Usnesení
ze 7. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 3. října 2017

I.

Ověření zápisu z 6. zasedání Akademické rady AV ČR dne 5. září 2017 a výsledek hlasování per rollam

Návrh na jmenování zástupce AV ČR v Monitorovacím výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV)
Akademická rada
1.

bere na vědomí odstoupení prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc. (Ústav fyziky materiálů
AV ČR, v. v. i.) na funkci zástupce AV ČR v Monitorovacím výboru Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje mu za vykonanou činnost,

2.

odvolává prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
z funkce náhradníka zástupce AV ČR v Monitorovacím výboru Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje mu za vykonanou činnost,

3.

nominuje na funkci zástupce AV ČR v Monitorovacím výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D. (Ústav fyziky materiálů AV ČR,
v. v. i.) a na funkci jeho náhradníka prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.),

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala:

II.

a)

příslušné nominační listiny PhDr. Mgr. Václavu Velčovskému, Ph.D. (Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy),

b)

děkovné dopisy stávajícím zástupcům AV ČR.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 6. zasedání předsednictva
Akademické rady AV ČR z 25. září 2017.
III.

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

IV.

Směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 9/2017, o udělování Prémie Otto Wichterleho

Akademická rada
1.

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 9/2017, o udělování Prémie Otto Wichterleho,

2.

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

V.

Nové Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Academia
Sinica (AS)

Akademická rada
1.

schvaluje předložené Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Academia Sinica,

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 Academia Sinica.

VI.

Nové Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Industrial
Technology Research Institute (ITRI)

Akademická rada
1.

schvaluje předložené Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Industrial Technology Research Institute,

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 Industrial Technology Research Institute.

VII.

Letter of Intent mezi Akademií věd ČR a National Science Foundation (Spojené
státy americké)

Akademická rada
1.

schvaluje předložený Letter of Intent mezi Akademií věd České republiky a National
Science Foundation (dále jen NSF),

2.

navrhuje předsedkyni AV ČR, aby podepsala Letter of Intent uvedený v prvním bodě
tohoto usnesení,
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3.

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

VIII. Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele
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 2. výzvy roku
2017 podle návrhu předloženého odbornou komisí,

3.

ukládá:

IX.

a)

H. Sychrové, aby informovala navrhovatele žádostí o výsledku projednání,

b)

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

Návrh na přidělení dotace na dva tříleté postdoktorské pobyty na Weizmannově institutu věd (WIS) v rámci společné výzvy AV ČR a WIS

Akademická rada
1.

schvaluje návrh na přidělení dotace na dva tříleté postdoktorské pobyty na Weizmannově institutu věd (dále jen WIS),

2.

ukládá:

X.

a)

H. Sychrové, aby ve spolupráci s WIS zabezpečila realizaci dvou schválených tříletých postdoktorských pobytů na WIS,

b)

M. Bilejovi, aby zajistil zaslání finančních prostředků na podporu dvou schválených
tříletých postdoktorských pobytů na WIS na pracoviště úspěšných žadatelů.

Informace o postupu rušení českých národních komitétů - část 3

Akademická rada
1.

bere na vědomí dílčí postup v řešení problematiky fungování českých národních komitétů,

2.

schvaluje zrušení 9 českých národních komitétů dle tabulky v příloze 2 předloženého
materiálu,

3.

ukládá H. Sychrové, aby informovala o:
a)

zrušení dotčené české národní komitéty a příslušné vědecké společnosti,

b)

této skutečnosti příslušné mezinárodní vědecké unie.
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XI.

Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

děkuje Ing. Janu Vondrákovi, DrSc., za jeho činnost v Dozorčí radě Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,

2.

jmenuje Ing. Cyrila Rona, CSc., členem Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR,
v. v. i., s účinností od 6. listopadu 2017 na pětileté funkční období, tj. do 5. listopadu
2022,

3.

ukládá:
a)

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

b)

J. Řídkému, aby informoval ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o jmenování člena dozorčí rady.

XII. Návrh změny složení Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí rezignaci JUDr. Václava Krále na členství v Dozorčí radě Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a děkuje mu za odvedenou práci,
jmenuje JUDr. Jána Matejku, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky
AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 5. října 2017 do 4. října 2022,
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.

XIII. Ekonomické záležitosti AV ČR
Akademická rada
1.

bere na vědomí předložené informace,

2.

souhlasí se třetím pracovním návrhem rozpočtu kapitoly 361 AV ČR dle předloženého
materiálu.

XIV. Návrh na přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení pro rok
2018
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Akademická rada
1.

schvaluje předložený návrh dotací na nákladné přístroje v kategorii doporučené k přijetí
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu (Zápis – příloha č. 1 -Tabulka „Návrh na přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje v roce 2018“),

2.

ukládá M. Bilejovi, aby na základě rozhodnutí LI. Akademického sněmu AV ČR uvolnil
dotace na přístrojové vybavení v roce 2018 po předložení podkladů o skutečné pořizovací ceně dle platných Pravidel,

3.

pověřuje:

XV.

a)

místopředsedy AV ČR, aby rozhodli o využití finančních prostředků ve výši 128
mil. Kč na rok 2018 na přístroje s cenou do 5 mil. Kč, a to v souladu s doporučeným návrhem k rozdělení prostředků do jednotlivých vědních oblastí AV ČR (varianta 3) na konkurzy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu (Zápis – příloha č. 2
-Tabulka „Návrh rozdělení dotací na přístrojové vybavení na rok 2018“),

b)

M. Bileje, aby rozhodl o způsobu využití případné nevyčerpané dotace na přístrojové vybavení.

Přehled finančního čerpání prostředků v rámci Strategie AV21

Akademická rada bere na vědomí předložený přehled finančního čerpání prostředků
v rámci Strategie AV21.
XVI. Závěry 5. 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 5. zasedání konaného 25. září 2017,

2.

schvaluje dohodu o užívání a správě objektu Hybernská dle předloženého návrhu a uděluje dotčeným pracovištím povolení k uzavření této dohody,

3.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1 - II.7, dle přiloženého zápisu,

4.

ukládá:

5.

a)

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

b)

P. Baranovi a L. Vostré, aby zajistili dočasné umístění Kabinetu studia jazyků
Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,

žádá T. Wencla, aby zajistil zpracování a Akademické radě zaslal finanční analýzu nákladů na správu objektu AV ČR v Hybernské ulici.
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XVII. Aktuální informace k projektu BIOCEV
Akademická rada
1.

vydává předchozí souhlas zřizovatele k uzavření kupní smlouvy na převod dotčených
spoluvlastnických podílů v centru BIOCEV mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR,
v. v. i. (dále jen ÚMG), a Univerzitou Karlovou (dále jen UK) dle předloženého návrhu,
a to za podmínky, že bude současně uzavřena dohoda o užívání prostor areálu centra
BIOCEV mezi partnery projektu,

2.

vydává povolení zřizovatele k uzavření dohody o užívání prostor areálu centra BIOCEV
mezi partnery projektu dle předloženého návrhu,

3.

ukládá místopředsedovi pro II. vědní oblast AV ČR, aby ve spolupráci s M. Bilejem
a L. Vostrou bezodkladně jednal s partnery projektu o úpravě budoucího závazku vlastníků nemovitých věcí v centru BIOCEV (ÚMG a UK) zřídit k výzvě jakéhokoli dalšího
partnera projektu oprávnění k užívání prostor formou věcného břemene,

4.

stanoví Ing. Martina Poláka (ÚMG) jako operativního pracovníka, který bude podávat
pravidelné aktuální informace o projektu BIOCEV jako celku místopředsedovi II. vědní
oblasti AV ČR a Akademické radě.

XVIII. Závěry 3. zasedání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 3. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 19. září 2017,

2.

ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise
AV ČR

XIX. Návrh Statutu Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu
a vývoje
Akademická rada schvaluje Statut Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje.
XX.

Seznam doporučených titulů vědecké a vědecko-populární literatury

Akademická rada souhlasí s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury dle předloženého materiálu.
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XXI. Konkretizace definitivního programu „Týdne vědy a techniky AV ČR“ v roce
2017
Akademická rada schvaluje předložený program festivalu Týden vědy a techniky
AV ČR pro ročník 2017.
XXII. Návrh rozdělení alokace z rozpočtu Otevřené vědy AV ČR 2018
Akademická rada schvaluje návrh rozdělení příslušných finančních prostředků v rámci
projektu Otevřená věda 2018.
XXIII. Aktualizace memoranda o vymezení a koordinaci sdílených kompetencí mezi
AV ČR a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

souhlasí s předloženým zněním aktualizovaného memoranda o vymezení a koordinaci
sdílených kompetencí mezi AV ČR a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby toto memorandum společně s T. Wenclem podepsala.

XXIV. Souhrnná informace o následných kontrolách provedených na pracovištích
AV ČR v letech 2016 a 2017, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2015
Akademická rada bere na vědomí informaci o následných kontrolách provedených v letech 2016 a 2017 na pracovištích AV ČR, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2015.
XXV. Výsledky kontroly hospodaření v Geologickém ústavu 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 Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků.
XXVI. Různé
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady
Akademická rada
a)

souhlasí s návrhem Z. Havlase, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad mezinárodním symposiem Auxins and Cytokinins in Plant Development ... and Interaction with
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other Phytohormones 2018 (ACPD2018), které se bude konat od 1. do 5. července 2018
v Praze;
b)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že pro zasedání akademií zemí V4 v roce
2018, které se bude konat v České republice, bylo schváleno udělení ceny v oblasti
„středověká historie“;

c)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že se od 7. do 11. listopadu 2017 bude v Jordánsku konat zasedání World Science Forum, kterého se nikdo z Akademické rady nezúčastní. Předpokládá se účast zaměstnance/zaměstnanců Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.;

d)

diskutovala o možnosti úpravy Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd
České republiky týkající se zamezení případných vícenásobných odměn za stejné dílo,
kterou se bude zabývat Vědecká rada AV ČR;

e)

bere na vědomí námět A. Fejfara, aby příští slavnostní přednášku z cyklu „Akademie
věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu" přednesli prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.,
a prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.;

f)

bere na vědomí podnět Z. Havlase k zajištění kvalitních dárkových předmětů AV ČR;

g)

bere na vědomí informaci Z. Havlase o výsledcích výběrového řízení na ředitele Ústavu
anorganické chemie AV ČR, v. v. i., s tím, že příslušný materiál předloží příštímu zasedání Akademické rady;

h)

bere na vědomí informaci P. Barana o návrhu Úřadu vlády ČR na uspořádání semináře
o Strategii AV21 s tím, že je hledán vhodný termín;

i)

bere na vědomí informaci P. Barana o možných kandidátech AV ČR na členství v radě
Ústavu pro studium totalitních režimů s tím, že navržení kandidáti budou podpořeni v následujícím pořadí: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.),
PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), Jiří Padevět (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.);

j)

bere na vědomí informaci P. Barana, že T. Petrasová předloží Akademické radě k hlasování per rollam návrh na přidělení finančních prostředků v rámci „Dotace na podporu
výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy
CEFRES“;

k)

bere na vědomí informaci P. Barana, že I. Smrž bude zastupovat AV ČR na setkání
NORFACE ve Vídni. V této souvislosti informovala H. Sychrová o schválení velkého projektu v rámci této iniciativy s tím, že poradce Akademické rady K. Aim zjistí, jaké projekty
by bylo možno financovat;

l)

bere na vědomí podnět P. Barana, aby byla na každém zasedání Akademické rady vybrána významná událost, která proběhla od jejího předchozího zasedání s tím, že bude
podána informace o jejím mediálním dopadu;

m)

bere na vědomí informaci M. Bileje, že informoval pracoviště AV ČR o plánovaném ukončení programů výzkumné činnosti na léta 2012–2017. V této souvislosti bylo dohodnuto,
že L. Horníček připraví návrh hromadného dopisu člena Akademické rady určený všem
ředitelům pracovišť AV ČR o kontrole plnění Programu výzkumné činnosti za léta 2016–
2017;

n)

bere na vědomí informaci M. Pravdové o přípravě výroční zprávy o činnosti AV ČR v roce
2017 s tím, že příštímu zasedání Akademické rady předloží příslušný materiál;

o)

bere na vědomí informaci M. Pravdové, že spolupráci s Českou televizí bude koordinovat
pouze Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR;
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p)

bere na vědomí informaci M. Pravdové o zasedání pracovní skupiny Kolegia popularizátorů a pracovníků PR a o vydání brožury s kontakty pracovníků AV ČR určených pro
kontakt s médii a popularizaci. V této souvislosti byla zřízena také nová univerzální emailová adresa media@avcr.cz;

q)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o pozvánce do organizace Science Europe s tím,
že AV ČR bude i nadále pozorně sledovat její činnost, ale o členství znovu nepožádá;

r)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že setkání vedení AV ČR se Slovenskou akademií věd se v původně plánovaném termínu neuskuteční;

s)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o účasti týmu jednoho z pracovišť AV ČR v programu NORFACE a o nákladech s tím spojených. Akademická rada uložila H. Sychrové,
aby obdobná pozvání do mezinárodních konsorcií monitorovala a předkládala je Akademické radě k případnému schválení;

t)

bere na vědomí dotaz H. Sychrové týkající se problémů s připojením k e-mailovému klientu AV ČR ze zahraničí. Bylo dohodnuto, že tyto problémy prověří T. Wencl ve spolupráci s L. Horníčkem a následně budou informovat Akademickou radu o výsledku;

u)

bere na vědomí informaci L. Náhlíka, že se zúčastní výjezdního zasedání předsednictva
Grantové agentury ČR s tím, že požádal členy Akademické rady o návrh témat, která by
měl prezentovat;

v)

bere na vědomí informaci S. Kozubka, že byl jmenován předsedou panelu pro přírodní
vědy v rámci Metodiky 2017+;

w)

bere na vědomí informaci S. Kozubka, že připravil zprávu o výzkumné činnosti ústavů
AV ČR;

x)

bere na vědomí informaci J. Lazara o poradě k problematice národních center kompetence, kde byly diskutovány definice hospodářské a nehospodářské činnosti, které by
měly být předloženy Radě pro výzkum, vývoj a inovace;

y)

bere na vědomí návrh J. Lazara na jmenování Mgr. Jany Doušové tajemnicí Rady pro
spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou, který předloží příštímu zasedání
Akademické rady;

z)

z podnětu J. Lazara diskutovala formát dalšího A-Fest in Park s tím, že J. Lazar
a M. Pravdová navrhnou jeho budoucí podobu;

aa)

děkuje D. Kozákovi za vykonanou činnost ve funkci tajemníka Akademické rady AV ČR.
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