Usnesení
z 14. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 22. května 2018

I.

Ověření zápisu z 13. zasedání Akademické rady AV ČR dne 27. března 2018
a hlasování per rollam č. 15. a č. 16.
Žádosti o záštitu – Zlatý mamut, Festival vědy, The 43rd FEBS Congress

Akademická rada
1.

souhlasí s udělením záštity předsedkyně AV ČR nové národní ceně „Zlatý mamut – Cena
Karla Absolona za popularizaci archeologie“, jejíž zřízení bude slavnostně vyhlášeno
1. května 2018 v Brně,

2.

souhlasí s udělením záštity předsedkyně AV ČR Festivalu vědy, který organizuje
Hvězdárna a planetárium Brno ve dnech 6.–7. září 2018 v Brně,

3.

souhlasí s udělením záštity předsedkyně AV ČR kongresu „The 43rd FEBS Congress“,
který proběhne ve dnech 7.–12. července 2018 v Praze.
Žádosti pracovišť ve věci nakládání s majetkem

Akademická rada
1.

vydává předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy za účelem koupě vědeckého přístroje
na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka laserového skenovacího konfokálního
mikroskopu pro biologický výzkum“ mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a kupujícím na straně jedné, a vybraným dodavatelem jako prodávajícím na
straně druhé, za maximální kupní cenu ve výši 11.070.000,00 Kč bez DPH,

2.

vydává předchozí souhlas k uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 9. 2017 na
dodávku a instalaci věžového stacionárního stavebního jeřábku na Papua New Guinea
mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., jako kupujícím a společností New Guinea Binatang Research Center se sídlem Papua New Guinea, reg. No: 5-3802, jako prodávajícím,
a to za účelem posunutí termínu plnění do 31. 5. 2018,

3.

vydává předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy (Purchase Contract) za účelem
koupě vědeckého přístroje na základě veřejné zakázky s názvem „Probe Station“ mezi
Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a kupujícím na straně jedné a vybraným dodavatelem jako prodávajícím na straně druhé, za maximální kupní cenu ve výši
9.850.000,00 Kč bez DPH,

4.

vydává předchozí souhlas k uzavření rámcové dohody na dodávku laboratorních hlodavců
na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka laboratorních hlodavců“ mezi Ústavem
molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a objednatelem na straně jedné
a vybranými dodavateli na straně druhé, za celkovou maximální cenu všech dodávek
uskutečněných na základě dotčené rámcové dohody ve výši 9.500.000,00 Kč bez DPH.

5.

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

Návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků

Akademická rada
1.

bere s připomínkami na vědomí předložený návrh,

2.

ukládá Vědecké radě AV ČR, aby ve spolupráci s právníky Správního odboru Kanceláře
AV ČR zpracovala podrobnou analýzu dopadů navrhovaných změn, především provázanosti na ostatní právní dokumenty, a to jak na akademické, tak na národní úrovni.

III.

Návrh na schválení věcného záměru realizovat stavební akci ÚŽFG a BÚ s názvem „Centrum experimentální biologie“ v Brně

Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou informaci a podporuje ideový záměr na realizaci reprezentativního centra AV ČR v Brně s pracovním názvem „Centrum experimentální biologie“ pod
hlavičkou Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., a Botanického ústavu
AV ČR, v. v. i.,

2.

žádá Sdružení moravských pracovišť AV ČR a ředitele příslušných ústavů o dopracování
věcného záměru ve smyslu připomínek Akademické rady AV ČR a žádá o provedení konzultací s ostatními brněnskými pracovišti.

IV.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady z 3. dubna 2018
a z 16. května 2018

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 14. zasedání předsednictva
Akademické rady a další přednesené informace.
V.

Informace o aktuálních otázkách AV ČR
1)

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
Akademická rada bere na vědomí následující záležitosti:

1.

vláda ČR projednala návrh RVVI a schválila návrh výdajů státního rozpočtu ČR na
výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020
a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025 s tím, že AV ČR získá finanční prostředky s očekávaným meziročním nárůstem,

2.

RVVI pořádá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a AV ČR konference
na téma Implementace Metodiky 2017+ (21. května 2018 v Brně, 27. června 2018
v sídle AV ČR)

3.

RVVI uložila zpracovat návrh změn části o hodnocení zákona 130/2002 Sb.

2)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí následující záležitosti:
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1.

mimořádný úspěch Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., kterému
se podpisem smlouvy se společností BTCZ Ventures podařilo získat částku 40 mil.
dolarů na výzkum zaměřený na nová léčiva proti rakovině

2.

plánované uzavření dohody o doktorských studijních programech mezi AV ČR
a Univerzitou Karlovou (28. května 2018),

3.

plánované uzavření dohody o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze (30. května 2018),

4.

předávání Prémie Otto Wichterleho dne 6. června 2018,

5.

pokračující turné předsedkyně AV ČR po pracovištích AV ČR,

6.

návštěva evropského komisaře pro výzkum, vědu a inovace Carlose Moedase dne
13. června 2018 v České republice,

7.

dotazníkové šetření k hodnocení mediálních a popularizačních aktivit AV ČR, kterým Rada pro akademická média a popularizaci AV ČR ve dnech 30. dubna –
4. května 2018. zjišťovala stav využívání dosavadních akademických PR nástrojů
(web, časopisy, tiskové zprávy aj.), organizační zajištění PR aktivit v ústavech
AV ČR i postoje popularizátorů k mediálním a popularizačním aktivitám Kanceláře
AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,

8.

zhodnocení spolupráce AV ČR s Českou televizí a Českým rozhlasem a výrazné
zvýšení návštěvnosti sociálních akademických sítí (Facebook, Twitter a Instagram).

3)

Ekonomické záležitosti AV ČR
Akademická rada bere na vědomí následující záležitosti:

VI.

1.

nevyčerpané prostředky z loňského roku, které byly převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2018, je nutné vyčerpat co nejdříve,

2.

nejbližší zasedání Ekonomické rady se uskuteční v Liblicích dne 13.–14. června
2018,

3.

termín pro členy Akademické rady pro předložení podkladů k přípravě rozpočtu
AV ČR na příští kalendářní rok je 10. červen 2018,

4.

v současné době probíhají jednání o výši odměn ředitelům pracovišť AV ČR,

5.

systém vyplacení odměn členům dozorčích rad pracovišť v roce 2018. Z podnětu
P. Barana Akademická rada souhlasí, aby M. Bilej předložil na podzimní zasedání
Akademické rady materiál s koncepčními změnami odměňování členů dozorčích
rad pracovišť AV ČR tak, aby byli odměňováni z finančních prostředků zřizovatele.

Zabezpečení usnesení LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného
dne 14. dubna 2018

Akademická rada
1.

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

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil vyplacení odměny předsedovi a členům Dozorčí komise
Akademického sněmu,
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3.

VII.

vyslovuje poděkování členům pracovních komisí Akademického sněmu a dále pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli
k úspěšnému zajištění LII. zasedání Akademického sněmu.
Návrhy na udělení čestných medailí, čestných oborových medailí a pamětní
medaile Akademie věd ČR

Akademická rada doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestné medaile, čestné
oborové medaile a pamětní medaili Akademie věd ČR následujícím kandidátům:
I. Oblast věd o neživé přírodě
1.

čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ Prof. dr. Haraldu Roseovi (University of Ulm, Elektron Microscopy Group of Materials Science, Germany)

2.

čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Jiřímu Bičákovi, DrSc., dr. h. c. (Ústav teoretické fyziky MFF UK)

3.

čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách RNDr. Jiřímu
J. Marešovi, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

4.

čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. Ing.
Zdeňku Vašíčkovi, DrSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.)

5.

čestná oborová medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
Prof. Brynu Greer-Woottenovi (York University, Department of Geography and Institute for
Social Research, Canada)
II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

1.

čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
prof. RNDr. Zdeňku Samcovi, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
v. v. i.)

2.

čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
Prof. Dr. med. Hans-Georgu Kräusslichovi (Universitätsklinikum Heidelberg, Department
für Infektiologie/Virologie, Germany)

3.

čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách doc.
Ing. Janu Krekulemu, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)

4.

čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
RNDr. Marcelu Rejmánkovi (University of California, Department of Evolution & Ecology,
United States of America)

5.

čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)

6.

čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy RNDr. Jiřímu Sádlovi,
CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)
III. Oblast humanitních a společenských věd

1.

čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ Prof. Gérardu Rolandovi,
Ph.D. (University of California, Economics Department, United States of America)

4

2.

čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických
vědách PhDr. Vladimíru Svobodovi, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)

3.

čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. dr.
hab. Michałovi Pułaskému (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Poland)

4.

čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách Prof. Dr.
Garymu B. Cohenovi (University of Minnesota, United States of America)

5.

pamětní medaile Jana Patočky PhDr. Josefu Zumrovi, CSc. (Filosofický ústav AV ČR,
v. v. i.)

6.

čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy Mgr. Janě Maříkové
Kubkové, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

7.

čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky doc. PhDr. Radomíru Vlčkovi,
CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

VIII.

Centrální ekonomický informační systém (CEIS)

Akademická rada
1.

schvaluje všemi hlasy přítomných členů Akademické rady s výjimkou jednoho hlasu proti
usnesení předsednictva Akademické rady ze dne 3. dubna 2018, bod 2, ve znění: Předsednictvo Akademické rady po obsáhlé diskusi nad předloženým vyžádaným písemným
analytickým materiálem souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby na setkání s řediteli pracovišť AV ČR E. Zažímalová sdělila, že Akademická rada za současné situace nedoporučuje centrální řešení pořízení nového ekonomického informačního systému. V této souvislosti bude připravena výzva o poskytnutí dotace na dodávku, implementaci a související
náklady s individuálním pořízením ekonomického informačního systému,

2.

ustupuje od svého záměru pořízení CEIS,

3.

ruší svá předchozí usnesení ve věci přípravy výběrového řízení na nový CEIS (viz příloha
1 zápisu),

4.

ukončuje činnost Komise pro centrální ekonomický informační systém, pomocného orgánu Akademické rady, jmenované dne 25. dubna 2017, a činnost výběrové a hodnoticí
komise pro výběrové řízení na CEIS AV ČR, jmenované dne 23. května 2017, a děkuje
jejich členům za vykonanou práci.

IX.

Zrušení Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR

Akademická rada
1.

projednala informaci P. Barana týkající se situace v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i.,
zejména s přihlédnutím k rozhodnutí Rady tohoto pracoviště ze dne 27. března 2018,

2.

oceňuje zodpovědný přístup pracoviště k řešení problému a obrací se na ředitele a Radu
Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., s žádostí o zřízení oddělení zaměřeného na muzikologii
a hudební historií v rámci organizační struktury tohoto pracoviště,

3.

poskytne v případě zřízení předmětného oddělení v rámci Ústavu dějin umění AV ČR,
v. v. i., tomuto pracovišti potřebnou součinnost, a to zejména ve věci vědecké koncepce
a organizačního i materiálního zajištění nového oddělení,
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4.

ukládá P. Baranovi projednat v součinnosti s předsedkyní Akademie věd E. Zažímalovou
a věcně příslušnými členy Akademické rady tuto záležitost s ředitelem, popřípadě s Radou
Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. a informovat Akademickou radu na jejím zasedání
v červenci 2018 a následně předsednictvo Vědecké rady Akademie věd o rozhodnutí
Rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., v této věci.

X.

Podmínky poskytování dotací po novele zákona o rozpočtových pravidlech

XI.

Návrhy výzev k podání žádostí o poskytnutí dotace
Akademická rada schvaluje s připomínkami výzvy uvedené v přílohách tohoto materiálu.

XII.

Návrh na poskytnutí dotace - výzva č. 6/2018 - Neočekávané náklady

Akademická rada
1.

XIII.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje a P. Barana uvedeného
v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Návrh na poskytnutí dotace související s finančním zabezpečením připomínky
a oslavy významných výročí roku 2018

Akademická rada
1.

XIV.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje uvedeného v příloze předloženého materiálu.
Návrhy aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědeckovýzkumnými pracovišti na Tchaj-wanu v roce 2018

Akademická rada
1.

2.

schvaluje
a.

návrh výsledku hodnocení Komise pro spolupráci s Východní a Jihovýchodní Asií
ve věci podávání návrhů aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními
vědecko-výzkumnými pracovišti na Tchaj-wanu v roce 2018, a schvaluje 22 návrhů
aktivit navržených k podpoře v celkové výši 1 075 490 Kč uvedených příloze 3 materiálu,

b.

schvaluje návrh Komise pro spolupráci s Východní a Jihovýchodní Asií na vyslání
kandidátů z pracovišť AV ČR na tříměsíční stáže na tchajwanském Industrial Technology Research Institute (ITRI),

ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.
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XV.

Návrh na poskytnutí dotace - Výzva č. 05/2018 - Podpora mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků

Akademická rada
1.

XVI.

schvaluje poskytnutí dotace na pokračování projektů v roce 2018 podle návrhu H. Sychrové uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Návrh na poskytnutí dotace - Výzva č. 03/2018 - Fellowship Josefa Dobrovského

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu H. Sychrové
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu.
XVII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzvy č. 4/2018, 7/2018, 9/2018 a 11/2018
Akademická rada schvaluje poskytnutí dotace na pokračování projektů v roce 2018 podle
návrhu H. Sychrové uvedeného v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu.
XVIII. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

jmenuje prof. RNDr. Ondřeje Prášila, Ph.D., členem Dozorčí rady Biologického centra
AV ČR, v. v. i., s účinností od 23. května 2018 na pětileté funkční období, tj. do 22. května
2023,

2.

děkuje Ing. Pavlu Kriegsmanovi, za jeho činnost v Dozorčí radě Biologického centra
AV ČR, v. v. i.,

3.

ukládá:
a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací a děkovný dopis,
b. Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Biologického centra 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.

XIX.

Hodnocení výzkumných programů Strategie AV21

Akademická rada
1.

bere s připomínkami na vědomí průběžnou informaci Rady Strategie AV21 o předběžných
závěrech hodnocení výzkumných programů Strategie AV21,

2.

doporučuje Radě Strategie AV21, aby v součinnosti se zapojenými pracovišti dbala na
zajištění role koordinátorů Výzkumných programů Strategie AV21 jako hlavních garantů
věcného a organizačního zajištění jednotlivých výzkumných programů,
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3.

XX.

ukládá M. Haindlovi předložit Akademické radě ke schválení závěrečnou zprávu o hodnocení výzkumných programů Strategie AV 21.
Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 10/2018 – Strategie AV21

Akademická rada
1.

XXI.

bere na vědomí návrh na poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Haindla uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu s tím, že materiál bude upřesněn v návaznosti
na výsledky hodnocení Výzkumných programů Strategie AV21 a konečná verze bude
schválena v hlasování per rollam.
Návrh akcí na počítačové sítě projednaný Komisí pro informační technologie
AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje návrh Komise pro informační technologie AV ČR uvedený příloze 1 materiálu,

2.

ukládá M. Haindlovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XXII. Zpráva o činnosti Technologického centra AV ČR za rok 2017
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu.
XXIII. Závěry 12. 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 12. zasedání dne 14. 5. 2018,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.2 - II.5 a II.9,

3.

vydává předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy za účelem dodávky vědeckého zařízení na základě veřejné zakázky s názvem „Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným
plazmatem a trojitým kvadrupólem“ mezi Ústavem analytické chemie AV ČR, v. v. i., jako
zadavatelem a kupujícím na straně jedné a společností HPST, s.r.o., IČ: 25791079, jako
vybraným dodavatelem na straně druhé, za maximální kupní cenu ve výši 9.500.000,00
Kč bez DPH,

4.

ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.
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XXIV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o podpoře mezinárodních poradních
sborů
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o podpoře mezinárodních
poradních sborů,

2.

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

XXV. Návrh pokynu Akademické rady AV ČR o povinnosti evidence předmětů chráněných právem k duševnímu vlastnictví na pracovištích
Bod byl stažen z programu jednání.
XXVI. Návrh na změnu tajemnice Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR
Akademická rada
1.

odvolává Mgr. Ditu Hladíkovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) z funkce
tajemnice Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR a tajemnice Kolegia popularizátorů a pracovníků PR,

2.

jmenuje tajemnicí Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR a tajemnicí Kolegia
popularizátorů a pracovníků PR paní Renátu Vackovou (Kancelář AV ČR) s účinností od
1. června 2018,

3.

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

XXVII. Věda fotogenická 2018 – koncepce a rozpočet
Akademická rada
1.

bere na vědomí informace o koncepci a harmonogramu soutěže Věda fotogenická v roce
2018,

2.

souhlasí s návrhem rozpočtu Vědy fotogenické 2018.

XXVIII. Návrh organizačního a finančního zajištění 18. ročníku TVT AV ČR
Akademická rada
1.

souhlasí s návrhem ambasadora prvního dne festivalu,

2.

souhlasí s grafickým návrhem č. 3 Týdne vědy a techniky AV ČR 2018 dle materiálu (trikolora),

3.

souhlasí s návrhem rozpočtu Týdne vědy a techniky AV ČR 2018 sníženým
na 1 750 tis. Kč a s jeho organizačním zajištěním prostřednictvím Střediska společných
činností AV ČR, v. v. i, v souladu s koncepcí festivalu předloženou 16. ledna 2018.
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XXIX. Návrh na zařazení projektů do programu Regionální spolupráce na rok 2018
Akademická rada
1.

schvaluje zařazení projektů regionální spolupráce podle návrhu předloženého Komisí pro
regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,

2.

ukládá T. Petrasové, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných
návrhů projektů,

3.

ukládá T. Petrasové připravit a předložit Akademické radě úpravu směrnice o dotaci na
podporu místní a regionální spolupráce pracovišť Akademie věd České republiky ve
smyslu bodu 5 zápisu ze 4. zasedání Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV
ČR.

XXX. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 08/2018 – Regionální spolupráce
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu T. Petrasové uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

XXXI. Návrh na udělení Prémií Otto Wichterleho v roce 2018
Akademická rada
1.

schvaluje návrh komise pro udělování Prémií Otto Wichterleho,

2.

navrhuje E. Zažímalové, aby udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2018 těmto mladým
vědeckým pracovníkům v AV ČR:
I. Oblast věd o neživé přírodě
Fyzikální ústav AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR
Fyzikální ústav AV ČR
Matematický ústav AV ČR
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Geofyzikální ústav AV ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Mgr. Jan Ebr, Ph.D.
RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D.
Ing. Jakub Železný, Ph.D.
Mgr. Michal Doucha, Ph.D.
Ing. Daniel Gazda, Ph.D.
Mgr. Petr Brož, Ph.D.
RNDr. Eva Pejchová Plavcová, Ph.D.

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických vědách
Ústav analytické chemie AV ČR
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Biofyzikální ústav AV ČR
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Biologické centrum AV ČR

RNDr. Stanislav Musil, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D.
Ing. Patrycja Magdalena Bober, Ph.D.
Volodymyr V. Shvadchak, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Novohradský, Ph.D.
MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.

10

MVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D. Biologické centrum AV ČR
Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
RNDr. Martin Palus, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR
III. Oblast humanitních a společenských věd
Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Filosofický ústav AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR

3.

ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů na udělení Prémií Otto Wichterleho,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby za účasti ředitelů příslušných pracovišť AV ČR slavnostně odevzdala oceněným pracovníkům diplomy o udělení Prémií Otto Wichterleho,

5.

ukládá M. Pravdové, aby zajistila poskytnutí informace o udělení těchto prémií médiím.

XXXII. Návrh seznamu postdoktorandů pro zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV
ČR od 1. 7. 2018
Akademická rada
1.

schvaluje seznam postdoktorandů pro zařazení do Programu podle návrhu předloženého
Komisí,

2.

ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

XXXIII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 1/2018 – Akademická prémie
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu J. Bludské uvedeného v příloze č. 1
předloženého materiálu

XXXIV. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 02/2018 – Fellowship J. E. Purkyně
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu J. Bludské uvedeného v příloze č. 1
předloženého materiálu,

2.

schvaluje zamítnutí dotace na rok 2018 podle návrhu J. Bludské uvedeného v příloze č. 1
předloženého materiálu.
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XXXV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro soudobé dějiny 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
pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků.
XXXVI. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., za rok
2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu
státu a práva AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.
XXXVII. Různé
1.

Závěry 7. zasedání Bytové komise AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu ze 7. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 10. května
2018,

2.

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

3.

pověřuje T. Petrasovou, aby s Bytovou komisí AV ČR projednala vyčlenění bytů a krátkodobé pobyty a bude Akademickou radu informovat ohledně možné spolupráce na ubytování s vysokými školami.

2.

Žádost Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., o schválení záměru pracoviště Záměr podání návrhu projektu Advanced Research Incubator in Biosciences (ARIB)

Akademická rada bere na vědomí informaci o stavu příprav projektu ARIB a ztotožňuje
se s usnesením dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
3.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.

bere na vědomí informaci E. Zažímalové a M. Haindla o návrhu nové výše plateb AV ČR
do sítě CESNET a žádá M. Haindla, aby pozval předsedu představenstva prof. Ing. Miroslava Tůmu, CSc., na zasedání předsednictva Akademické rady AV ČR dne 11. června
2018. Zároveň souhlasí, aby AV ČR na červencové valné hromadě CESNET podpořilo
ve volbách do představenstva Ing. Jana Gruntoráda, CSc., a prof. Ing. Miroslava Tůmu,
CSc.,
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b.

z podnětu E. Zažímalové schvaluje, aby AV ČR nominovala do Komise pro hodnocení
výsledků výzkumných organizací a ukončených programů při RVVI člena Akademické
rady AV ČR S. Kozubka a členky Vědecké rady AV ČR Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc.,
a prof. RNDr. Janu Musilovou, CSc.,

c.

z podnětu E. Zažímalové souhlasí, aby se AV ČR ujala v roce 2019 organizace mezinárodní konference „Danube Academies Conference“, která je pořádána členy EASA (European Academy of Sciences and Arts) již od roku 2011. Organizaci zajistí Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., v podzimním termínu 2019 v Liblicích. Akademická rada
dále souhlasí, aby se zástupce Odboru mezinárodní spolupráce AV ČR zúčastnil letošního ročníku této konference, která se koná 11.–12. října 2018 ve Stuttgartu v Německu,

d.

bere na vědomí informaci J. Řídkého o jednáních s Masarykovou univerzitou (MU)
v otázce doktorských studií na AV ČR a o její nabídce se externě podílet na programech
Strategie AV21,

e.

bere na vědomí informaci J. Řídkého o jednáních o možné spolupráci s Kriminalistickým
ústavem na projektech vypisovaných Ministerstvem vnitra ČR,

f.

z podnětu J. Řídkého souhlasí, aby AV ČR v rámci boje proti zneužívání loga AV ČR organizátory predátorských konferencí připravila návrh dopisu, který by byl v případě potřeby odeslán na příslušná místa. Úkolu se zhostí L. Horníček,

g.

z podnětu J. Řídkého ukládá T. Wenclovi zajistit, aby zaměstnanci SSČ nevydávali směrem k pracovištím AV ČR prohlášení nad rámec svých kompetencí,

h.

bere na vědomí pozvánku A. Fejfara na seminář s koordinátorem výzkumného programu
Strategie AV21 prof. Ing. Jaroslavem Doleželem, DrSc., na téma „Potraviny pro budoucnost“ a na návazné zasedání Vědecké rady AV ČR, která proběhne 7. června 2018 za
účasti předsedkyně Grantové agentury ČR RNDr. Alice Valkárové, DrSc.,

i.

bere na vědomí informaci S. Kozubka, že v rámci hodnocení Metodikou 17+ bylo aktuálně
ukončeno zadávání výsledků do aplikace SKV, a ukládá S. Kozubkovi připravit dopis, kterým budou ředitelé pracovišť informováni o dalším průběhu hodnocení. Rovněž bere na
vědomí informaci, že byla vládou ČR dokončena zákonná povinnost analýzy jednotlivých
výsledků VaVaI dle zákona 130/2002 Sb.,

j.

z podnětu T. Petrasové stanovuje, že v rámci příprav slavnostní přednášky na Žofíně dne
24. září 2018 bude garantem příprav T. Petrasová, hlavním koordinátorem J. Martinek
a kontaktní osobou se Slovenskou akadémiou vied K. Rachačová, a ukládá T. Petrasové
připravit ve spolupráci s L. Horníčkem přesný harmonogram akce,

k.

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře
AV ČR má novou zaměstnankyni, se kterou je možné konzultovat překlady textů do angličtiny,

l.

souhlasí s námětem H. Sychrové, aby poplatek za přístup do International Commission
for the Thesaurus Linguae Latinae byl nadále placen ze zdrojů Filosofického ústavu
AV ČR, který jako jediný tuto databázi využívá,

m.

souhlasí z podnětu H. Sychrové, aby ve spolupráci s Luďkem Moravcem, českým atašé
pro vědu a výzkum v USA, byla připravena k uzavření smlouva o spolupráci s Massachusetts Institute of Technology (MIT) v USA na hrazení mobilitních projektů, workshopů,
střednědobých stáží aj.,

n.

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že ve dnech 9.–13. května 2018 navštívila University of Memphis (UoM), University of Tennessee a St. Jude Children Hospital (nejlepší
výzkumné pracoviště v oblasti dětské onkologie na světě). S UoM byla diskutována
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možná spolupráce na programech Strategie AV21, především pak v oblasti IT a biomedicíny. Akademická rada souhlasí, aby byly zahájeny přípravy k podpisu Memorandum of
Understanding mezi AV ČR a UoM tak, aby mohlo být podepsáno na podzim 2018,
o.

bere na vědomí informaci H. Sychrové o návštěvě evropského komisaře pro výzkum, vědu
a inovace Carlose Moedase dne 13. června 2018 v České republice. V průběhu svého
pobytu navštíví laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech a Akademii věd
ČR, kde se setká s vedením AV ČR a zúčastní se debaty s přizvanými zástupci vědeckých
institucí ČR,

p.

bere na vědomí informaci H. Sychrové o úspěšném průběhu příprav setkání Academic
Prague (5. června 2018) a informaci o dalších akcích v tomto termínu,

q.

H. Sychrová dále podala písemnou informaci o následujících událostech:
i.

H. Sychrová se ve dnech 31. května – 1. čevna 2008 zúčastní EASAC Council Meeting ve Vídni. Hodnotitelem ke zprávě EASAC s názvem „Challenges and Opportunities for Soil Sustainability in Europe - Implications of Recent Science for Policy“
byla za AV ČR nominována RNDr. Anna Žigová, CSc., z Geologického ústavu
AV ČR, v. v. i.,

ii.

AV ČR hledá hodnotitele projektů pro Call EIG-Japan Porous Materials. Zasedání
Scientific Committee (18. září 2018), které určí pořadí projektů, se za AV ČR zúčastní A. Fejfar, navazujícího zasedání Funding Organization Forum (FOF) by se
měla zúčastnit H. Sychrová,

iii.

Z. Havlas se z pozice místopředsedy AV ČR a člena Komise pro spolupráci s východní a jihovýchodní Asií zúčastní jako zástupce AV ČR akce s názvem Scientific
Leaders Forum pořádané Academií Sinicou, ve dnech 12.–13. listopadu 2018
v Tchaj-pej,

iv.

Royal Society a Wellcome Trust vydaly společné prohlášení iniciativy Future Partnership Project, který nastiňuje možnou podobu spolupráce ve výzkumu mezi Británií a EU po Brexitu. AV ČR se stala jedním z 52 signatářů,

v.

v rámci příprav akce Sound of Science (20. června 2018), kterého se zúčastní tři
nositelé Nobelovy ceny a jedním z hlavních partnerů je AV ČR, je stále možno získat
vstupenky na akci,

vi.

delegace AV ČR jednala ve dnech 21.–28. dubna 2018 o možnostech spolupráce
s výzkumnými a státními organizacemi na Tchaj-wanu, zpráva o této cestě je k dispozici na Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR,

vii.

H. Sychrová v květnu 2018 podepsala protokoly pro pokračování spolupráce ke
smlouvám s partnery ve Slovinsku, Číně (NSFC) a Belgii (FWO),

viii.

AV ČR jedná s Research Council of Norway o možnostech spolupráce mimo oblast
výzkumných projektů tzv. Norských fondů, které budou v gesci TA ČR,

ix.

při příležitosti setkání představitelů V4 v září 2018 by měla proběhnout konference
na téma „Medieval History“,

r.

bere na vědomí informaci L. Vostré o aktuálním stavu dojednávání Smlouvy o výměnných
pobytech s Masarykovou univerzitou v Brně a žádá L. Náhlíka, aby se zapojil do vyjednávacího procesu,

s.

žádá L. Náhlíka, aby zahájil jednání o spolupráci AV ČR s Vysokým učením technickým
v Brně,
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t.

z podnětu L. Vostré ukládá J. Bludské a P. Krejčímu vypracovat přehled již uzavřených
dílčích dohod pracovišť AV ČR s vysokými školami včetně aktuálně rozjednaných dohod,

u.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že v návaznosti na novelu zákona o rozpočtových
pravidlech proběhla školení pro asistenty koordinátorů Strategie AV21 (18. května 2018)
a pro pracovníky THS pracovišť AV ČR (25. května 2018) na téma poskytování dotací
Akademií věd ČR,

v.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že dne 23. května 2018 proběhne ve vile Lanna
v Praze setkání předsedů dozorčích rad pracovišť AV ČR,

w.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že firma Labrys, o. p. s., které soud zamítl žalobu na
ochranu před nezákonným zásahem AV ČR spočívajícím v neuzavření smlouvy dle § 21
odst. 2 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, podala k Nejvyššímu správnímu
soudu kasační stížnost,

x.

bere na vědomí informaci M. Pravdové o činnosti jednotné redakce akademických médií
a o probíhajících diskusích k webovým stránkám Strategie AV21,

y.

zplnomocňuje E. Zažímalovou k rozhodnutí o přijetí čestného členství AV ČR v České
biometanové asociaci, z. s.,

z.

bere na vědomí informaci T. Wencla o předběžných výsledcích energetických burz na
dodavatele elektřiny pracovištím AV ČR,

aa.

ukládá T. Wenclovi, aby ve spolupráci s L. Horníčkem vytvořil komunikační kanál o informacích o GDPR směrem k pracovištím AV ČR,

bb.

z podnětu T. Wencla schvaluje Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., předložený
návrh akcí na rok 2018 (provozní, vzdělávací, stavební a IT projekty),

cc.

bere na vědomí informaci T. Wencla o předběžném finančním odhadu úprav přízemních
prostor sídla AV ČR,

dd.

bere na vědomí informaci L. Horníčka, že 25. května 2018 vstupuje v účinnost Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation). V této souvislosti byl do Kanceláře AV ČR přijat pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho kontaktní
údaje byly oznámeny Úřadu pro ochranu osobních údajů a zveřejněny na webových stránkách,

ee.

bere na vědomí informaci L. Horníčka o semináři „Pitná voda je – a bude?“, který pořádá
AV ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou v pátek 22. června 2018 v Poslanecké
sněmovně,

ff.

z podnětu M. Bileje schvaluje na základě podkladů dodaných MUDr. Janem Kopeckým,
DrSc., (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) záměr realizovat stavební akci velkého rozsahu
„Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR“,

gg.

souhlasí s výzvou P. Barana, že by žadatelé o financování stavebních akcí měli využít
možností získání finančních prostředků i u jiných poskytovatelů,

hh.

souhlasí návrhem P. Barana, aby AV ČR plnila pro Filosofický ústav AV ČR roli externího
aplikačního garanta projektu „RIVVIZ – Vizualizační platforma pro veřejné informace o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ ve smyslu Zadávací dokumentace
předmětné výzvy programu ÉTA, vyhlášenému Technologickou agenturou ČR,

ii.

souhlasí s námětem P. Barana zorganizovat schůzku předsedkyně AV ČR s předsedou
vlády v demisi Ing. Andrejem Babišem na téma hodnocení a přerozdělování přidělených
finančních prostředků,
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jj.

bere na vědomí informaci L. Náhlíka, že se v rámci OP VVV (Operační program – výzkum,
vývoj a vzdělávání) uvolní MŠMT ze zásobníku výzev excelentního výzkumu 3 mld. Kč,

kk.

souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad mezinárodní
studentskou konferencí PragueMUN 2019, která se bude konat 4.–7. února 2019 v Praze,

ll.

souhlasí s návrhem L. Kavana, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad akcí „Festival
vědy. Zábavná vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku“, která se bude konat 5. září
2018 v Praze,

mm. souhlasí s návrhem P. Barana, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad 5. národní konferencí o genderu a vědě s podtitulem „Věda jako profese v roce 2018“, která se bude konat
30. října 2018 v Praze,
nn.

souhlasí s návrhem P. Barana, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad mezinárodním
workshopem Sociální politika 2018, který se bude konat v listopadu 2018 v Praze.
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Příloha 1

Usnesení, která se ruší v návaznosti na usnesení k bodu VIII
Centrální ekonomický systém
43. zasedání Akademické rady AV ČR, konané dne 6. září 2016
XXVI. Výběr koncepce ekonomického informačního systému AV ČR po roce 2018
Akademická rada
1.

schvaluje pokračování v přípravě na výběrové řízení na centrální ekonomický informační systém AV ČR (EIS),
45. zasedání Akademické rady AV ČR, konané dne 1. listopadu 2016

XVII. Informace o právním a finančním zabezpečení ekonomického informačního systému EIS-AV do roku 2019
Akademická rada
2.

ukládá M. Haindlovi, aby zajistil přípravy na výběrové řízení na nový centrální EISAV2 ve spolupráci s pracovní skupinou pro EIS a průběžně o situaci informoval Akademickou radu.
4. zasedání Akademické rady AV ČR, konané dne 21. června 2017

XXXV. Různé
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;
5. zasedání Akademické rady AV ČR, konané dne 18. července 2017
XXX. Informace o možnosti financování Centrálního ekonomického informačního systému AV ČR z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Akademická rada
2. pověřuje Komisi pro centrální ekonomický informační systém AV ČR, aby pokračovala v přípravě výběrového řízení na příslušný systém s tím, že zadavatelem zakázky bude Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
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