–III. připojeného materiálu,

2.

bere na vědomí přednesené aktuální informace k objektu Hybernská 1000/1,

3.

ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.

2)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a)

na návrh E. Zažímalové odvolává z členství v Radě Technologického centra AV ČR zástupce Akademické rady K. Aima a jmenuje jejím zástupcem L. Kavana do konce jeho
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funkčního období člena Akademické rady. Bylo dohodnuto, že bude příštímu zasedání
Akademické rady předložena informace o Technologickém centru AV ČR jako samostatný bod jednání. V této souvislosti bylo také dohodnuto, že bude některému z příštích
zasedání Akademické rady předložen přehled zástupců AV ČR z řad bývalých a současných členů Akademické rady v domácích i zahraničních výborech, institucích a organizacích;
b)

souhlasí s návrhem J. Řídkého, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad Festivalem vědy, který se bude konat od 8. do 9. září 2017 v Brně;

c)

souhlasí s návrhem J. Řídkého, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad mezinárodní konferencí Ringhoffer 200, která se bude konat od 24. do 27. května 2017 na
zámku Štiřín a v Praze. Za AV ČR se jí zúčastní T. Petrasová;

d)

souhlasí s návrhem Z. Havlase, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad 5. festivalem vědy 2017, který se bude konat 6. září v Praze;

e)

souhlasí s návrhem Z. Havlase, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad mezinárodní konferencí 28th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology,
která se bude konat od 27. srpna do 1. září 2017 v Praze;

f)

bere na vědomí podnět Z. Havlase k setkávání Akademické rady s předsedy dozorčích
rad pracovišť AV ČR v pololetních intervalech. V souladu se schváleným věcným záměrem připravovaného interního předpisu o dozorčích radách připraví Kancelář AV ČR ve
spolupráci s L. Vostrou a právním odborem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
seminář pro předsedy a tajemníky nově obměněných dozorčích rad;

g)

souhlasí s návrhem P. Barana, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad výstavou
ke stému výročí narození Milady Blekastad-Topičové, která se bude konat v budově
AV ČR na Národní 3 od 5. září 2017;

h)

souhlasí s návrhem P. Barana, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad mezinárodním kongresem Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures, který se
bude konat v Praze od 13. do 15. září 2017;

i)

bere na vědomí informaci P. Barana, že se 22. dubna 2017 uskutečnily v Evropě pochody za vědu s tím, že by měl o takovýchto akcích v předstihu informovat Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR;

j)

souhlasí s návrhem Vědecké rady AV ČR předneseným A. Fejfarem, aby bylo zpracováno Stanovisko Akademické rady a Vědecké rady Akademie věd České republiky ke
kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu 16/19 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové
kapitoly Grantová agentura České republiky s tím, že jej připraví J. Chýla. V této souvislosti informoval P. Baran, že navrhne Radě pro výzkum, vývoj a inovace, aby k této problematice také zaujala stanovisko;

k)

bere na vědomí informaci A. Fejfara, že bylo Vědeckou radou AV ČR zvoleno nové Grémium pro vědecký titul. V této souvislosti bylo dohodnuto, že bude ustavena společná
pracovní skupina Akademické a Vědecké rady AV ČR pro titul DSc. ve složení: I. Netuka,
J. Čtyroký, F. Šmahel, K. Ulbrich, P. Baran, M. Haindl, J. Krejčí a L. Vostrá. Dále uvedl,
že I. Netuka bude informovat Akademickou radu o aktuálním stavu a možnostech podpory vědeckého titulu;

l)

bere na vědomí informaci A. Fejfara, že Vědecká rada AV ČR nominovala J. Čtyrokého,
O. Schneeweisse a K. Ulbricha do Rady pro nákladné přístroje;

m)

souhlasí s návrhem M. Pravdové, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad soutěží
FameLab v roce 2017;
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n)

souhlasí s návrhem M. Pravdové, aby byla soutěž Věda fotogenická včetně nákladů na
výstavu a vyhotovení kalendáře 2018, podpořena částkou ve výši 350 tis. Kč;

o)

souhlasí s návrhem M. Pravdové, aby byl supervizí všech akademických periodik pověřen V. Černoch, vedoucí Odboru akademických médií Střediska společných činností
AV ČR, v. v. i.;

p)

bere na vědomí informaci T. Petrasové, že Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., se
vzdal možnosti nominovat svého zástupce do Bytové komise AV ČR. Proto byl proveden
nový tajný výběr, na základě jehož výsledku bude osloven Ústav anorganické chemie
AV ČR, v. v. i., aby nominoval svého kandidáta do této komise;

q)

bere na vědomí informaci L. Vostré o stavu projednávání poslaneckého návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);

r)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se s L. Kavanem setká 9. května s RNDr.
Petrem Pracnou, CSc. (Národní informační centrum pro evropský výzkum, Technologické centrum AV ČR);

s)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se Z. Havlas za AV ČR zúčastní sympozia
Science-Talents-Future Action Plan for the Belt and Road, které se bude konat od 2. do
4. července 2017 v Pekingu;

t)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se T. Petrasová za AV ČR zúčastní zasedání
ALLEA;

u)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se za AV ČR zúčastní zasedání EASAC
Council Meeting, které se bude konat od 25. do 26. května 2017 v Talinu;

v)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se 31. května 2017 ve vile Lanna uskuteční
další setkání Akademické rady s členy diplomatického sboru, rektory a prorektory pro
vědu a výzkum vysokých škol Academic Prague;

w)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se 23. května 2017 v Goethe-Institutu Praha
zúčastní, jako zástupce AV ČR v hodnotící komisi, soutěže Falling Walls Lab;

x)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o průběhu letošního ročníku soutěží o vědecké
ceny francouzské ambasády, o nominacích soutěžících z pracovišť AV ČR a o zapojení
pracovníků AV ČR jako členů hodnotících komisí této soutěže;

y)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o přípravě podpisu Memorandum of Understanding s Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.;

z)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o setkání se zástupci Čínské Akademie sociálních
věd, které proběhlo 21. dubna 2017 v budově AV ČR na Národní 3 v Praze;

aa)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o přijetí delegace, vedené její výsostí Dr. Monou
bint Fahad bin Mahmoud Al Said ze Sultanátu Omán, které proběhne 16. května 2017
v budově AV ČR na Národní 3;

bb)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se turecký partner TÜBITAK rozhodl nepodpořit společné projekty s AV ČR v roce 2017;

cc)

bere na vědomí podnět H. Sychrové k aktualizaci a dotisku propagačních materiálů
AV ČR a možnostem informování členů Akademické rady o akcích v budově Národní 3;

dd)

bere na vědomí podnět H. Sychrové, Z. Havlase a P. Barana k problematice úklidu
a běžných oprav v budově AV ČR na Národní 3;

ee)

bere na vědomí informaci M. Haindla, o problémech způsobených úmrtím hlavního vývojáře systému Elanor Global;
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ff)

bere na vědomí žádost M. Haindla, aby byla Akademická rada informována ředitelem
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., o zprovoznění areálové jídelny
Mazanka;

gg)

bere na vědomí informaci M. Haindla, že na Cenu Josefa Fouriera byli nominováni zástupci AV ČR z Ústavu teorie informace a automatizace, AV ČR, v. v. i., a Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.;

hh)

bere na vědomí informaci J. Krejčího o zasedání Předsednictva Rady vysokých škol,
které se konalo 20. dubna 2017 v Praze;

ii)

bere na vědomí informaci J. Bludské o přípravě na vyhlášení výsledků dalšího kola Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na
pracovištích AV ČR, ke kterému předloží materiál do hlasování Akademické rady per
rollam.
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