Usnesení
z 19. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2018

I.

Ověření zápisu z 18. zasedání Akademické rady AV ČR dne 9. října 2018

II.

Právní uspořádání partnerů BIOCEV po roce 2020

Akademická rada
1.

žádá ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i, a ředitele ostatních zúčastněných pracovišť AV ČR o vypracování podkladů pro další jednání, a to především SWOT
analýzu jednotlivých variant možného právního uspořádání po roce 2020,

2.

souhlasí, aby Majetková komise AV ČR ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR předjednala uvedené podklady před jejich předložením na zasedání Akademické rady
v lednu 2019.

III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 30. října 2018

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 19. zasedání předsednictva
Akademické rady a další přednesené informace.
IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada
1.

2)

bere na vědomí informace o 339. zasedání RVVI dne 26. října 2018:
a.

RVVI diskutovala návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na léta 2019–
2021 a výhled čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů do konce roku
2018,

b.

RVVI zaujala v rámci implementace Metodiky 17+ vlastní stanovisko k usnesení České konference rektorů k tomuto tématu,

c.

RVVI odsouhlasila vyhlášení nové výzvy na členy a předsedu vědecké rady
Grantové agentury ČR s termínem 19. listopadu 2018. Akademická rada
podporuje kandidaturu RNDr. Jana Šafandy, CSc., schvaluje, aby o případných dalších kandidátech bylo hlasováno per rollam, a ukládá L. Horníčkovi
zajistit příslušnou administrativu spojenou s nominacemi.

d.

RVVI schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků,
a rozeslala jej do meziresortního připomínkového řízení.

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

mediální ohlas v posledních dnech zaznamenala především tato témata: diskusi
o změně času v EU a vyjádření odborníků z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
úmrtí předního českého biochemika prof. RNDr. Emila Palečka, DrSc., z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., výzkum vědců z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.,
o posunu areálu ovlivněného tajfuny nebo o zdokonalení elektronového mikroskopu vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Hyde Park Civilizace připomněl 100 let české vědy a 90 let prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., ve speciálním vydání s R. Zahradníkem a E. Zažímalovou dne 27. října 2018,

2.

aktivity ke stoletému výročí:
a.

ve dnech 3. září – 29. listopadu 2018 probíhají putovní výstavy Republika
československá (27. října 2018 proběhla vernisáž na náměstí Jana Palacha
v Praze), připravené Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.,
a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.,

b.

na webových stránkách AV ČR byly zveřejněny informace o putovní výstavě
Republika československá, o semináři Historického ústavu AV ČR, v. v. i.,
Osmičkové roky v retrospektivě dějin, o křtu knihy Evy Semotanové Historie
mezi osmičkami v Senátu, o vydání publikace Literární kronika první republiky, kterou připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci
s Památníkem národního písemnictví a Střediskem společných činností
AV ČR, v. v. i., a o vydání publikace Republika československá 1918–1939
od editorů Dagmar Hájkové a Pavla Horáka,

3.

ve dnech 5.–11. listopadu 2018 probíhá Týden vědy a techniky AV ČR, do kterého
se zapojily se všechny ústavy AV ČR a v roli vědeckého partnera nebo spolupracující organizace 11 univerzitních pracovišť. Tématem letošního ročníku je Století
české vědy

4.

v Městské knihovně v Praze proběhla 25. října 2018 vernisáž výstavy Věda fotogenická,

5.

aktuálně jsou plánovány tyto aktivity: slavnostní shromáždění u příležitosti 110. výročí úmrtí Josefa Hlávky v Senátu PČR (13. listopadu 2018), vernisáž výstavy
Czech Innovation Expo v Českých centrech, na níž je AV ČR spolupracující organizací (13. listopadu 2018), premiéra dokumentárního filmu Odboru audiovizuálních technologií SSČ AV ČR Magion 1 v kině Ponrepo (14. listopadu 2018), předávání Ceny J. Hlávky v Lužanech (16. listopadu 2018), kladení věnců u Hlávkovy
koleje (17. listopadu 2018), konference s tchajwanským ITRI – Industrial Technology Research Institute (19.–21. listopadu 2018), oslavy 90 let Ústavu struktury
a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (23. listopadu 2018), seminář o odpadech v Poslanecké sněmovně PČR (3. prosince 2018).

3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada
1.

bere na vědomí informace o náplni semináře „Vysoké školství a česká společnost
v minulých 100 letech a jak dál“ pořádaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy,

2.

zdůrazňuje nezbytnost pomoci pracovištím AV ČR s uzavíráním dílčích dohod o spolupráci s vysokými školami a apeluje, aby toto téma bylo diskutováno na
poradě ředitelů dne 22. listopadu 2018,
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3.

bere na vědomí informace o aktuálním stavu jednání o spolupráci na doktorských
studijních programech s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a s Českým vysokým učením technickým v Praze.

4)

Ekonomické otázky

Akademická rada
1.

schvaluje prodloužení lhůty pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na základě výzvy
č. 12/2018, ekonomický informační systém, a to do 6. prosince 2018, ostatní ustanovení
výzvy č. 12/2018 zůstávají nezměněna,

2.

schvaluje prodloužení lhůty pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na základě výzvy
č. 24/2018, podpora na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury, a to do 6. prosince 2018, ostatní ustanovení výzvy č. 24/2018 zůstávají nezměněna,

3.

schvaluje prodloužení lhůty pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na základě výzvy
č. 26/2018, hodnocení pracovišť AV ČR, a to do 30. listopadu 2018, ostatní ustanovení
výzvy č. 26/2018 zůstávají nezměněna,

4.

schvaluje prodloužení lhůty pro podávání žádostí o poskytnutí dotace související s neočekávanými náklady v roce 2018 na základě výzvy č. 28/2018, a to do 13. prosince 2018,
ostatní ustanovení výzvy č. 28/2018 zůstávají nezměněna,

5.

schvaluje, aby hlasování o schválení vyřízených žádostí na rok 2018 proběhlo v případě
potřeby per rollam,

6.

bere na vědomí informaci, že termín pro dodání podkladů pro uzávěrku rozpočtu za rok
2018 je do 10. listopadu 2018,

7.

bere na vědomí doplněné zdůvodnění k potřebnosti přístrojového vybavení Ústavu pro
jazyk český AV ČR, v. v. i., a schvaluje návrhy Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., na
podporu přístrojů s cenou do 8 mil. Kč včetně DPH v roce 2019,

8.

souhlasí s navýšením prostředků v roce 2018 pro oblast rozpočtu Podpora vzdělávacích
aktivit o 3 mil. Kč z oblasti rozpočtu Neočekávané náklady a s navýšením prostředků
v roce 2018 pro oblast rozpočtu Neočekávané náklady o 15 mil. Kč z oblasti rozpočtu
Stavební akce, o 35 mil. Kč z oblasti rozpočtu Ekonomický informační systém a o 6 532
tis. Kč z oblasti rozpočtu Nájemné.

V.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje s připomínkami poskytnutí dotací na rok 2018 podle návrhů
uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu.
VI.

Zpráva o volbě a jmenování členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční
období 2018–2022

Akademická rada bere na vědomí zprávu o volbě a jmenovaní členů Akademického
sněmu AV ČR pro funkční období 2018–2022.
VII.

Návrh Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu AV ČR pro funkční
období 2018–2022
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Akademická rada
1.

bere na vědomí předložený návrh Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu
AV ČR pro funkční období 2018–2022,

2.

souhlasí s předložením tohoto materiálu LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VIII. Návrh podkladu pro usnesení LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.

bere s připomínkami na vědomí podklad pro návrh usnesení LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,

2.

souhlasí s předáním tohoto podkladu po zapracování připomínek návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

IX.

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za
období od LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LII.
zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,

2.

souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání LIII. zasedání
Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

X.

Návrh Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2019

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami návrh rozpočtu AV ČR včetně jeho rozpisu na pracoviště
AV ČR na rok 2019,

2.

schvaluje s připomínkami Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky
a návrh jejího rozpočtu na rok 2019 podle předloženého návrhu,

3.

souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání LIII. zasedání
Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písmena d) Stanov AV ČR.

XI.

Návrh na změnu v odměňování členů Dozorčí komise Akademického sněmu

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami návrh na změnu v odměňování členů Dozorčí komise Akademického sněmu podle předloženého materiálu,

2.

souhlasí s předložením tohoto návrhu po úpravě dle připomínek k projednání LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

XII.

Návrhy na udělení čestných medailí, čestných oborových medailí a pamětní
medaile Akademie věd ČR
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Akademická rada
doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila tyto čestné medaile, čestné oborové medaile a pamětní medaili Akademie věd ČR:

1.

I. Oblast věd o neživé přírodě
•

čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“
o

•

•

prof. Ing. Václavu Skleničkovi, DrSc. (Ústav fyziky materiálů v ČR, v. v. i.)

čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
o

prof. RNDr. Miloslavu Feistauerovi, DrSc., dr. h. c. (Katedra numerické matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK)

o

prof. RNDr. Antonínu Novotnému, CSc. (Université de Toulon, La Garde, Francie)

čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
o

doc. RNDr. Dušanu Brunckovi, CSc. (Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská
akadémia vied)

o

Prof. Dr. Hubertu Ebertovi (Ludwig-Maximilians-Universität München, Department Chemie, Německo)

o

prof. RNDr. Ivanu Hubenému, CSc. (University of Arizona, Steward Observatory
and Department of Astronomy, Tucson, USA)

o

prof. RNDr. Jiřímu Zahradníkovi, DrSc. (Katedra geofyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK)

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
•

čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách
o

•

čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
o

•

prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR,
v. v. i.)
RNDr. Jaroslavu Kunešovi, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)

čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR
o

prof. Ing. Pavlu Kratochvílovi, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i.)

III. Oblast humanitních a společenských věd
•

pamětní medaile Jana Patočky
o

•

čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy
o

2.

doc. PhDr. Jiřímu Pecharovi (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Daně Sephton (British Council)

ukládá místopředsedům příslušné vědní oblasti a předsedovi VR zajistit předání medailí.

XIII. Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v All European Academies (ALLEA) pro rok 2019
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Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku za členství AV ČR v All European Academies
(ALLEA) na rok 2019 ve výši 4 200 EUR,

2.

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

XIV. Informace o výsledcích veřejné soutěže TA ČR - Národní centra kompetence
Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o výsledcích veřejné soutěže TA ČR – Národní centra kompetence 1 a gratuluje ústavům AV ČR, které v této soutěži uspěly.

XV.

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

Akademická rada projednala návrh Rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.,
(NHÚ) na jmenování Sergeye Slobodyana, Ph.D., do funkce ředitele NHÚ a v tajném hlasování se k předloženému návrhu vyjádřila takto: 0 hlasů pro, 10 proti, 5 se zdrželo hlasování.
Akademická rada
1.

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

2.

nedoporučuje E. Zažímalové, aby přijala návrh Rady Národohospodářského ústavu
AV ČR, v. v. i., jmenovat Sergeye Slobodyana, Ph.D., do funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2019
do 31. prosince 2023,

3.

bere se souhlasem na vědomí záměr E. Zažímalové pověřit Sergeye Slobodyana, Ph.D.,
řízením Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., od 1. ledna 2019 do jmenování
nového ředitele,

4.

doporučuje předsedovi Rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., aby vyhlásil nové výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národohospodářského ústavu
AV ČR, v. v. i., tak, aby byl návrh Rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., ve
věci jmenování ředitele předložen předsedkyni AV ČR nejpozději do 30. června
2019. Zároveň doporučuje, aby byla Radou vyžadována podrobná koncepce výzkumné
činnosti a rozvoje pracoviště respektující poslání pracoviště tohoto typu.

XVI. Návrh na podporu související s rozvojem oboru práva výzkumu a vývoje
a práva veřejných výzkumných institucí
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkou návrh rozvoje oboru práva výzkumu a vývoje a práva veřejných
výzkumných institucí v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., podle předloženého materiálu,

2.

ukládá řediteli KAV, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil návrh změny organizačního řádu KAV tak, aby byl pro řešení koncepčních otázek podpory VaVaI v součinnosti
se státními orgány zřízen samostatný útvar KAV,

3.

ukládá P. Baranovi, aby informoval ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., o výsledku projednání podaného návrhu.
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XVII. Závěry 17. 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 17. zasedání dne 30. 10. 2018,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1–II.6, dle přiloženého zápisu,

3.

žádá RNDr. Petra Drábera, DrSc., ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
aby ve věci bodu I.3 přiloženého zápisu předložil informaci na zasedání Akademické
rady dne 4. prosince 2018,

4.

uděluje povolení k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne 3. září 2014 mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem, a
jako nájemcem, a to za účelem prodloužení doby nájmu do
31. prosince 2023,

5.

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

XVIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se zrušuje směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2016, o udílení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu
Neuron za popularizaci vědy
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkou předloženou směrnici,

2.

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

XIX. Analýza provázanosti navrhovaných změn Kariérního řádu vysokoškolsky
vzdělaných pracovníků AV ČR na ostatní dokumenty
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
XX.

Návrh na jmenování člena Koordinační komise pro zařazování pracovníků do
nejvyššího kvalifikačního stupně

Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o odstoupení člena Koordinační komise prof. Ing. Štěpána
Jurajdy, Ph.D., z funkce člena komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně,

2.

jmenuje prof. PhDr. Zdeňka R. Nešpora, Ph.D., členem Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně s okamžitou platností.

XXI. Návrh projektů na počítačové sítě projednaný Komisí pro informační technologie AV ČR
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Akademická rada
1.

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

2.

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

XXII. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti
Akademie věd ČR za rok 2018
Akademická rada
1.

schvaluje strukturu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2018 a harmonogram její
přípravy podle předložených návrhů,

2.

souhlasí, aby byla do výroční zprávy zapracována informace o udělených titulech DSc.
za rok 2018

3.

souhlasí s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR ve znění uvedeném v příloze 3 předloženého návrhu,

4.

ukládá P. Baranovi, Z. Havlasovi a J. Řídkému, aby do 5. února 2019 zajistili prostřednictvím sekretariátů vědních oblastí výběr nejúspěšnějších vědeckých výsledků, které
v roce 2018 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť, a členům Akademické rady, aby
do stejného termínu dodali texty jednotlivých kapitol podle schválené struktury výroční
zprávy,

5.

žádá T. Wencela, aby v termínu do 5. února 2019 zajistil výběr nejúspěšnějších aktivit
pracovišť AV ČR v oblasti vzdělávání, popularizace a propagace,

6.

ukládá M. Pravdové, aby

7.

a.

ve spolupráci s členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční
zprávy, L. Horníčkem a J. Cmarkovou zajistila zpracování návrhu Výroční zprávy
o činnosti AV ČR za rok 2018 a předložila jej Akademické radě na zasedání dne
12. března 2019,

b.

po zpracování českého znění zajistila zpracování Výroční zprávy o činnosti
AV ČR za rok 2018 v anglickém jazyce dle schváleného časového harmonogramu,

žádá T. Wencela, aby zajistil zveřejnění elektronické verze výroční zprávy v českém i anglickém jazyce a distribuci tištěné verze výroční zprávy v českém jazyce.

XXIII. Návrh na změnu složení Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR
a Kolegia popularizátorů a pracovníků PR
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., na členství v Radě pro
akademická média a popularizaci AV ČR,

2.

bere na vědomí žádosti ředitelů Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i, Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i, Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Ústavu
fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., o změnu zástupců ústavů v Kolegiu popularizátorů
a pracovníků PR,

3.

děkuje prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.),
doc. RNDr. Michalu Švandovi, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr.
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Janu Malínskému, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), a Ing. Adéle
Havlíčkové (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.) za odvedenou práci a jmenuje
Ing. Martina Jakubce, (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Soňu Ehlerovou, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), BcA. Danu Alenu Maděrovou (Ústav
experimentální medicíny AV ČR, v. v. i) a Mgr. Petru Palečkovou (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.) novými členy Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností
od 1. prosince 2018,
4.

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

XXIV. Návrh na podporu projektů Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Akademická rada
1.

schvaluje návrh Rady programu na podporu výzkumných projektů 4. kola programu,

2.

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

3.

ukládá J. Bludské předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 podle bodu 1.

XXV. Návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů od 1. 1. 2019
Akademická rada
1.

schvaluje návrh Komise na zařazení postdoktorandů do Programu PPLZ od 1. ledna
2019,

2.

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

3.

ukládá J. Bludské předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 podle bodu 1.

XXVI. Výsledky kontroly hospodaření v Astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok
2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu a výsledcích kontroly v Astronomickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků a uložila řediteli výrazně posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému ústavu zejména v oblasti výkonu majetkových práv a rovněž v oblasti tvorby
a čerpání fondů a posílit odbornou kvalifikaci THS.
XXVII. Výsledky kontroly hospodaření v Geofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., za rok
2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu a výsledcích kontroly v Geofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků.
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XXVIII. Návrh odměny předsedkyni Akademie věd ČR
Akademická rada
1.

podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a čl. 8 Stanov AV ČR uděluje předsedkyni AV ČR prof. RNDr. Evě Zažímalové, CSc., odměnu za úspěšné splnění mimořádných prací na realizaci vědní koncepce AV ČR a prezentaci výsledků výzkumu,
včetně spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti výzkumu a vývoje,

2.

ukládá L. Horníčkovi, aby zajistil výplatu odměny.

XXIX. Různé
Akademická rada
a.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci o průběhu návštěvy premiéra ČR
Ing. Andreje Babiše na zahájení festivalu Týden vědy a techniky v sídle AV ČR a děkuje všem organizátorům ze Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a Knihovny
AV ČR, v. v. i., za pohotovou a vstřícnou reakci při organizaci tohoto setkání,

b.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že se z pracovních důvodů nezúčastní ve
dnech 28.–30. listopadu 2018 týdne vědy a odborného vzdělávání v Petrohradu, na které
obdržela prostřednictvím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pozvání,

c.

z podnětu Z. Havlase bere na vědomí, že při příležitosti návštěvy Ing. Andreje Babiše
v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., se setkání zúčastní E. Zažímalová, J. Řídký, Z. Havlas, P. Baran, M. Pravdová, a L. Vostrá,

d.

bere na vědomí informaci P. Barana, že bude zorganizováno jednání s vedením Univerzity Karlovy ve věci dalšího fungování Centra medievistických studií a Centra biblických
studií,

e.

z podnětu P. Barana souhlasí, aby došlo ke změně ve způsobu přidělování dotace pro
Česko-slovenskou komisi historiků, a žádá jej o předložení návrhu systémového řešení
této věci,

f.

bere na vědomí informaci M. Bileje o ne/členství členů Akademické rady v Akademickém
sněmu AV ČR po uplynutí jejich mandátu v Akademické radě,

g.

z podnětu M. Bileje podporuje záměr účasti Centra Algatech Mikrobiologického ústavu
AV ČR, v. v. i., na výstavě EXPO 2020 a žádá o předložení návrhu projektu pro udělení
případné finanční dotace,

h.

souhlasí v souladu s předsednictvem Akademické rady s podnětem A. Fejfara a M.
Pravdové na zajištění vhodné a přiměřené propagace akademického titulu DSc. a žádá
Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, aby navrhl koncepci mediální propagace
nositelů tohoto titulu a jejich práce. Rovněž souhlasí, aby byly zjištěny možnosti prosazení uznání tohoto titulu na národní úrovni,

i.

bere na vědomí informace S. Kozubka o probíhajících jednáních s řediteli pracovišť
AV ČR na téma úpravy směrnice o mezinárodních poradních sborech,

j.

bere na vědomí informace S. Kozubka o průběhu příprav akademického hodnocení
v roce 2020 - byl přijat návrh na vytvoření komisí a panelů pro 2. fázi hodnocení a byla
odsouhlasena jejich logistika, průběžně jsou připravována pravidla hodnocení,

k.

bere na vědomí informaci S. Kozubka o stavu zpracování hodnocení pracovišť AV ČR
dle požadavků usnesení vlády č. 309/2018, o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta
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2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025. Dále souhlasí, aby výsledná
zpráva byla schválena hlasováním per rollam,
l.

bere na vědomí informaci M. Pravdové, že začátkem dubna 2019 navštíví AV ČR astronaut NASA Andrew J. Feustel,

m.

bere na vědomí informaci M. Haindla o společné konferenci ALLEA–Royal Society s názvem „Flourishing in a Data-enabled Society“, která proběhla v listopadu 2018 ve Velké
Británii. Tématem bylo nakládání s daty, jejich využívání, správa a ochrana,

n.

z podnětu J. Lazara doporučuje zahájit jednání se Střediskem společných činností
AV ČR, v. v. i., na téma začlenění festivalu A-fest do programu Veletrhu vědy,

o.

z podnětu L. Vostré bere na vědomí informaci, že Jednota českých právníků vydala prohlášení k 28. říjnu 2018, v kterém vyjadřuje svůj pohled na základní principy právního
státu,

p.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že ve dnech 13.–14. listopadu 2018 proběhne setkání THS pracovníků pracovišť AV ČR v Seči,

q.

z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby se zasedání pracovní skupiny EASAC s názvem
„Climate Change and Health“, které se uskuteční 9. listopadu 2018 v Londýně, zúčastnil
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., který je členem této pracovní skupiny za AV ČR,

r.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že v říjnu 2018 proběhla v Bostonu jednání ředitelky OMS KAV s výkonnou ředitelkou programu MIT-MISTI, kde byl diskutován návrh
dohody o zapojení AV ČR do tohoto programu,

s.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informace o programu návštěvy delegace ITRI
Tchaj-wan na AV ČR ve dnech 19.–21. listopadu 2018,

t.

z podnětu H. Sychrové doporučuje, aby na cenu ALLEA Mme de Staël Prize byl nominován prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult.,

u.

H. Sychrová dále podala písemnou informaci o následujících událostech:
1.

pracovnice Projektového oddělení Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře
AV ČR (OMS KAV) se zúčastní konference Next 100 Symposium, která se koná
v Praze ve dnech 14.–15. listopadu 2018,

2.

ve dnech 25.–27. listopadu 2018 proběhne ve Slovinsku zasedání Network Board a Management Team programu HERA. Za AV ČR se jednání zúčastní ředitelka OMS KAV a nová odpovědná referentka za program HERA,

3.

ve dnech 3.–4. prosince 2018 proběhne v Irsku zasedání Network Board a Management Team programu NORFACE. Za AV ČR se jednání zúčastní ředitelka
OMS KAV K. Rachačová a nová odpovědná referentka za program NORFACE,

4.

ve dnech 5.–6. prosince 2018 se pracovnice OMS KAV zúčastní krátké pracovní
stáže u CZELO v Bruselu,

5.

7. prosince 2018 se ředitelka OMS KAV zúčastní akce „Perspectives of Czech
Science” pořádané BC AV ČR, v. v. i., a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích,

6.

na 69. setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny v německém Lindau,
které se bude konat v červenci 2019 a bude věnováno fyzice, bylo ve spolupráci
s J. Řídkým nominováno celkem 6 mladých vědeckých pracovníků. Dva nominovaní kandidáti jsou z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ostatní nominovaní jsou
z vysokých škol,

7.

v říjnu 2018 navštívili AV ČR nová velvyslankyně Indie a nový velvyslanec Norska,
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v.

bere na vědomí informaci T. Petrasové o stavu výběrového řízení na pozice zaměstnanců oddělení muzikologie a hudební historie na Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.,

w.

z podnětu J. Řídkého souhlasí s grafickým pojetím informačních souhrnů vypracovávaných na aktuální témata a ukládá dořešit finanční, personální a mediální zabezpečení
tohoto projektu,

x.

z podnětu J. Řídkého bere na vědomí vyjádření Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i,
(FZÚ) k vyjádřením svého bývalého zaměstnance a emeritního pracovníka prof. Ing. Jaroslav Šestáka, DrSc., dr. h. c., na adresu FZÚ,

y.

bere na vědomí informaci H. Krešlové, že další neformální setkání s řediteli pracovišť
AV ČR se uskuteční ve dnech 23.–24. září 2019 v Liblicích,

z.

z podnětu H. Krešlové souhlasí se změnou pojetí orientačního programu Akademické
rady AV ČR na další období a ukládá řediteli Kanceláře AV ČR, aby zajistil předložení
materiálu ve smyslu připomínek na zasedání Akademické rady dne 4. prosince 2018,

aa.

z podnětu P. Barana nedoporučuje připojit se k projektu „1918-2018 – Společné století“,

bb.

z podnětu P. Barana souhlasí s udělením záštity Třetímu pražskému semináři Spolku
akademiků Židů, který se uskuteční dne 21. listopadu 2018 v Praze,

cc.

z podnětu P. Krejčího souhlasí s udělením záštity 41. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), která probíhá během školního roku 2018/2019.
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