Usnesení
ze 4. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. června 2017

I.

Ověření zápisu z 3. zasedání Akademické rady AV ČR dne 23. května 2017 a výsledky hlasování per rollam

Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Rady pro zahraniční styky AV ČR
Akademická rada
1.

2.

jmenuje Radu pro zahraniční styky AV ČR na funkční období 2017–2021 ve složení:
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR,
v. v. i.) – předsedkyně; prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.) – místopředseda; členové: Mgr. Filip
Kadlec, Dr. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (Ústav
informatiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Lukeš, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR,
v. v. i.), Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Ján Šimkanin, Ph.D. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Dalia Obrazová,
CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc. (Ústav
anorganické chemie AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Martin Lísal, DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), Ing. Iva Pichová, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i.), RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. (Biotechnologický ústav AV ČR,
v. v. i.), doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr.
Petr Novák, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. MUDr. Lýdia Vargová,
Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
(Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (Botanický ústav
AV ČR, v. v. i.), doc. Krešimir Žigić, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.),
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Filosofický ústav
AV ČR, v. v. i.), PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, v. v. i.); RNDr. Veronika Palečková (Kancelář AV ČR) – tajemnice,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a)

nově jmenovaným členům zaslala jmenovací dopisy,

b)

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

Návrh Volebního řádu pro volbu Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada

1.

schvaluje Volební řád pro volbu Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., dle přílohy 1
předloženého materiálu,

2.

ukládá P. Baranovi, aby informoval osobu pověřenou řízením Etnologického ústavu
AV ČR, v. v. i., o schválení Volebního řádu pro volbu Rady Etnologického ústavu AV ČR,
v. v. i., a požádal ji o neprodlené zajištění volby nové rady instituce podle tohoto řádu.

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 3. zasedání předsednictva
Akademické rady AV ČR z 13. června 2017.
III.

Informace o aktuálních otázkách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

IV.

Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o udělování Akademické prémie –
Praemium Academiae

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkou směrnici Akademické rady AV ČR o udělování Akademické prémie – Praemium Academiae,

2.

ukládá L. Vostré a D. Kozákovi, aby zajistili po zapracování připomínky následné vydání
schválené směrnice.

V.

Udělení Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2017

Akademická rada
1.

bere na vědomí postup poradní komise pro udělení Akademické prémie – Praemium
Academiae v roce 2017,

2.

apeluje na všechny vědní oblasti AV ČR, aby předkládaly návrhy na udělení Akademické
prémie – Praemium Academiae,

3.

souhlasí s návrhem E. Zažímalové udělit Akademickou prémii – Praemium Academiae
těmto navrženým kandidátům:

4.

a)

doc. RNDr. Petru Baldrianovi, Ph.D.,

b)

doc. Mgr. Michalu Fárníkovi, Ph.D., DSc.,

c)

prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc.,

ukládá:
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VI.

a)

M. Pravdové, aby ve spolupráci s L. Kavanem, M. Haindlem, M. Bilejem a příslušnými ústavy navrhujícími udělení zajistila medializaci udělení Akademické
prémie – Praemium Academiae,

b)

L. Horníčkovi, aby zajistil uzavření trojstranných smluv mezi AV ČR, nositeli prémie a jejich zaměstnavateli.

Návrh na udělení cen Akademie věd ČR v roce 2017

Akademická rada
1.

bere na vědomí předložené návrhy na udělení cen AV ČR v roce 2017,

2.

na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR doporučuje předsedkyni AV ČR,
aby udělila:
a)

Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorům (kategorie A):
autorskému týmu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení Dr. rer. nat.
Lukáš Palatinus, RNDr. Mariana Klementová, Ph.D., Mgr. Petr Brázda,
Ph.D., RNDr. Václav Petříček, CSc., Mgr. Cinthia Antunes Correa za vědecký výsledek Strukturní analýza nanokrystalů (Structure analysis of nanocrystals) s peněžitou odměnou 160 000 Kč (v rozdělení Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus 64 000 Kč, RNDr. Mariana Klementová, Ph.D. 33 000 Kč,
Mgr. Petr Brázda, Ph.D. 28 000 Kč, RNDr. Václav Petříček, CSc. 20 000
Kč, Mgr. Cinthia Antunes Correa 15 000 Kč),

i.

b)

ii.

autoru z Biologického centra AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Marku Jindrovi,
CSc., za vědecký výsledek Objev receptoru pro juvenilní hormon (Finding
the juvenile hormone receptor) s peněžitou odměnou 100 000 Kč,

iii.

autorskému týmu z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení MUDr.
Josef Houštěk, DrSc., RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., RNDr. Marek Vrbacký,
Ph.D., Mgr. Kateřina Tauchmannová Hejzlarová, Ph.D., Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D., Mgr. Petr Pecina, Ph.D., Mgr. Jana Kovalčíková za vědecký
výsledek Energetický metabolismus a patogenní mechanismy mitochondriálních chorob (Energy metabolism and pathogenic mechanisms of mitochondrial diseases) s peněžitou odměnou 90 000 Kč (v rozdělení MUDr.
Josef Houštěk, DrSc. 18 000 Kč, RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. 12 000 Kč,
RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D. 12 000 Kč, Mgr. Kateřina Tauchmannová Hejzlarová, Ph.D. 12 000 Kč, Mgr. Nikola Kovářová, Ph.D. 12 000 Kč, Mgr.
Petr Pecina, Ph.D. 12 000 Kč, Mgr. Jana Kovalčíková 12 000 Kč),

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky ve věku do 35 let za
vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům (kategorie B):
i.

autoru z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., Dr. Rhysu Taylorovi, za
vědecký výsledek Původ opticky neviditelných oblaků mezihvězdného vodíku: temné galaxie nebo slapové zbytky? (Understanding the origin of optically dark hydrogen clouds: dark galaxies or tidal debris?) s peněžitou odměnou 50 000 Kč,
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3.

VII.

ii.

autoru z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., RNDr. Filipu Kolářovi, Ph.D.,
za vědecký výsledek Evoluce rostlin v odpovědi na čtvrtohorní klimatické
změny (Evolutionary response of plants to quarternary climatic oscilaltions)
s peněžitou odměnou 50 000 Kč,

iii.

autoru z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Filipu Vostalovi, Ph.D., za vědecký výsledek Zrychlující akademie: Měnící se struktura akademického
času. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-47359-2 (vyšlo
9. března 2016), Accelerating Academia: The Changing Structure of Academic Time. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-47359-2
(published on 9 March 2016), s peněžitou odměnou 50 000 Kč,

ukládá:
a)

M. Pravdové, aby ve spolupráci s A. Fejfarem a příslušnými pracovišti AV ČR
zajistili medializaci udílení cen AV ČR,

b)

A. Fejfarovi, aby ve spolupráci se Správním odborem Kanceláře AV ČR připravil
návrh změny usnesení vlády, který bude zahrnovat možnost udělení cen více
oceněným a navýšení finančního limitu odměn,

c)

L. Horníčkovi, aby zajistil vyplacení peněžitých odměn oceněným vědcům.

Nové Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Israel Academy of
Sciences and Humanities (IASH)

Akademická rada
1.

schvaluje předložené Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd České republiky
a Israel Academy od Sciences and Humanities (IASH),

2.

navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení,

3.

ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce
s IASH.

VIII. Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v European Academies Science Advisory Council 2017
Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do European Academies Science Advisory Council za členství AV ČR v roce 2017 ve výši 1 897,50 EUR (cca 50 300 Kč),

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu příspěvku.

IX.

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
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Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí postup Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků při posuzování žádostí o dotaci,

2.

schvaluje přidělení finančních prostředků na podporu žádostí o dotaci podle návrhu předloženého Radou programu,

3.

ukládá:

X.

a)

H. Sychrové, aby o výsledku soutěže informovala ředitele ústavů,

b)

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

Návrh výsledků 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci
dvoustranných smluv pro rok 2017

Akademická rada
1.

souhlasí s výsledkem 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci
dvoustranných smluv pro rok 2017,

2.

ukládá H. Sychrové, aby ve spolupráci s pracovišti AV ČR a se zahraničními partnerskými organizacemi zabezpečila realizaci schválených zahraničních pracovních cest.

XI.

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 tři České národní komitéty dle přílohy 1 předloženého materiálu,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu příspěvků.

XII.

Návrh na jmenování ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Biologického
centra AV ČR, v. v. i.,

2.

nedoporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Biologického centra AV ČR,
v. v. i., jmenovala prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., do funkce ředitele Biologického
centra AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července 2017 do
30. června 2022,
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3.

bere na vědomí rozhodnutí E. Zažímalové jmenovat prof. RNDr. Libora Grubhoffera,
CSc., do funkce ředitele Biologického centra AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období
s účinností od 1. července 2017 do 30. června 2022,

4.

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

XIII. Návrh změny složení Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., na členství v Dozorčí radě
Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a děkuje jí za odvedenou práci,

2.

jmenuje Ing. Jiřího Haška, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky
AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 21. června 2017 do 20. června
2022,

3.

ukládá:
a)

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,

b)

Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění nového složení dozorčí rady
na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIV. Návrh změny složení Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., na členství v Dozorčí radě
Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a děkuje jí za odvedenou práci,

2.

jmenuje doc. PhDr. Luboše Jiráně, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu dějin umění
AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 21. června 2017 do 20. června
2022,

3.

ukládá:
a)

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,

b)

P. Baranovi, aby informoval ředitele Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., o změně
v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XV. Návrh koncepčních východisek další existence ELI Beamlines
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Akademická rada
1.

bere na vědomí s připomínkami východiska pro návrh dlouhodobého plánu fungování
ELI Beamlines,

2.

žádá M. Prouzu, aby zaslal Akademické radě upravená východiska pro návrh dlouhodobého plánu fungování ELI Beamlines,

3.

podporuje ELI Beamlines a ukládá J. Řídkému, aby ve spolupráci s M. Prouzou předkládal každému následujícímu zasedání Akademické rady stručnou písemnou zprávu o realizaci ELI Beamlines včetně technických detailů a objevivších se i očekávaných problémů.

XVI. Ekonomické záležitosti AV ČR
Akademická rada
1.

bere na vědomí předložené informace,

2.

souhlasí s:
a)

navýšením oblasti rozpočtu Projekty EU a operační programy o 17,3 mil. Kč,

b)

poskytnutím 33,55 mil. Kč na ELI Beamlines na rok 2017 z oblasti rozpočtu Projekty EU a operační programy.

XVII. Závěry 2. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 2. zasedání konaného 12. června 2017,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.2 - II.6, dle přiloženého zápisu,

3.

schvaluje Statut Majetkové komise AV ČR podle předloženého návrhu,

4.

ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

XVIII. Anglický překlad zřizovacích listin pracovišť AV ČR
Akademická rada
1.

souhlasí s úpravami vzorové zřizovací listiny pracoviště AV ČR v anglické verzi pro zřizovací listiny s následnými dodatky a bez dodatků podle předložených návrhů,

2.

ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci se Správním odborem Kanceláře AV ČR podle
těchto vzorů zajistila aktualizaci zřizovacích listin pracovišť AV ČR v anglické verzi.

7

XIX. Návrh programu Týdne vědy a techniky 2017
Akademická rada
1.

souhlasí s programem Týdne vědy a techniky 2017 dle předloženého materiálu,

2.

ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s Kanceláří AV ČR a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., předložila některému z příštích zasedání Akademické rady přehled
popularizačních aktivit AV ČR.

XX.

Návrh koncepce a rozpočtu Otevřené vědy 2018

Akademická rada
1.

souhlasí s připomínkami s návrhem koncepce a rozpočtu projektu Otevřená věda 2018
dle předloženého materiálu,

2.

ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s K. Sobotkovou předložila příštímu zasedání
Akademické rady návrh upravený dle připomínek.

XXI. Seznam doporučených titulů vědecké a vědecko-populární literatury
Akademická rada
1.

souhlasí s připomínkami s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární
literatury dle předloženého materiálu,

2.

ukládá M. Pravdové, aby některému z příštích zasedání Akademické rady předložila návrh Statutu Ediční rady AV ČR v návaznosti na nově připravovanou směrnici o udělování
dotací AV ČR na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury.

XXII. Udělení dotace vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR - mezinárodní spolupráce
Akademická rada schvaluje přidělení dotací dle předloženého návrhu za podmínky, že
bude předložený materiál doplněn o zdůvodnění potřebnosti dotace od jednotlivých vědeckých
společností.

XXIII. Návrh na jmenování členů odborné komise pro udílení ceny předsedy AV ČR
a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy
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Akademická rada
1.

schvaluje navržené složení odborné komise pro udílení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací dekrety.

XXIV. Informace o společném projektu Akademií věd Visegrádské skupiny The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou zprávu,

2.

souhlasí:

3.

a)

s uvolněním P. Janouška z funkce zástupce v mezinárodní redakční radě CEJSH,

b)

se jmenováním M. Pravdové do funkce zástupkyně v mezinárodní redakční radě
CEJSH,

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné děkovné a jmenovací dopisy.

XXV. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Rady pro
akademická média a popularizaci a její pracovní skupiny "Kolegia popularizátorů a pracovníků PR"
Akademická rada
1.

jmenuje:
a)

Radu pro akademická média a popularizaci AV ČR ve složení: PhDr. Markéta
Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická rada AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR,
v. v. i.) – předsedkyně; prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.) – místopředseda; členové: Mgr. Petr Borovský (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Viktor Černoch (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav
AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i.), Michael Londesborough, Ph.D. (Ústav anorganické chemie AV ČR,
v. v. i.), Ing. Jan Martinek (Kancelář AV ČR), RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Jiří Padevět (Středisko společných činností AV ČR,
v. v. i.), PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav dějin
umění AV ČR, v. v. i.), Mgr. Daniela Procházková (Biologické centrum AV ČR,
v. v. i.), Ing. Michal Salaj (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), PhDr.
Kateřina Sobotková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Pavel Suchan (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Michaela Trtíková Vojtková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.); Mgr. Markéta Josková (Středisko společných
činností AV ČR, v. v. i.) – tajemnice,

b)

pracovní skupinu Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR Kolegium
popularizátorů a pracovníků PR na funkční období 2017–2021 ve složení: PhDr.
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Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická rada AV ČR, Ústav pro jazyk český
AV ČR, v. v. i.) – předsedkyně; členové: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. (Ústav
chemických procesů AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Borovička, Ph.D. (Geologický
ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Dušan Brinzanik (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), Mgr. Petr Brož, Ph.D. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Pavel Coufalík (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.), PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
(Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jiří Hlaváček (Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Ludmila Hůrková (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaroslav
Chum, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Mgr. Tereza Chýlová (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Daniela Illnerová (Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.), Mgr. Marie Kajprová (Ústav termomechaniky AV ČR,
v. v. i.), doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.),
doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), Mgr. Vladislav
Knoll, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.), Marina Krahulcová (Knihovna AV ČR,
v. v. i.), Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr.
Jan Kratzer, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.), Mgr. Alžběta Krausová, LL. M. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), Michael Londesborough, Ph.D.
(Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.), Mgr. Olga Macáková (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), Ing. Adéla Michková (Ústav fotoniky a elektroniky
AV ČR, v. v. i.), Bc. Milada Moudrá (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Roman
Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), PhDr. Bronislav Ostřanský,
Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D. (Ústav
pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.), PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. (Matematický ústav
AV ČR, v. v. i.), Mgr. Daniela Procházková (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.),
Ing. Barbora Přechová (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Lucie Radová (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), Mgr. Lucie Ruppenthalová, Ph.D. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Pavla Růžičková (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D. (Archeologický
ústav AV ČR, Praha, v. v. i.), RNDr. Stanislav Sámek, CSc. (Biotechnologický
ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Pavla Schieblová (Ústav přístrojové techniky AV ČR,
v. v. i.), PhDr. Kateřina Sobotková (Středisko společných činností AV ČR,
v. v. i.), Ing. Lubomír Soukup, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace
AV ČR, v. v. i.), Markéta Stefanová (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing.
Květoslava Stejskalová, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
v. v. i.), Mgr. Hana Šprtová (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.), Mgr.
Lucie Štefánková, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr.
Radka Šustrová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Michal
Švanda, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Michaela Trtíková Vojtková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Barbora Vošlajerová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
(Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.); Mgr. Markéta Josková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) – tajemnice,
2.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala:
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a)

členům Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR a členům Kolegia popularizátorů a pracovníků PR jmenovací dopisy,

b)

členům působícím v Radě pro popularizaci AV ČR, v Mediální radě AV ČR,
v Radě pro správu akademických webů a intranetů a v Redakční radě akademických periodik dopisy s poděkováním za jejich práci v uplynulém funkčním období.

XXVI. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Rady pro
podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje
Akademická rada
1.

jmenuje Radu pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje na
funkční období 2017–2021 ve složení: prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Akademická
rada AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.) – předseda; RNDr.
Hana Sychrová, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
– místopředsedkyně; členové: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademická rada AV ČR,
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), Ing. Karel Aim, CSc. (Ústav chemických procesů
AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), RNDr.
Martin Čech, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.
(Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Adolf Filáček, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Hrušák, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR,
v. v. i.), RNDr. Andrej Kugler, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Marcela
Linková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Pavol Pavlo, CSc. (Ústav fyziky
plazmatu AV ČR, v. v. i.), Ondřej Rydval, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR,
v. v. i.), doc. Radislav Sedláček, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.),
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Peter
Šebo, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Václav Vavryčuk DrSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.); Mgr. Adéla Stinková (Kancelář AV ČR) – tajemnice,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby:
a)

nově jmenovaným členům zaslala jmenovací dopisy,

b)

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

XXVII. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Rady pro
spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
Akademická rada
1.

jmenuje Radu pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou na funkční období 2017–2021 ve složení: prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada AV ČR, Ústav
přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.) – předseda; členové: Ing. Vít Lédl, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jiří Plešek, Ph.D. (Ústav termomechaniky
AV ČR, v. v. i.), Ing. Zbyněk Černý, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.),
prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), Ing.

11

Pavel Izák, DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), Ing. Zdeňka Sedláková,
CSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Josef Prchal (Fyziologický
ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Srholec, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR,
v. v. i.), Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Petr Machleidt, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Lenka Scholzová (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); Daniel Kozák, DBA (Kancelář AV ČR) – tajemník,
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.

XXVIII. Návrh statutu Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího
kvalifikačního stupně
Akademická rada schvaluje statut Koordinační komise pro zařazování pracovníků do
nejvyššího kvalifikačního stupně.
XXIX. Návrh na úpravu statutu a složení Komise pro mzdovou podporu výzkumných
pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy
CEFRES a dodatku č. 1 ke směrnici Akademické rady AV ČR č. 5/2017
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci prof. Pascala Martyho na funkci místopředsedy Komise pro
podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit
Platformy CEFRES,

2.

jmenuje Alexandre Gefena (Université Paris-Sorbonne) do funkce místopředsedy Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných
aktivit Platformy CEFRES,

3.

ukládá E. Zažímalové, aby novému místopředsedovi této komise zaslala jmenovací dopis,

4.

schvaluje:

5.

a)

úpravu statutu Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR
zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES dle předloženého materiálu,

b)

schvaluje změnu směrnice č. 5/2017,

c)

úhradu nákladů zástupců CNRS, a to jízdních výdajů, výdajů za ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů spojených s jejich účastí na jednání prvního
kola posuzování žádostí o poskytnutí dotace,

ukládá D. Kozákovi, aby zajistil vydání změny směrnice č. 5/2017.
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XXX. Návrh Statutu Komise pro organizaci Kanceláře AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje Statut Komise pro organizaci Kanceláře AV ČR podle předloženého návrhu,

2.

jmenuje RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc. (Akademická rada AV ČR) předsedou Komise
pro organizaci Kanceláře AV ČR, JUDr. Lenku Vostrou Ph.D. (Akademická rada AV ČR)
její místopředsedkyní a Mgr. Ivo Smrže (Kancelář AV ČR) tajemníkem Komise (dalšími
jmenovanými členy této Komise jsou RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Ing. Leoš Horníček,
Ph.D. a Ing. Jana Jeřábková),

3.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dopisy.

XXXI. Návrh „Position of the Czech Academy of Sciences on FP9“
Akademická rada
1.

bere na vědomí návrh „Position of the Czech Academy of Sciences on FP9“,

2.

ukládá L. Kavanovi, aby zajistil zveřejnění tohoto dokumentu.

XXXII. Zpráva o duševním vlastnictví a doporučení pracovištím AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený materiál.
XXXIII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., za
rok 2016 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu
analytické chemie AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.

XXXIV. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí
2017

Akademická rada
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1.

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

2.

ukládá svým členům, L. Horníčkovi, T. Wenclovi a D. Kozákovi, aby zajišťovali plnění
tohoto programu.

XXXV. Různé
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady
Akademická rada
a)

souhlasí s návrhem Vědecké rady AV ČR předneseným A. Fejfarem a doporučuje
E. Zažímalové, aby podala návrh na ocenění Medailí Josefa Hlávky pro prof. RNDr.
Helenu Illnerovou, DrSc., správní radě Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“;

b)

souhlasí s návrhem A. Fejfara na vytvoření pracovní skupiny Akademické rady a Vědecké rady AV ČR pro podporu vědeckého titulu „doktor věd“ ve složení prof. RNDr.
Ivan Netuka, DrSc. (Vědecká rada AV ČR) – předseda; členové: PhDr. Pavel Baran,
CSc., (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Vědecká rada AV ČR),
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (Akademická rada AV ČR), RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
(Akademická rada AV ČR), prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Vědecká rada
AV ČR), prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Vědecká rada AV ČR), JUDr. Lenka Vostrá,
Ph.D. (Akademická rada AV ČR) s tím, že prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., zajistí činnost této pracovní skupiny;

c)

souhlasí s návrhem Vědecké rady AV ČR předneseným A. Fejfarem, aby byly přípravy
hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR koordinovány mezi Akademickou radou a Vědeckou radou AV ČR prostřednictvím J. Cmarkové, u které budou soustředěny informace o postupu prací Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů
a pracovišť AV ČR;

d)

bere na vědomí informaci A. Fejfara, že na příštím zasedání Akademické rady vystoupí
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., k aktuální situaci v oblasti udělování vědeckého titulu
DSc.;

e)

pověřuje z podnětu A. Fejfara ředitele Kanceláře AV ČR, aby zajistil administrativní
podporu včetně vytištění vizitek tajemníkovi pomocného orgánu Akademické rady
AV ČR Komise pro energetiku AV ČR;

f)

na návrh E. Zažímalové stanovila termín konání další slavnostní přednášky AV ČR na
Žofíně na 2. října 2017 s tím, že vhodné téma z oblasti společenských věd a přednášejícího zajistí P. Baran;

g)

bere na vědomí podnět E. Zažímalové k úpravě Směrnice Akademické rady AV ČR
č. 4/2005 - Nová pravidla pro udělování Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké
pracovníky v Akademii věd ČR, která bude předložena příštímu zasedání Akademické
rady;

h)

gratuluje prof. RNDr. Tomáši Jungwirthovi, Ph.D., k získání projektu ASPIN v rámci
výzvy H2020 FET OPEN 2016–17 (Novel Ideas for Radically New Technologies), který
je teprve druhým projektem tohoto typu získaným akademickou institucí v ČR a ve kterém navíc prof. Jungwirth bude koordinátorem projektu;

i)

souhlasí s návrhem Z. Havlase, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad záměrem Společnosti pro talent a nadání realizovat konferenci v roce 2020;
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j)

bere na vědomí upozornění Z. Havlase na problematická pravidla Marie Curie Action
CZ, která umožňují udělit podporu pouze jednomu uchazeči za instituci a neodpovídají
tak požadavku podpory excelence. Bylo dohodnuto, že P. Baran projedná připomínky
k těmto pravidlům s MŠMT;

k)

bere na vědomí informaci P. Barana o setkání se zástupci Úřadu vlády, na níž byly
podány informace o aktuálním stavu příprav nového zákona o podpoře VaVaI. Bylo
dohodnuto, že AV ČR k tomuto návrhu zašle své připomínky, neboť aktuální verze návrhu nezohledňuje všechny již dříve zaslané připomínky AV ČR;

l)

souhlasí s účastí PhDr. Jiřího Beneše (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) jako zástupce
AV ČR na podzimním zasedání Mezinárodní unie akademií v Tokiu (je členem jejího
předsednictva);

m)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že 17. července 2017 navštíví AV ČR předseda
Čínské akademie věd. Setkání by se kromě předsedkyně AV ČR a H. Sychrové měli
zúčastnit také A. Fejfar a Z. Havlas;

n)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že se další setkání vedení akademií věd ze
zemí V4 bude konat od 26. do 27. září 2017 ve Varšavě. Za AV ČR se jej zúčastní
E. Zažímalová a H. Sychrová. Z. Havlas by měl doporučit mladého kandidáta na cenu
akademií V4 v oblasti biomedicíny;

o)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o udílení cen v soutěžích pro mladé vědce pořádaných francouzskou ambasádou a o soutěži Falling Walls Lab Prague 2017 pořádané německou DAAD;

p)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o pokračujících jednáních s představiteli národních komitétů, vědeckých společností a mezinárodních unií. Po diskusi se Akademická
rada shodla, že ve smyslu předchozích usnesení Akademické rady budou do konce
roku 2017 v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. l) Stanov AV ČR národní komitéty zrušeny.
Činnost národních komitétů v oblasti mezinárodní spolupráce včetně vztahu k příslušným mezinárodním uniím přejde zejména na vědecké společnosti;

q)

bere na vědomí informaci M. Pravdové, že se 28. června 2017 uskuteční v budově
AV ČR na Národní 3 v rámci zhodnocení dosavadní spolupráce AV ČR a Redakce
vědy ČT společné setkání s moderátorem pořadu České televize Věda 24 a Hyde Park
Civilizace Danielem Stachem;

r)

bere na vědomí informaci M. Pravdové o nabídce Univerzity Karlovy týkající se prohlídky jejího muzea v Karolinu v termínech 19. či 20. července 2017;

s)

bere na vědomí informaci M. Pravdové o provedené a navržené úpravě webu AV ČR
v části „O nás“. Akademická rada pověřila M. Pravdovou dohledem nad správou webových stránek s oprávněním provádět jejich koncepční změny;

t)

bere na vědomí informaci S. Kozubka o prvním zasedání Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR, které se konalo 5. června 2017;

u)

bere na vědomí informaci S. Kozubka, že příštímu zasedání Akademické rady předloží
návrh na jmenování Komise pro vědecké informace AV ČR;

v)

souhlasí s doporučením S. Kozubka, aby byla pracovištím AV ČR zaslána instrukce k
užívání jednotné formy afiliací (názvu pracovišť AV ČR) v publikacích pracovišť AV ČR
s tím, že S. Kozubek ve spolupráci s L. Vostrou připraví tuto instrukci;

w)

bere na vědomí informaci M. Haindla, že připravuje návrh nové směrnice Akademické
rady AV ČR - Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu Strategie AV21
a návrh dvou nových programů;
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x)

bere na vědomí informaci M. Haindla, že 26. září 2017 bude AV ČR ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a Parliamentary Office of Science and Technology britského parlamentu pořádat odborný seminář na téma „Expertní podpora AV ČR zákonodárcům
(příklad zkušenosti z Velké Británie)“;

y)

bere na vědomí upozornění M. Haindla, že pracoviště, která se zaváží k užívání centrálního ekonomického informačního systému AV ČR a následně, po podpisu smlouvy, své
stanovisko změní, nebudou mít nárok na příspěvek AV ČR na ekonomický systém;

z)

bere na vědomí informaci M. Haindla, že je možné v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) do 29. srpna 2017 požádat o příspěvek na pořízení centrálního ekonomického informačního systému AV ČR;

aa)

bere na vědomí informaci M. Haindla, že 25. května 2018 vstoupí v účinnost evropská
směrnice o ochraně dat (tzv. GDPR). V této souvislosti souhlasila Akademická rada
s ustavením pracovní skupiny složené z právníků Střediska společných činností AV ČR,
v. v. i., a Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., kteří tuto směrnici posoudí a na základě
tohoto posouzení M. Haindl předloží Akademické radě doporučení dalšího postupu
v rámci AV ČR;

bb)

bere na vědomí informaci T. Petrasové o výběrovém řízení na ředitele Knihovny AV ČR,
v. v. i., a doporučuje Akademické radě, aby zvážila formu jejího mezinárodního hodnocení v rámci příštího kola hodnocení pracovišť AV ČR;

cc)

bere na vědomí informaci T. Petrasové, že bude zveřejněna výzva k podávání žádostí o
americký grant k výročí česko-americké spolupráce s tím, že příslušnou informaci na
www stránkách AV ČR zveřejní Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR;

dd)

schvaluje J. Bludskou předložené znění Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi AV ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci;

ee)

bere na vědomí informaci J. Lazara, že byl na udělení medaile Ministerstva průmyslu
a obchodu navržen prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. Akademická rada tento návrh podpořila;

ff)

bere na vědomí informaci J. Lazara, že se zúčastnil valné hromady Asociace obranného
a bezpečnostního průmyslu 19. června 2017, a o zahájení vzájemného dialogu;

gg)

byl vzat na vědomí podnět J. Lazara k hledání velkého vědeckého tématu pro předsednictví ČR v EU v roce 2022;

hh)

bere na vědomí informaci T. Wencela, že Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,
zpracovává tři návrhy architektonického řešení úprav jednací místnosti č. 108 v budově
AV ČR na Národní 3, které budou poskytnuty členům Akademické rady a vybrané návrhy
následně prezentovány příštímu zasedání Akademické rady.
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