Usnesení
z 13. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 27. března 2018
__________________________________________________________________________

I.

Ověření zápisu z 12. zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. března 2018

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 13. zasedání předsednictva
Akademické rady a další přednesené informace.
III.

Informace o aktuálních otázkách AV ČR
1)

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere na vědomí informace o aktuálně proběhnuvších konferencích v Olomouci a v Praze, jež se týkaly aktuálního stavu Metodiky hodnocení M17+ ve
vztahu k vysokým školám a k AV ČR. Akademická rada se usnáší, že při úpravách této
metodiky je třeba neustále zdůrazňovat význam vyšší vypovídací hodnoty hodnocení
peer-review ve srovnání s hodnocením na základě bibliometrických výstupů.
Akademická rada bere na vědomí informace o finančních prostředcích, které
jsou alokovány ze státního rozpočtu do rozpočtu AV ČR na léta 2019–2021.
2)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách
Akademická rada bere na vědomí následující informace:

1.

pozitivní mediální ohlas festivalu Týden mozku, který proběhl ve dnech 12.–
18. března 2018 na AV ČR,

2.

mimořádný úspěch týmu prof. Tomáše Jungwirtha, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV
ČR, jehož výsledky v oblasti spintroniky byly publikovány v nejvýznamnějších oborových časopisech, naposledy ve speciálním čísle Nature Physics věnovaném
spintronice. Akademická rada souhlasí, aby přednáška prof. T. Jungwirtha na toto
téma byla zařazena do programu zasedání Akademického sněmu AV ČR dne
17. dubna 2018,

3.

projekt Do kosmu s Krtkem 2018. Akademická rada souhlasí s podporou tohoto
projektu a následným pozváním Andrewa Feustela do AV ČR,

4.

odborný seminář na téma vztahu veřejnosti ke stavu naší krajiny, který dne
29. března 2018 pořádá Komise pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR,

5.

předávání Cen nakladatelství Academia dne 9. dubna 2018,

6.

slavnostní přednáška na Žofíně dne 26. března 2018. V rámci diskuse byla akce
pozitivně hodnocena s tím, že při dalších příležitostech je třeba věnovat zvláštní
pozornost seznamu zvaných hostů.
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3)

Informace o vysokých školách (VŠ)

Akademická rada bere na vědomí informace o míře zapojení pracovišť AV ČR
v akreditačních žádostech vysokých škol u Národního akreditačního úřadu pro vysoké
školství. V této souvislosti Akademická rada

IV.

1.

ukládá P. Krejčímu informovat ústavy o této skutečnosti,

2.

ukládá L. Vostré zajistit, aby byly na webových stránkách AV ČR zveřejňovány
v provázanosti s Rámcovými dohodami s VŠ i dílčí smlouvy mezi pracovišti AV ČR
a fakultami dané VŠ.

Návrh časového rozvrhu LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh
složení pracovních komisí Sněmu

Akademická rada
1.

bere s připomínkami na vědomí návrh časového rozvrhu LII. zasedání Akademického
sněmu AV ČR a návrh složení pracovních komisí Sněmu,

2.

souhlasí s předložením návrhů po zapracování připomínek na LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,

3.

bere na vědomí zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu.

V.

Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR
pro funkční období 2018–2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů
a bank

Akademická rada
1. bere na vědomí předložený návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu na LII. zasedání Akademického sněmu
AV ČR.
VI.

Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR
pro funkční období 2018–2022 z řad významných domácích a zahraničních
vědců

Akademická rada
1. bere na vědomí předložený návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022 z řad významných domácích a zahraničních vědců,
2. souhlasí s předložením tohoto materiálu na LII. zasedání Akademického sněmu
AV ČR.
VII.

Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v International Council For Science (ICSU) pro rok 2018
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Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku za členství AV ČR v International Council for
Science (ICSU) pro rok 2018 ve výši 6.089 EUR,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu uvedeného členského příspěvku.

VIII. Hodnocení průběžných a závěrečných zpráv mobilitních projektů mezinárodní
spolupráce
Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí postup Rady pro zahraniční styky AV ČR při posuzování
mobilitních projektů řešených v roce 2017,

2.

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky na pokračování podpory mobilitních projektů
v roce 2018,

3.

ukládá H. Sychrové předložit Akademické radě návrh výzvy o poskytnutí dotace podle
bodu 1.

IX.

Návrh odměn za odborné posouzení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce za rok 2017

Akademická rada
1.

schvaluje přidělení odměn zpravodajům z řad členů Rady pro zahraniční styky AV ČR
za odborné posouzení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce za rok 2017 ve výši uvedené v důvodové zprávě,

2.

schvaluje sjednocení výše odměn vyplácených v rámci mezinárodních programů,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil vyplacení odměn zpravodajům.

X.

Návrh na udělení podpory na pokračující projekty v rámci Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků

Akademická rada
1.

bere na vědomí postup Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících
výzkumných pracovníků při posuzování výzkumných projektů řešených v roce 2017,

2.

schvaluje návrh Rady programu na udělení podpory pro rok 2018 pokračujícím projektům první a druhé výzvy,

3.

ukládá H. Sychrové zaslat příslušným pracovištím AV ČR vyrozumění o schválení návrhu.

XI.

Návrh na udělení "Fellowshipu Josefa Dobrovského" pro zahraniční badatele
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Akademická rada
1.

schvaluje návrh komise pro udělení Fellowshipu Josefa Dobrovského,

2.

ukládá H. Sychrové zaslat příslušným pracovištím AV ČR vyrozumění o schválení návrhu.

XII.

Návrh na změnu složení Rady pro kosmické aktivity AV ČR
Akademická rada

1.

odvolává doc. Ing. Carlose Granju, Ph.D., z funkce člena Rady pro kosmické aktivity
AV ČR,

2.

jmenuje Ing. Víta Lédla, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), členem Rady pro
kosmické aktivity AV ČR,

3.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovací dopis a jmenovací dekret.

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

bere na vědomí žádost ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., RNDr. Petra
Drábera, DrSc., o výměnu zástupce ÚMG AV ČR, v. v. i., v Rezortní odborné komisi
AV ČR pro schvalování pokusů na zvířatech (dále pouze REKOZ),

2.

děkuje Ing. Jiřímu Plachému, CSc., za odvedenou práci ve funkci místopředsedy REKOZ,

3.

jmenuje

4.

a.

RNDr. Janu Rohožkovou, Ph.D., členkou REKOZ s účinností od 1. dubna 2018,

b.

Ing. Martin Kváče, Ph.D., místopředsedou REKOZ s účinností od 1. dubna 2018,

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

XIV. Návrh změny ve složení Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR,
v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou informaci,

2.

jmenuje Ing. Richarda Podpiera, Ph.D., členem Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 28. března 2018 na pětileté funkční období, tj. do
27. března 2023,

3.

ukládá:
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,

b.

P. Baranovi, aby informoval ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR,
v. v. i., o změně v Dozorčí radě NHÚ AV ČR.
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XV.

Věcný záměr směrnice Akademické rady AV ČR o dotacích poskytovaných
Akademií věd České republiky pracovištím AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje věcný záměr směrnice Akademické rady AV ČR o dotacích poskytovaných
Akademií věd České republiky pracovištím AV ČR,

2.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o dotacích poskytovaných
Akademií věd České republiky pracovištím AV ČR,

3.

ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XVI. Návrhy výzev k podání žádostí o poskytnutí dotace
Akademická rada schvaluje s připomínkami výzvy uvedené v přílohách tohoto materiálu.
XVII. Ekonomické záležitosti AV ČR
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
XVIII. Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační
složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. 12. 2017
Akademická rada
1.

bere na vědomí výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu AV ČR sestavené k 31. prosinci 2017, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu
ze dne 20. března 2018 (podle § 12, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.),

2.

ukládá M. Bilejovi, aby použil toto vyjádření Akademické rady o schválení účetní závěrky
do Protokolu o schvalování účetní závěrky (podle § 11, odst. 2, písm. g vyhlášky
č. 220/2013 Sb.), který bude následně vložen do informačního systému státní pokladny.

XIX. Návrh na dotaci do stávajícího ekonomického informačního systému v roce
2018
Akademická rada žádá M. Haindla o doplnění materiálu o zpřesňující informace k jednotlivým položkám a žádá, aby byl materiál předložen ke schválení na zasedání Akademické
rady dne 22. května 2018 a aby byla k jednání přizvána odpovědná osoba.
XX.

Návrh na přidělení dotací z prostředků Komise pro informační technologie
AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje návrh komise na udělení dotací pracovištím AV ČR podle předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR,
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2.

ukládá M. Haindlovi předložit Akademické radě návrh výzvy o poskytnutí dotace podle
bodu 1.

XXI. Pokyn Akademické rady AV ČR - Vzorový volební řád pro volby na pracovištích
Akademie věd České republiky
Akademicka rada
1.

schvaluje s připomínkami pokyn Akademické rady AV ČR - Vzorový volební řád pro volby
na pracovištích Akademie věd České republiky,

2.

ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schváleného pokynu.

XXII. Závěry 11. 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 11. zasedání dne 19. března 2018,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1 - II.2, dle přiloženého zápisu,

3.

schvaluje pravidla projednání licenčních smluv v DR pracovišť AV ČR podle předloženého návrhu,

4.

v návaznosti na body I.3 - I.4 (přiloženého zápisu) ukládá L. Vostré a M. Bártové zpracování komplexní koncepce dozorčích rad pracovišť AV ČR včetně návrhů na změny
interních předpisů,

5.

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

XXIII. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2017
Akademická rada
1.

souhlasí s předloženým návrhem Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2017,

2.

souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu
k projednání LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

XXIV. Prezentace grafického návrhu Týdne vědy a techniky AV ČR 2018 a konkretizace koncepce festivalu Týden vědy a techniky AV ČR pro rok 2018
Akademická rada
1.

bere na vědomí a souhlasí se čtyřmi navrženými ambasadory Týdne vědy a techniky
AV ČR 2018 s tím, že návrh posledního ambasadora bude konzultován se členy Akademické rady v nejbližším možném termínu,

2.

bere na vědomí předložený grafický návrh Týdne vědy a techniky AV ČR 2018 a ukládá
M. Pravdové zajistit vytvoření nového návrhu motivu,

3.

bere na vědomí konkretizaci koncepce festivalu Týden vědy a techniky pro rok 2018,
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4.

ukládá M. Pravdové, aby předložila písemný materiál s rozpočtem a návrhem výzvy na
dotaci.

XXV. Koncepce Veletrhu vědy pro rok 2018
Akademická rada schvaluje koncepci Veletrhu vědy pro rok 2018.
XXVI. Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR
Akademická rada
1.

bere na vědomí žádost ředitele Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., doc. PhDr. Tomáše
Wintra, Ph.D., o výměnu zástupce tohoto pracoviště v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR,

2.

děkuje Mgr. Ludmile Hůrkové za odvedenou práci a jmenuje MgA. Barbaru Gajewskou
členkou Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od 1. dubna 2018,

3.

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

XXVII. Závěry 6. zasedání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 6. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 13. března
2018,

2.

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

3.

ukládá L. Horníčkovi informovat T. Petrasovou o přístupových právech do složky Bytové
komise AV ČR na disku X.
1)

Návrh na změnu složení Bytové komise AV ČR
Akademická rada

1.

na návrh ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., odvolává Ing. Ilonu
Ditu a jmenuje nového člena Bytové komise AV ČR Ing. Erika Onodu,

2.

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

XXVIII. Návrh stanovení nájemného v bytech ve vlastnictví a správě Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., pro rok 2018 a roky následující
Akademická rada souhlasí s připomínkami s úpravou nájemného v bytových objektech ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., od 1. července 2018, resp.
1. července 2019 tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu.

7

XXIX. Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2017
Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce
2017,

2.

schvaluje poskytnutí dotace České geografické společnosti, z. s., ve výši 20 tis. Kč,

3.

schvaluje poskytnutí dotace Učené společnosti ČR ve výši 1 700 tis. Kč v souladu s rozpočtem schváleným Akademickým sněmem.

XXX.

Různé

Akademická rada
a)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že diskusní setkání Akademické rady s řediteli
pracovišť AV ČR dne 4. dubna 2018 bude moderováno J. Řídkým a souhlasí s návrhem
L. Horníčka, aby se další setkání uskutečnilo 22. listopadu 2018,

b)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové o vypracovaných seznamech nákladných přístrojů z I. a II. vědní oblasti a zřizuje pracovní skupinu ve složení J. Řídký (předseda),
M. Haindl, Z. Havlas, L. Horníček, J. Lazar a M. Pravdová za účelem navržení vhodného
způsobu zpřístupnění získaných dat jak pracovištím AV ČR, tak zájemcům mimo AV ČR.
Zároveň žádá místopředsedu P. Barana o zajištění obdobného seznamu z III. vědní oblasti;

c)

bere na vědomí informaci M. Bileje o konání konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii, která proběhne ve dnech 11.–13. dubna 2018 v Praze. Žádný
z členů Akademické rady se z důvodu již dříve přijatých pracovních závazků nemůže
zúčastnit slavnostního závěru konference,

d)

bere na vědomí informaci L. Kavana o návštěvě Aleše Fialy, vedoucího oddělení výzkumných infrastruktur Generálního ředitelství pro Výzkum a inovace při Evropské komisi, na AV ČR dne 6. dubna 2018,

e)

souhlasí s návrhem L. Kavana pozvat zástupce ČR v Evropském parlamentu na AV ČR
k diskusi o zapojení AV ČR do evropských struktur,

f)

bere na vědomí informaci T. Wencla o aktuálním stavu stavebních úprav v sídle AV ČR,

g)

bere na vědomí informaci T. Wencla o úpravách autorských smluv Nakladatelství Academia ve vztahu k Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

h)

souhlasí s návrhem J. Lazara, aby se AV ČR formou poskytnutí prostor ve Vile Lanna
organizačně podílela na projektu Nejlepší spolupráce roku, který je ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) organizován Sdružením pro zahraniční investice (AFI)
a Americkou obchodní komorou v ČR (Amcham). Předávání cen je plánováno na červen
2018,

i)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o návštěvě delegace University of Memphis
z USA dne 28. března 2018, jejímž zájmem je navázat spolupráci s několika programy
Strategie AV21,

j)

souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby se prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., který byl vybrán jako člen pracovní skupiny „Climate Change
and Health“ v EASAC, zúčastnil zasedání této skupiny dne 5. dubna 2018 v Londýně,

k)

souhlasí, aby se H. Sychrová zúčastnila jako zástupce AV ČR ve dnech 30. května –
1. června 2018 pravidelného jednání EASAC ve Vídni,

8

l)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR, byla znovu jmenována předsedkyní Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku České komise pro UNESCO, a vyjadřuje blahopřání,

m)

z podnětu H. Sychrové ukládá L. Horníčkovi zjistit možnosti využití služebních platebních
karet na pozvání významných osob při reprezentativních akcích v zahraničí,

n)

souhlasí, aby se E. Zažímalová zúčastnila senátní delegace do Keni a Nigérie ve dnech
7.–11. května 2018,

o)

bere na vědomí informaci L. Vostré o schůzce na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ze které vyplynula pro všechny žadatele o dotaci povinnost zápisu
do Seznamu výzkumných organizací MŠMT,

p)

bere na vědomí informaci T. Petrasové o plánovaném workshopu týmu TANDEM v rámci
projektu CEFRES na téma Bewildering Boar: Changing Cosmopolitics of the Hunt in
Europe and Beyond, který by měl proběhnout ve dnech 16. – 18. října 2018 v Praze,

q)

z podnětu T. Petrasové souhlasí s uzavřením Memoranda s Městským divadlem v Brně,
které může poskytnout prostory k výstavám pracovišť AV ČR,

r)

bere na vědomí informaci T. Petrasové o setkání k regionální spolupráci, které proběhne
11. dubna 2018,

s)

bere na vědomí informaci T. Petrasové o vernisáži k výstavě Sláva republice, která bude
přesunuta na 9. května 2018,

t)

bere na vědomí informaci L. Náhlíka, že AV ČR nominovala na pozici člena předsednictva Grantové agentury České republiky člena Vědecké rady AV ČR Ing. Oldřicha Schneeweisse, DrSc., z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.,

u)

bere na vědomí informaci S. Kozubka o aktuální situaci ve zřizování mezinárodních poradních sborů na pracovištích AV ČR,

v)

bere na vědomí informaci A. Fejfara o zasedání Vědecké rady AV ČR dne 19. dubna
2018 spojenou se seminářem s koordinátorem Strategie AV21 prof. PhDr. Petrem Sommerem, CSc., DSc., na téma Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací,

w)

bere na vědomí informaci A. Fejfara, že účast předsedkyně Grantové agentury ČR
(GAČR) RNDr. Alice Valkárové, DrSc., na zasedání Vědecké rady AV ČR byla přesunuta na červnové zasedání. Náplní by měla být kromě jiného diskuse na téma administrativních a finančních aspektů poskytování grantů GAČR;

x)

bere na vědomí informaci A. Fejfara, že Vědecká rada AV ČR zaujala oficiální stanovisko
k současné situaci v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i.,

y)

z podnětu H. Sychrové souhlasí s udělením záštity akcím organizovaným při příležitosti
Dne italského výzkumu, které proběhnou dne 17. dubna 2018 v Brně a 26. dubna 2018
v Praze,

z)

z podnětu P. Barana souhlasí s udělením záštity mezinárodní oborové konferenci při příležitosti 50. výročí pražského jara, která bude probíhat ve dnech 13.–15. června 2018
s tím, že Akademická rada bude na akci zastoupena P. Baranem,

aa)

z podnětu P. Barana souhlasí s udělením záštity mezinárodní konferenci „Industrie 4.0,
Kultur 2.0 und die Neuen Medien, Realitäten, Tendenzen, Mythen“, která se uskuteční
v Praze ve dnech 10.–12. září 2018,

bb)

z podnětu J. Řídkého souhlasí s udělením záštity 10. ročníku soutěže E.ON Energy
Globe, která je zaměřena na vyhledávání smysluplných nápadů v oblasti ochrany životního prostředí.
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