Usnesení
z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 17. července 2018

I.

Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV ČR dne 19. června 2018

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

P. Baran informoval o aktuálním stavu zřizování oddělení zaměřeného na muzikologii
a hudební historií v rámci organizační struktury Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. (ÚDU)
– v nejbližších dnech dojde k vyhlášení výzvy na vedoucího pracovníka tohoto oddělení s termínem odevzdání přihlášek do 14. září 2018. Na základě úspěšné koncepce z této výzvy budou provedena výběrová řízení na jednotlivé dílčí pozice tak, aby výsledný návrh personálního
složení mohl být předložen Akademické radě na jejím listopadovém zasedání. V případě, že
by výběrové řízení na vedoucího pracovníka nebylo úspěšné, Akademická rada souhlasí s návrhem ÚDU, aby se toto výběrové řízení zopakovalo ve lhůtě jednoho roku. Akademická rada
děkuje vedení Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a ÚDU za konstruktivní řešení oboru muzikologie.
Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 16. zasedání předsednictva
Akademické rady a další přednesené informace.
III.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
Akademická rada bere na vědomí, že na 337. zasedání RVVI dne 29. června
2018 byly projednány tyto záležitosti:

2)

1.

řešení daňových odpočtů na VaV,

2.

analýza dopadů grantové podpory GA ČR,

3.

implementace Metodiky 2017+,

4.

jmenování členů do Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů – do komise byl zvolen z AV ČR S. Kozubek,

5.

výsledky jednání pracovní skupiny k aktualizaci Národní politiky výzkumu,
vývoje a inovací,

6.

výzva k podávání návrhů kandidátů na členky/členy a předsedkyni/předsedu
vědecké rady GA ČR a výzkumné rady TA ČR.

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

příznivý mediální ohlas v posledních dnech zaznamenalo především spuštění nového laserového systému v Dolních Břežanech a mezinárodní konference Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., věnovaná působení
auxinů a cytokininů ve vývoji rostlin,

2.

pozitivní odezvu vzbudil seminář „Pitná voda je – a bude?“, který uspořádala
AV ČR pro senátory a poslance v Poslanecké sněmovně dne 22. června
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2018 – AV ČR obdržela oficiální poděkování Ing. Dany Balcarové, předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny ČR, za realizaci tohoto semináře,
3.

v nejbližších dnech jsou plánovány následující akce: International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T) v Brně (22.–27. července
2018), slavnostní předání archivních videozáznamů s Janem Patočkou
z roku 1977 Francouzskou ambasádou v Praze (24. července 2018), návštěva premiéra ČR A. Babiše na ELI Beamlines v Dolních Břežanech, Festival vědy 2018 – zábavná (nejen) vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku
(5. září 2018), vernisáž putovní výstavy Republika československá v Brně
(7. září 2018).

Akademická rada vyjadřuje pochvalu Odboru akademických médií Střediska
společných činností AV ČR, v. v. i., pod vedením V. Černocha za výbornou práci.
3)

Informace o spolupráci s vysokými školami
Akademická rada

4)

1.

bere na vědomí aktuální stav vyjednávání spolupráce s Českým vysokým
učením technickým v Praze, s Univerzitou Pardubice a s Mendelovou univerzitou,

2.

bere na vědomí, že byly pracovištím AV ČR rozeslány vzory dílčích dohod
s vysokými školami, a ukládá P. Krejčímu, aby na základě informací z pracovišť pravidelně informoval Akademickou radu o dohodách uzavřených
mezi pracovišti a fakultami,

3.

bere na vědomí přehled všech dosud uzavřených dohod mezi AV ČR a vysokými školami,

4.

bere na vědomí informaci o vládním návrhu novely zákona o VŠ o prodloužení akreditací stávajících studijních programů do roku 2024,

5.

bere na vědomí návrh P. Krejčího, aby byla zahájena jednání s VŠ ohledně
možnosti uvádění titulu DSc. na diplomech,

6.

bere na vědomí informaci o možnosti ubytování dalších zaměstnanců AV ČR
na Hlávkově koleji v Praze a doporučuje spolupracovat v této věci s Bytovou
komisí AV ČR a se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.

Ekonomické záležitosti
Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o jednání E. Zažímalové a M. Bileje s ministryní
financí JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., dne 21. června 2018 na téma rozpočet AV ČR,

2.

bere na vědomí požadavek Ministerstva financí na snížení funkčních míst
v Kanceláři AV ČR (KAV) a na provedení analýzy v personální a platové oblasti s cílem identifikace dalších redukčních možností. Z podnětu L. Vostré
Akademická rada ukládá Komisi pro organizaci Kanceláře AV ČR předložit předsednictvu Akademické rady návrh počtu funkčních míst na jednotli-
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vých odborech KAV. H. Sychrová v té souvislosti doporučuje zvážit personální posílení v útvarech s největším navýšením administrativních činností
v souvislosti se zavedením procesů dle správního řádu,

IV.

3.

souhlasí s tím, aby byly vyplaceny odměny členům dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR podle návrhu M. Bileje projednaného s místopředsedy AV ČR,

4.

souhlasí, aby odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu byly
vypláceny každoročně, a ukládá M. Bilejovi, aby předložil materiál s navrhovanou změnou ke schválení Akademickému sněmu,

5.

bere na vědomí, že nebudou vyhlašovány výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace související s výzkumnými činnostmi Archeologického ústavu
AV ČR, Praha, v. v. i., v areálu Pražského hradu, Národním programem udržitelnosti (v obou případech je jednoznačně určený příjemce dotace jiným
způsobem) a hodnocením pracovišť AV ČR,

6.

rozhodla o pozastavení některých stavebních akcí, které se nebudou v tomto
roce financovat v důsledku krácení rozpočtu kapitoly AV ČR usnesením
vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 352.

Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí
2018

Akademická rada
1.

schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2018 dle
předloženého návrhu,

2.

ukládá svým členům, řediteli Kanceláře Akademie věd ČR, řediteli Střediska společných
činností AV ČR, v. v. i., a tajemníkovi Akademické rady AV ČR, aby zajišťovali plnění
tohoto programu.

V.

Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Radou
pro vědecký a průmyslový výzkum Indie (CSIR)

Akademická rada
1.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Radou pro vědecký a průmyslový výzkum Indie,

2.

navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení,

3.

ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s CSIR
a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

VI.

Návrh změny složení odborné komise pro výzkumně-vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí

Akademická rada
1.

schvaluje návrh změny složení odborné komise pro výzkumně-vzdělávací aktivity pro
začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí,

2.

ukládá
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VII.

a.

předsedkyni AV ČR, aby zaslala novým členům odborné komise jmenovací dekrety,

b.

ukládá H. Sychrové, aby poděkovala bývalým členům za jejich působení v odborné komisi.

Návrh na změnu ve složení komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele

Akademická rada
1.

schvaluje změnu ve složení odborné komise pro udělování „Fellowshipu Josefa Dobrovského“ pro zahraniční badatele podle předloženého návrhu,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby nově jmenované předsedkyni komise a člence komise zaslala
jmenovací dekrety současně s informací o odvolání ze stávajících funkcí v komisi.

VIII. Návrh na změnu ve složení komise Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Akademická rada
1.

schvaluje změnu ve složení Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků podle předloženého návrhu,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby nově jmenované předsedkyni Rady a člence Rady zaslala
jmenovací dekrety současně s informací o odvolání ze stávajících funkcí v Radě.

IX.

Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 03/2018 – Fellowship Josefa Dobrovského

Akademická rada
1.

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

X.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

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

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu anorganické chemie
AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Kamila Langa, CSc., DSc.,do funkce ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. srpna 2018
do 31. července 2023,

3.

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

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

Akademická rada
1.

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

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Filosofického ústavu AV ČR,
v v. i., jmenovala PhDr. Ondřeje Ševečka, Ph.D., do funkce ředitele Filosofického ústavu
AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2018 do 30. září 2023,

3.

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

XII.

Návrh na jmenování předsedy Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.

jmenuje prof. Ing. Michala Haindla, DrSc., předsedou Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 3. září 2018 na druhé pětileté funkční období, tj. do
2. září 2023,

2.

ukládá:
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,

b.

J. Řídkému, aby informoval ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., o jmenování předsedy Dozorčí rady na druhé funkční období.

XIII. Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR,
v. v. i.
Akademická rada
1.

jmenuje RNDr. Jana Kalinu, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i., s účinností od 3. září 2018 na pětileté funkční období, tj. do 2. září 2023,

2.

děkuje RNDr. Stanislavu Žákovi, CSc., za jeho činnost v Dozorčí radě Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i.,

3.

ukládá:
a.

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

b.

J. Řídkému, aby informoval ředitele Ústavu informatiky 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 Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o rezignaci prof. Ing. Jana Flussera, DrSc. z pozice člena Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen SSČ) k 30. červnu
2018 a děkuje mu za odvedenou práci,
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2.

ukládá M. Bilejovi, aby informoval ředitele SSČ o změně v DR a požádal jej o zveřejnění
nového složení DR na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XV.

Závěry ze 14. 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 14. zasedání dne 28. června 2018,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1 - II.8 přiloženého zápisu,

3.

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

XVI. Závěry 8. zasedání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 8. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 28. června
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 pro
pobyty postdoktorandů v programu PPLZ a zahraničních badatelů a informovala Akademickou radu ohledně možné spolupráce s Nadací J. M. a Z. Hlávkových při vyřizování
žádostí projednávaných Bytovou komisí.

XVII. Návrh na udělení cen Akademie věd ČR v roce 2018
Akademická rada
1.

bere na vědomí předložené návrhy na udělení cen AV ČR v roce 2018,

2.

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

Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR těmto
autorům (kategorie A):
a.

autoru z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., doc. Ing. Jiřímu
V. Outratovi, DrSc., za vědecký výsledek Stabilita řešení optimalizačních a ekvilibriálních úloh vzhledem k parametrům (Stability of solutions to parameter-dependend optimization and equilibrium problems) s peněžitou odměnou 100 000 Kč;

b.

autorskému týmu z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., ve
složení Ing. Jiří Náprstek, DrSc., Ing. Radomil Král, Ph.D., za vědecký výsledek
Teoretické základy a implementace metody konečných prvků pro analýzu multidimensionální Fokker-Planckovy rovnice (Theoretical background and implementation of the finite element method for multi-dimensional Fokker–Planck equation
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analysis) s peněžitou odměnou 150 000 Kč (v rozdělení Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
75 000 Kč, Ing. Radomil Král, Ph.D. 75 000 Kč);
c.

autoru z Biologického centra AV ČR, v. v. i., prof. Ing. Miroslavu Oborníkovi, Ph.D.,
za vědecký výsledek Evoluce a metabolismus mořského fytoplanktonu (Evolution
and metabolism of marine phytoplankton) s peněžitou odměnou 100 000 Kč.

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací dosažené při řešení výzkumných úkolů podporovaných
AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let (kategorie B):

3.

a.

autoru z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Tommasovi Moraschinimu, PhD, za
vědecký výsledek s peněžitou odměnou 50 000 Kč;

b.

autoru z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Ondřeji Vildovi, Ph.D., za vědecký výsledek Obnova rostlinné biodiverzity tradičně obhospodařovaných lesů
(Restoration of plant biodiversity of traditionally managed forests) s peněžitou odměnou 50 000 Kč;

c.

autoru z Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Vojtěchu Szajkóovi, Ph.D., za
vědecký výsledek Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–
1914 (Railways, postal services and telegraphs of the Austrian army in the years
1848–1914 ) s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

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

XVIII. Návrh na uspořádání pracovního zasedání organizace ENRIO v Praze
Akademická rada
1.

bere předložený návrh na vědomí,

2.

souhlasí s uspořádáním pracovního zasedání organizace ENRIO v Praze.

XIX. Rámcový návrh rozpočtu AV ČR na rok 2019
Akademická rada
1.

souhlasí s připomínkami s prvním rámcovým návrhem rozpočtu kapitoly 361 AV ČR dle
předloženého materiálu s tím, že ukládá M. Bilejovi věnovat pozornost finančním prostředkům určeným Knihovně AV ČR, v. v. i., a Masarykově ústavu a Archivu AV ČR,
v. v. i.

XX.

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

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje a P. Barana uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,

2.

souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Neočekávané náklady v roce 2018
o 140 000 Kč na základě úpravy vyznačené v příloze č. 2 materiálu.

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

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

XXII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 10/2018 – Strategie AV21
Akademická rada
1.

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

XXIII. Návrh na poskytnutí dotace náhradníkům – Výzva č. 14/2018 – Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu J. Bludské, uvedeného v příloze
č. 2 předloženého materiálu.

XXIV. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 18/2018 – Příspěvky vědeckým společnostem sdruženým v RVS ČR v mezinárodních organizacích
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu na poskytnutí dotací související
s úhradou členských příspěvků vědeckých společností v mezinárodních organizacích
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu.

XXV. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 19/2018 – Podpora přístrojového vybavení
Akademická rada
1.

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

XXVI. Návrh na poskytnutí dotace – výzva č. 21/2018 – Stavební akce
Akademická rada
1.

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

XXVII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 22/2018 – Strategie AV21
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Haindla uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.
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XXVIII. Návrhy výzev k podání žádostí o poskytnutí dotace
Akademická rada
1.

schvaluje výzvy uvedené v přílohách tohoto materiálu.

XXIX. Návrh na udělení Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2018
Akademická rada
1.

bere na vědomí postup poradní komise o udělení Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2018,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby udělila Akademickou prémii těmto navrženým kandidátům:

3.

a.

RNDr. Martin Markl, DrSc.

b.

RNDr. Jiří Hejnar, CSc.

c.

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

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

XXX. Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,

2.

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

XXXI. Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 8 o prémii pro perspektivní
výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur
Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou upravenou směrnici se zapracovanými připomínkami,

2.

ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání schválené směrnice,

3.

ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o lhůtě, ve které je možné
podávat návrhy na prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur.

XXXII. Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 9 o podpoře mezinárodních
poradních sborů (MPS)
Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou upravenou směrnici se zapracovanými připomínkami,

2.

ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání schválené směrnice,

3.

ukládá S. Kozubkovi, aby připravil návrh na jmenování Rady pro MPS.
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XXXIII. Návrh Statutu a jednacího řádu Rady Strategie AV21
Akademická rada
1.

schvaluje změnu názvu pomocného orgánu Akademické rady AV ČR z názvu „Koordinační Rada Strategie AV21“ na název „Rada Strategie AV21“,

2.

schvaluje s připomínkami statut a jednací řád Rady Strategie AV21,

3.

jmenuje Mgr. Ludmilu Hálovou tajemnicí Rady Strategie AV21,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby tajemnici zaslala jmenovací dekret.

XXXIV. Návrh na úpravu statutu Komise pro informační technologie AV ČR
Akademická rada schvaluje s připomínkami nový statut Komise pro informační technologie AV ČR dle předloženého materiálu.
XXXV. Návrh na změnu složení Komise pro informační technologie AV ČR
Bod byl odložen na další zasedání Akademické rady.
XXXVI. Návrh na změnu koordinátora Výzkumného programu 01 Strategie AV21
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Jana Flussera, DrSc., na pozici koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 – Naděje a rizika digitálního věku - č. 01,

2.

souhlasí s tím, aby Rada Strategie AV21 jmenovala doc. RNDr. Barbaru Zitovou, Ph.D.,
novou koordinátorkou výzkumného programu Strategie AV21 – Naděje a rizika digitálního věku - č. 01,

3.

ukládá M. Haindlovi, aby ve spolupráci s koordinátorkou výzkumného programu předložil
Radě Strategie AV21 návrh na složení Koordinační rady výzkumného programu Strategie AV21 – Naděje a rizika digitálního věku - č. 01.

XXXVII. Návrh akcí na počítačové sítě projednaný Komisí pro informační technologie
AV ČR
Akademická rada
1.

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

2.

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

XXXVIII. Návrh na změnu složení Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.

na návrh ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., odvolává Martinu Šafrovou a jmenuje novou členku Bytové komise AV ČR Ing. Ivu Plachou,
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2.

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

XXXIX. Návrhy projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu AV ČR na rok 2018
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami návrhy projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu
AV ČR na rok 2018 podle materiálu uvedeného v příloze 2,

2.

ukládá M. Pravdové, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných
návrhů projektů.

XL.

Věda fotogenická 2018 - Cena Akademické rady AV ČR

Akademická rada
1.

bere na vědomí předložený materiál,

2.

uděluje 1.–3. cenu Akademické rady v soutěži Věda fotogenická 2018,

3.

schvaluje návrh grafické podoby kalendáře AV ČR pro rok 2019.

XLI. Záštita předsedkyně AV ČR nad mezinárodní výstavou Dědictví Karla Velikého
Akademická rada doporučuje předsedkyni AV ČR, aby převzala záštitu nad mezinárodní putovní výstavou s názvem Dědictví Karla Velikého, která se koná od 13. září do 9. prosince 2018. Zahájení proběhne ve Zvoleni.
XLII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu přístrojové techniky 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 ÚPT
AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.
XLIII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu teorie informace a automatizace
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 ÚTIA
AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků, a žádá ředitelku zejména výrazně posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému ústavu v oblasti hospodaření s majetkem nehmotné povahy a výkonu majetkových práv.
XLIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu biologie obratlovců 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 ÚBO
AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.
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XLV. Různé
Akademická rada
a.

konstatuje, že AV ČR vzhledem k pracovnímu vytížení členů Akademické rady nebude
mít dne 5. září 2018 zastoupení na 9. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu,

b.

souhlasí z podnětu E. Zažímalové, aby se AV ČR zúčastnila mezinárodní konference
„Forum Future Europe“ ve dne 15.–16. listopadu 2018 Berlíně (Německo). K účasti bude
vyzván L. Kavan,

c.

souhlasí, aby se E. Zažímalová zúčastnila ve dnech 15.–22. září 2018 cesty senátní
a podnikatelské delegace do Indonéské republiky a Srílanské demokratické socialistické
republiky,

d.

bere na vědomí informaci J. Řídkého, že v návaznosti na spolupráci se Senátem PČR
byla AV ČR požádána o zpracování materiálu na téma „Velká data“ a očekává se spolupráce i na dalších tématech. Akademická rada souhlasí s předloženým grafickým návrhem pro tyto materiály,

e.

bere na vědomí informaci T. Petrasové o seznamu hostů slavnostní česko-slovenské
přednášky AV ČR ke stoletému výročí společného státu na Žofíně a informace o průběhu
spolupráce se slovenskou stranou na obdobné přednášce na Slovensku,

f.

bere na vědomí informaci T. Petrasové, že v září 2018 bude jmenován nový ředitel platformy CEFRES, a že v listopadu 2019 končí AV ČR smlouva s touto organizací. Akademická rada souhlasí, aby byla zahájena jednání o uzavření nové smlouvy,

g.

souhlasí s námětem H. Sychrové, aby PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zastupovala
AV ČR na zasedání evropské části ICSU (International Council for Science) ve
dnech 13.–14. září 2018 v Moskvě a aby byla při té příležitosti nominována do řídicí skupiny evropských členských organizací ICSU,

h.

souhlasí s námětem H. Sychrové, aby E. Zažímalová pozvala Ing. Evžena Tošenovského, dr.h.c., poslance Evropského parlamentu, na AV ČR za účelem projednání stanoviska k návrhu programu Horizon Europe,

i.

souhlasí s námětem H. Sychrové, aby spolu s L. Kavanem pozvali na AV ČR paní Silviu
Salanskou z JRC (Joint Research Centre) k projednání možností spolupráce mezi
AV ČR a JRC,

j.

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že do nově formované pracovní skupiny evropského projektu SAPEA s názvem „Making Sense of Science under conditions of complexity and uncertainty“ byli nominování prof. Jiří Chýla, CSc., poradce Akademické
rady AV ČR, a Filip Vostal, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.,

k.

bere na vědomí, že M. Haindl byl nominován k účasti na konferenci mezinárodní organizace ALLEA a Royal Society „Flourishing in a Data-enabled Society“, která se bude
konat v listopadu 2018 ve Velké Británii, a zaměří se na téma nakládání s daty, jejich
využívání, správu a ochranu,

l.

bere na vědomí, že Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR zpracoval podrobnou informaci o programu COFUND v H2020 a že materiál byl rozeslán členům předsednictva Akademické rady a J. Bludské,

m.

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

v rámci 5. výzvy EIG CONCERT Japan k podávání návrhů multilaterálních projektů
na téma „Porous materials“ byly za AV ČR podány dva návrhy (Ing. Kateřina Set-
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ničková, Ph.D. z Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., další partneři: Japonsko, Německo; Ing. Pavel Říha, CSc., z Ústavu pro hydrodynamiku, další partneři:
UTB Zlín, Japonsko, Turecko, Slovinsko). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy postoupilo k hodnocení celkem 15 návrhů. Celkem je v rámci výzvy hodnoceno 41 návrhů projektů,
ii.

AV ČR se připojila k výzvě International Human Rights Network of Academies and
Scholarly Societies a vyzvala Nikaragujské autority, aby v zemi zajistily svobodu
vyjadřování a shromažďování a ukončily násilnosti vůči osobám zastávajícím odlišné postoje. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách AV ČR.

iii.

na webových stránkách AV ČR byla zveřejněna informace o nově vydaném komentáři EASAC ke zprávě z roku 2017 s názvem “Multi-functionality and Sustainability in EU forests“. Komentář se týká využití lesní biomasy ve spojení s emisemi skleníkových plynů,

iv.

dva mladí vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. – Élise
Duboué-Dijon, Ph.D., a Jiří Schimer, Ph.D., kteří byli nominovaní Akademií věd ČR
– se v červnu zúčastnili 68. setkání s nositeli Nobelovy ceny v německém Lindau,

v.

mezinárodní organizace InterAcademy Partnership vydala 5. července 2018
zprávu s názvem „Výzva k řešení rostoucího problému onemocnění demencí“, na
které se podílel zástupce nominovaný Akademií věd ČR – doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Hlavní body Výzvy byly přeloženy
do českého jazyka a ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR,
v. v. i., zveřejněny spolu s odkazem na celý text,

vi.

na zasedání akademií V4 ve dnech 11.–13.září 2018 je předběžně potvrzena
účast 15 zahraničních delegátů. Termín dodání nominací na cenu Young Researcher Award je 25. srpna 2018. Za českou stranu účast potvrdili J. Řídký, H. Sychrová, Z. Havlas, A. Fejfar, M. Bilej a L. Kavan,

vii.

AV ČR navštívil v 20. června 2018 velvyslanec Afghánské islámské republiky
J.E. Sayed Mossadeq Khalili a rada afghánského velvyslanectví Homauyn
Kamgar a 3. července představitelé Albánské akademie věd,

viii.

AV ČR započala ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí přípravu společné konference ITRI-AV ČR (listopad 2018), kde má AV ČR roli pořadatele,

ix.

AV ČR ve spolupráci s izraelskou Akademií věd (IASH) započala přípravu společné konference na téma Plant Genomics (předběžně březen 2019 v Izraeli),

n.

bere na vědomí informaci L. Horníčka, že proškolení členů Akademické rady se zaměřením na statut oprávněných úředních osob a problematiku podjatosti se bude předběžně konat v září 2018,

o.

bere na vědomí informaci T. Petrasové, že schůzka mezinárodního organizačního výboru IPANEMA, pracoviště CNRS/Ministère de la Culture/Université de Versailles zaměřeného na výzkum materiálů pocházejících z archeologického výzkumu, může v únoru
2019 otevřít téma případné účasti AV ČR ve zvažované mezinárodní infrastruktuře,

p.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že ředitelům pracovišť AV ČR byly zaslány informace o zveřejňování jmen zaměstnanců ve výročních zprávách pracovišť AV ČR ve
vztahu k GDPR,

q.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že na vybraná pracoviště AV ČR byl zaslán komentář k pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výkazu příjmů z transferu
znalostí a že na podzim 2018 bude svolána pracovní skupina, na které bude diskutována
metodika AV ČR,
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r.

bere na vědomí informaci M. Pravdové, že AV ČR obdržela množství dopisů s pozitivním
hodnocením Veletrhu vědy 2018 a poděkování Regionální televize CZ za přípravu televizního magazínu Česká věda s vyjádřením naděje, že se tento projekt bude i nadále
rozvíjet,

s.

bere na vědomí informaci M. Pravdové, že Univerzita Karlova nereflektuje na nabídku
AV ČR podílet se na přípravách Týdne vědy a techniky jako vědecký partner,

t.

bere na vědomí informaci L. Horníčka o dočasných změnách v umístění pracovny předsedkyně AV ČR a ředitele Kanceláře AV ČR po dobu rekonstrukce pracovny předsedkyně AV ČR,

u.

bere na vědomí informaci T. Wencla, že byla zahájena plánovaná stavební akce přestavby prostor Knihovny AV ČR na kavárnu/veřejný prostor,

v.

souhlasí s námětem M. Bileje, aby byla na web AV ČR vyvěšena informace, že je možno
hlasovat pro udělení ceny veřejnosti Památky děkují vyhlašované Národním památkovým ústavem za akci „Restaurování divadla v novohradském Novém zámku“, který patří
Mikrobiologickému ústavu AV ČR, v. v. i.,

w.

bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že je možno do 6. srpna 2018 nominovat experta do ERCEA (ERC Executive Agency), a žádá o návrhy kandidátů.
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