Usnesení
z 26. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 7. května 2019
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
I.

Ověření zápisu z 25. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. dubna 2018 a výsledky hlasování per rollam č. 28 a 29
Zápis byl ověřen bez připomínek.
Předchozí souhlas k právnímu jednání ve smyslu ust. § 15 písm. k) zákona
č. 341/2015 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění – Uzavření
kupní smlouvy na dodávku ultrazvukového zobrazovacího přístroje pro preklinické aplikace VEVO 3100.

Akademická rada
1.

uděluje předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy za účelem dodávky vědeckého zařízení – ultrazvukového zobrazovacího přístroje pro preklinické aplikace VEVO 3100, na
základě veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, mezi Biotechnologickým 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
9.492.435,00 Kč bez DPH.
Memorandum o spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje

Akademická rada
1.
2.

II.

schvaluje předložené Memorandum o spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního
výzkumu a vývoje mezi Vojenským technickým ústavem, s. p., a Akademií věd ČR,
navrhuje E. Zažímalové, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto
usnesení.
Závěry z 23. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 23. zasedání dne 30. dubna 2019,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1–II.10 dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

III.

Prezentace projektů Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., financovaných z operačních programů
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

IV.

Týden vědy a techniky AV ČR 2019 – návrh synopse videomappingu

Akademická rada
1.

2.

V.

souhlasí s ideovým rámcem videomappingu „Listopad 89: Cesta ke svobodě“, schvaluje
jeho zařazení do aktivit spojených s připomínkou událostí roku 1989 v rámci Týdne vědy
a techniky AV ČR 2019 dne 16. listopadu 2019 a žádá doplnění části věnované evropskému kontextu těchto událostí,
zřizuje pracovní skupinu k obsahovému rámci ve složení P. Baran, T. Petrasová, K. Sobotková a prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ředitel Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR, v. v. i.) s tím, že žádá, aby byl návrh synopse videomappingu předložen na
zasedání Akademické rady dne 2. července 2019.
Program Veletrhu vědy 2019

Akademická rada bere na vědomí doplňující informace k programu Veletrhu vědy 2019,
týkající se setkání zaměstnanců AV ČR, vystavovatelů a hostů s předsedkyní 7. června 2019.
VI.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 30. dubna 2019
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

VII.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období duben 2019

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
2)

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

Akademická rada bere na vědomí informace P. Barana o 345. zasedání Rady
vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) dne 26. dubna 2019:
1.
2.

RVVI vzala na vědomí informaci o přípravě akčních plánů k implementaci Inovační
strategie České republiky 2019–2030,
RVVI schválila předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 s výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026“,

3.
4.
5.

RVVI vzala na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky
2017+ s tím, že podpořila další jednání s rektory vysokých škol na toto téma,
RVVI diskutovala o budoucnosti ESIF 2021+ pro oblast VaVaI s tím, že projednávání bodu bylo přerušeno,
RVVI schválila stanovisko k dokumentu „Návrh programu výzkumu vývoje a inovací The Country for the Future“ s tím, že toto bude zasláno Ministerstvu průmyslu
a obchodu.

P. Baran dále informoval, že vláda ČR schválila novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a postoupila
ji ke schválení do Parlamentu ČR.
3)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:
1.

2.

3.

4)

mediální zájem zaznamenala především tato témata: návštěva amerického astronauta Andrewa Feustela ve dnech 4.–15. dubna 2019 (273 mediálních výstupů);
Akademický sněm (16. dubna 2019); zpráva o 40 letech výzkumu technologie optických vláken (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.); informace o poklesu půdních rezerv vodních zdrojů v souvislosti se suchem (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.); zpráva o zapojení vědců z Astronomického ústavu
AV ČR, v. v. i., do mezinárodního týmu, který v rámci programu Strategie AV21
Vesmír pro lidstvo pracuje na sestrojení rentgenové družice Athena; úspěch akademických médií v 17. ročníku soutěže firemních médií Zlatý středník (AΩ / Věda
pro každého získal cenu Grand Prix za nejlepší obsah; vysoce hodnocen byl
i čtvrtletník A / Věda a výzkum a oficiální instagramový profil Akademie věd ČR);
umístění filmu AV ČR „Magion – příběh družice“ na 1. místě 54. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc 2019,
aktuálně probíhají tyto aktivity: 29. dubna 2019 vyšel časopis AB / Akademický
bulletin na téma regionální spolupráce a časopis AΩ / Věda pro každého; probíhají
úpravy rozhraní webových aktualit,
plánovány jsou mimo jiné tyto aktivity: 6. Česko–Taiwanské Technologické dny
(7. května 2019); návštěva eurokomisařky Mgr. et Mgr. Věry Jourové v ELI
(9. května 2019) ; Svět knihy Praha 2019, na které se představí i pracoviště
AV ČR (9.–12. května 2019); výstava Božská moudrost – boží příroda: Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století v Galerii Věda a Umění
(13. května 2019).
Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 24/2018, které ukládá povinnost uvádět afiliaci k fakultě UK u všech publikací vzniklých na základě pracovněprávního či studijního vztahu k UK, tedy i u prací studentů spolupracujících s ústavy AV ČR,
prohlašuje, že afiliace mají být posuzovány individuálně vzhledem ke skutečnému
podílu jednotlivých institucí na výzkumné práci a je připravena podpořit studenty
v tomto postoji,

3.

4.

bere na vědomí, že podle ústních informací může být Dohoda o spolupráci při
uskutečňování doktorských studijních programů se Slezskou univerzitou v Opavě
brzy připravena k podpisu,
bere na vědomí, že bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině.

VIII. Návrh metodických pokynů a dokumentů upravujících postup hodnocení výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
Akademická rada
1.

2.

IX.

schvaluje s připomínkami:
a) metodický pokyn pro zpracování podkladových materiálů pracovišti AV ČR,
b) metodický pokyn pro postup hodnoticích komisí,
c) statut komisí pro hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť
AV ČR za období 2015–2019,
d) jednací řád komisí pro hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019, definici konfliktu zájmů členů komisí,
ukládá S. Kozubkovi, aby:
a) zajistil realizaci hodnocení dle schválených pravidel,
b) předložil na jednání Akademické rady nejpozději v září 2020 návrh na jmenování
členů hodnoticích komisí.
Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Akademií věd České republiky a Fyzikálním ústavem
AV ČR, v. v. i., při zapojení České republiky do právnické osoby ELI-ERIC

Akademická rada
1.

2.
3.

X.

schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Akademií věd České republiky a Fyzikálním ústavem AV ČR,
v. v. i., při zapojení České republiky do právnické osoby ELI-ERIC,
dává přednost tomu, aby uvedené memorandum bylo podepsáno před započetím vyjednávání o ustavení ELI-ERIC,
doporučuje, aby koordinační výbor pro ELI-ERIC začal svoji činnost v nejbližším možném termínu.
Zabezpečení usnesení LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného
dne 16. dubna 2019

Akademická rada
1.

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

2.

vyslovuje poděkování členům pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR a dále
pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění LIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

XI.

Návrhy na udělení čestných medailí a čestných oborových medailí Akademie
věd ČR

Akademická rada

2.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestné medaile a čestné oborové medaile
Akademie věd ČR následujícím kandidátům:
a.
čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“
i.
Ing. Vladimíru Nekvasilovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
ii.
Prof. Dr. Rolandu Wiesendangerovi, Dr. h. c. (University of Hamburg, Germany),
iii.
prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc., DSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
b.
čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách
Ing. Františku Matúšovi, CSc. (ÚTIA AV ČR, In memoriam),
c.
čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Prof. Alanu Thomasu Dinsdaleovi (Brunel University London, Great Britain),
d.
čestná oborová medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd
a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu Ing. Iloně Müllerové, DrSc. (Ústav
přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.),
e.
čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických
vědách doc. RNDr. Janu Kirschnerovi, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
f.
čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských
vědách prof. RNDr. Františku Kolářovi, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
g.
čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy
i.
Ing. Václavu Krištůfkovi, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.),
ii.
Ing. Martinu Šálkovi, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.),
h.
čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
i.
Prof. Dr. Alainu Soubigou (Université de la Sorbonne, Paris, France),
ii.
prof. PhDr. Petru Vorlovi, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice),
ukládá místopředsedům příslušné vědní oblasti zajistit předání medailí.

XII.

Návrh na udělení Prémií Otto Wichterleho v roce 2019

1.

Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh komise pro udělování Prémií Otto Wichterleho (s připomínkami),
navrhuje E. Zažímalové, aby udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2019 těmto mladým
vědeckým pracovníkům v AV ČR:
I. Oblast věd o neživé přírodě
Renann Lipinski Jusinskas, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)

Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)
RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)
Ing. Anna Artemenko, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)
Ing. Jaroslav Čapek, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)
Mgr. Jan Geletič, Ph.D. (Ústav informatiky AV ČR)
Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)
Michael Warsitzka, Ph.D. (Geofyzikální ústav AV ČR)
Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR)
RNDr. David Píša, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
II. Oblast věd o živé přírodě a chemických vědách
RNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBA (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Ing. Petr Kovaříček, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV
ČR)
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (Ústav chemických procesů AV ČR)
Mgr. Lenka Marková, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR)
RNDr. Miroslav Krepl, Ph.D.(Biofyzikální ústav AV ČR)
Mgr. Tomáš Větrovský, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
Mgr. Jan Perner, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR)
RNDr. Petr Blabolil, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR)
RNDr. Jan Altman, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR)
III. Oblast humanitních a společenských věd
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR)
RNDr. Martin Šimon, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)
PhDr. Martin Klečacký, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)
3.
4.
5.

ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR, kteří předložili návrhy na
udělení Prémií Otto Wichterleho, o přijatých rozhodnutích,
ukládá E. Zažímalové, aby za účasti ředitelů příslušných pracovišť AV ČR slavnostně
odevzdala oceněným pracovníkům diplomy o udělení Prémií Otto Wichterleho,
ukládá M. Pravdové, aby zajistila náležitou podporu medializace slavnostního předání.

XIII. Návrh na poskytnutí dotací a na navýšení finančních prostředků
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu,

2.

souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor
věd“ v roce 2019 o 200 000 Kč.

XIV. Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační
složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. 12. 2018
Akademická rada
1.

2.

XV.

bere na vědomí výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu AV ČR sestavené k 31. prosinci 2018, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu
ze dne 1. dubna 2019 (podle § 12, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.),
ukládá M. Bilejovi, aby použil toto vyjádření Akademické rady o schválení účetní závěrky
do Protokolu o schvalování účetní závěrky (podle § 11, odst. 2, písm. g vyhlášky
č. 220/2013 Sb.), který bude následně vložen do informačního systému státní pokladny.
Zpráva o financování projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu AV ČR
v roce 2018

Akademická rada bere na vědomí Zprávu o financování projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu AV ČR v roce 2018.
XVI. Návrh na jmenování ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu biologie
obratlovců AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu biologie obratlovců
AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. Mgr. Jana Zukala, Dr., MBA, do funkce ředitele Ústavu
biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 15. června
2019 do 14. června 2024,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.

XVII. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,
jmenuje RNDr. Martina Bileje, DrSc., členem Dozorčí rady Ústavu organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 9. května 2019 na pětileté funkční období,
tj. do 8. května 2024,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,

b.

Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i., o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových
stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XVIII. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR,
v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,
jmenuje prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D., členem Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 9. května 2019 na pětileté funkční období, tj. do
8. května 2024,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,
b.
P. Baranovi, aby informoval ředitele Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIX. Návrh na změnu tajemnice Komise pro vědecké informace AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

uvolňuje Mgr. Ivu Burešovou z funkce tajemnice Komise pro vědecké informace AV ČR,
jmenuje Mgr. Lucii Staňovou tajemnicí Komise pro vědecké informace AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XX.

Návrh na složení mezinárodních poradních sborů Biofyzikálního ústavu AV ČR,
v. v. i., Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i., a na změnu tajemnice Komise pro mezinárodní poradní sbory

Akademická rada
1.

2.
3.
4.
5.

bere s připomínkami na vědomí záměr ředitelky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a ředitele Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbory dle předložených návrhů,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické rady,
uvolňuje Mgr. Jarmilu Tiosavljevičovou z funkce tajemnice Komise pro mezinárodní poradní sbory,
jmenuje Ing. Hanu Koudelákovou tajemnicí Komise pro mezinárodní poradní sbory,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XXI. Návrh na zrušení bilaterální mezinárodní spolupráce formou zahraničních pracovních cest (ZPC)
Akademická rada
1.
2.

3.

schvaluje předložený návrh na zrušení bilaterální mezinárodní spolupráce formou ZPC,
ukládá H. Sychrové, aby informovala partnerské organizace o rozhodnutí Akademické
rady a nabídla těm partnerským organizacím, se kterými neprobíhá spolupráce jinou formou než ZPC, přechod na spolupráci formou mobilitních projektů nebo projektů Mobility
Plus,
ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s tím, že v roce 2019 nebude vyhlášeno výběrové řízení na ZPC pro rok 2020.

XXII. Návrh výsledku hodnocení návrhů aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť
AV ČR s předními výzkumnými pracovišti ve východní a jihovýchodní Asii
v roce 2019
Akademická rada
1.

2.

schvaluje návrh výsledku hodnocení Komise pro spolupráci s východní a jihovýchodní
Asií ve věci podávání návrhů aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními
výzkumnými pracovišti ve východní a jihovýchodní Asii v roce 2019 a schvaluje 57 návrhů aktivit navržených k podpoře,
ukládá H. Sychrové, aby o rozhodnutí Akademické rady informovala příslušná pracoviště
AV ČR.

XXIII. Návrh na zapojení AV ČR do aktivity Southeast Asia–Europe Joint Funding
Scheme for Research and Innovation (SEA–Europe JFS) a s ní spojených výzev
na podávání společných mezinárodních projektů spolupráce
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí se zapojením AV ČR do aktivity SEA–Europe JFS,
souhlasí s rezervováním celkové částky 240 000 EUR na finanční podporu projektů realizovaných v období 2020−2023,
ukládá H. Sychrové, aby zajistila účast AV ČR v aktivitě SEA–Europe JFS a koordinovala zapojení pracovišť AV ČR do projektů SEA–Europe JFS.

XXIV. Schválení platby členského příspěvku do Expertní rady evropských akademií
(EASAC) na rok 2019
Akademická rada
1.
2.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace EASAC za rok 2019
ve výši 1 897,50 EUR,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2019.

XXV. Závěry 12. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 12. jednání Bytové komise AV ČR konaného 11. dubna 2019,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XXVI. Výsledky kontroly hospodaření v Knihovně AV ČR, v. v. i., za rok 2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v KNAV ČR,
v. v. i., včetně opatření přijatých vedením pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a uložila ředitelce posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému, zejména v oblasti výkonu majetkových práv, inventarizace majetku a závazků, dodržování zákoníku práce, zadávání veřejných zakázek a zveřejňování smluv dle zákona.
XXVII. Různé
1)

BIOCEV po roce 2020

Akademická rada

2.

bere na vědomí odmítavý postoj představitelů pracovišť AV ČR zúčastněných v BIOCEV
k návrhu předsednictva Akademické rady na možný vývoj BIOCEV po roce 2020,
žádá ředitele P. Drábera, aby po konzultaci s řediteli dotčených pracovišť předložil Akademické radě návrhy variant možného vývoje s podrobným ekonomickým a právním rozborem, včetně jejich vzájemného porovnání.

2)

Návrh na složení mezinárodních poradních sborů Filosofického ústavu AV ČR,
v. v. i.

1.

Akademická rada
1.

2.

3)

bere s připomínkou na vědomí záměr ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor dle návrhu předloženého na 25. zasedání Akademické
rady, bez prof. Stefana Michaela Newerkly,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., o rozhodnutí Akademické rady.
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

a.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci o mezinárodním úspěchu Ústavu
výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který se stal členem Klimatického inovačního společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT Climate–
KIC). Rovněž uzavřel smlouvu o spolupráci se Saigonskou univerzitou a v květnu 2019
byla slavnostně otevřena společná výzkumná stanice ve Vietnamu,

b.

z podnětu P. Barana bere na vědomí informace o nabídce prezentace vybraných výsledků Strategie AV21 v Poslanecké sněmovně PČR,

c.

z podnětu L. Kavana žádá M. Pravdovou, aby zajistila připomínku 60letého výročí udělení Nobelovy ceny J. Heyrovskému na Akademickém sněmu dne 10. prosince 2019,

d.

z podnětu L. Kavana souhlasí, aby Ing. Michal Pazour, Ph.D., vedoucí strategických
studií Technologického centra AV ČR, prezentoval na zasedání Akademické rady 2. července 2019 analýzu porovnávající výkonnost AV ČR a Max Planck Gesellschaft,

e.

z podnětu T. Wencla bere na vědomí aktuální informace o projektu EURAXESS,

f.

z podnětu T. Wencla bere na vědomí informace o aktuálních stavebních úpravách probíhajících v sídle AV ČR na Národní 3,

g.

z podnětu T. Wencla trvá na transformaci webu AV ČR tak, aby byl nastaven přímý
přechod mezi určitými stejnými stránkami v české a anglické verzi. Zároveň ustavuje
pracovní skupinu ve složení M. Pravdová, M. Bártová a T. Wencel a žádá ji o předložení
návrhu na funkční a personální zajištění a o návrh výběru konkrétních částí webu, které
budou spravovány dvojjazyčně,

h.

z podnětu M. Bártové bere na vědomí její žádost o aktualizaci distribučních seznamů
pro výroční zprávu AV ČR s termínem 17. května 2019,

i.

z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že nový ředitel Ekonomického odboru Kanceláře
AV ČR bude jmenován k 1. červnu 2019,

j.

z podnětu P. Krejčího konstatuje, že AV ČR nemá vytvořen vzor smlouvy pro vznik společného pracoviště AV ČR a externího subjektu,

k.

z podnětu J. Lazara souhlasí s jeho účastí na 12. setkání evropského TTO circle, které
se uskuteční ve dnech 4.–5. července 2019 v Dublinu,

l.

z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby na setkání „An ERA of Excellence – meeting of
executive representatives of the leading scientific research institutions in Europe“, které
se koná 11.–12. července 2019 v Mnichově, reprezentovala AV ČR H. Sychrová,

m.

z podnětu H. Sychrové souhlasí s účastí ředitelky Odboru mezinárodní spolupráce
(OMS) KAV na jednáních se zástupci evropských institucí v Bruselu ve dnech 12.–
14. května 2019,

n.

z podnětu H. Sychrové souhlasí s účastí L. Tysychny z OMS na konferenci k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru, která se uskuteční ve dnech 13.–14. května
2019 v Berlíně,

o.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že 6. česko–tchajwanské technologické dny,
které spolupořádá AV ČR, proběhnou 7. května 2019. Při této příležitosti je plánován
podpis nového protokolu ke smlouvě o vědecké spolupráci mezi AV ČR a tchajwanským
Ministry of Science and Technology,

p.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že 12. června 2019 proběhne „Czech – Israeli
Innovation Forum“, v rámci něhož vystoupí i předsedkyně AV ČR,

q.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že EASAC vydal v březnu 2019 analýzu „Decarbonisation of Transport: options and challenges“, která byla zveřejněna i na webu
AV ČR,

r.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR v průběhu března a dubna podpořila
na žádost IHRNASS tyto perzekvované vědce: Dr. Andreas Georgiou, který byl zveřejněním výše řeckého dluhu označen za viníka řeckých ekonomických problémů; Prof.
Füsun Üstel – turecká vědkyně odsouzená k patnácti měsícům vězení za podpis mírové
petice „Academics for Peace a Dr. Muntaser Ibrahim – místopředseda Národní akademie, který nastínil možné kroky k řešení současné krize v zemi,

s.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že slavnostní předávání Cen francouzské ambasády, na něž jsou navrženi i pracovníci z AV ČR, proběhne 26. června 2019 v Národním muzeu v Praze,

t.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informace o návštěvě zástupce Kosovského velvyslanectví na AV ČR dne 26. března 2019,

u.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informace o slavnostním předání knih darovaných indickým velvyslanectvím Knihovně AV ČR, v. v. i., které se uskutečnilo 26. března
2019,

v.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informaci o její účasti na panelové diskusi na
téma univerzitní a vědecká spolupráce Francie a ČR, která se konala v rámci výročního
zasedání Francouzského institutu v Praze 17. dubna 2019 v Praze,

w.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že s Maďarskou akademií věd byla podepsána
Dohoda o spolupráci a Protokol na období 20192021. Spolupráce probíhá formou mobilitních projektů,

x.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že panelovou diskuzi na téma Climate Change
v rámci Joint Academy Day ve Vídni v listopadu 2019 povede RNDr. Václav Šípek,
Ph.D., z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Dalším účastníkem z AV ČR bude
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,

y.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že 21. května 2019 navštíví AV ČR zástupci tzv.
„Diplomatic Spouses Association Prague“,

z.

z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR byla vyzvána ke spolupráci s evropskou neziskovou agenturou Sence about Science. Případná spolupráce bude předmětem dalšího jednání,

aa.

z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že na webu AV ČR byla zveřejněna výroční
zpráva AV ČR za rok 2018,

bb.

z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že Středisko společných činností AV ČR,
v. v. i., vyhlásilo 1. května 2019 ve spolupráci se spolkem Věda žije! soutěž Věda fotogenická (nově přibyla kategorie Vědci a hobby). Termín pro zasílání fotografií je 15. červen 2019,

cc.

z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že v rámci vzdělávacích seminářů pro Kolegium
popularizátorů a pracovníků PR, jejichž cílem je profesionalizovat mediální a popularizační činnosti na pracovištích AV ČR, jsou aktuálně plánovány tyto semináře: Základy
analýzy webu a sociálních sítí (15. května 2019), Mediální vystoupení (27. května 2019)
a Tvorba FB příspěvků v kontextu popularizace vědy (18. června 2019),

dd.

z podnětu H. Krešlové bere na vědomí informace o organizačním zajištění výjezdního
zasedání do Biologického centra AV ČR, v. v. i., ve dnech 3.–4. června 2019,

ee.

z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby AV ČR reprezentoval na konferenci na téma hodnocení, která proběhne ve dnech 2.–3. září 2019 v Římě, pouze S. Kozubek a L. Horníček,

ff.

z podnětu L. Náhlíka bere na vědomí informace o možnosti spolupráce s Rumunskou
akademií věd,

gg.

z podnětu S. Kozubka podporuje návrh na ustavení komise pro přípravu certifikátu databází a žádá S. Kozubka o předložení materiálu na zasedání Akademické rady dne
4. června 2019,

hh.

z podnětu S. Kozubka bere na vědomí informace o proběhlých a plánovaných konferencích na téma implementaci Metodiky 2017+ a informace o návrhu změn v interpretaci
výsledků hodnocení,

ii.

z podnětu S. Kozubka bere na vědomí, že je aktuálně zajišťován překlad metodiky hodnocení pracovišť AV ČR, a souhlasí, aby výsledná podoba byla předložena Akademické
radě k připomínkám. S. Kozubek dále informoval, že v blízké době budou osloveni hodnotitelé s návrhem na spolupráci a že byl ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i.,
určen přesný harmonogram činností,

jj.

z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že 3. května 2019 proběhne v sídle AV ČR setkání
koordinátorů výzkumných programů Strategie AV21,

kk.

z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že 16. a 17. května 2019 proběhne v sídle AV ČR
konference Výsledky Strategie AV21,

ll.

z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že příslušná pracoviště AV ČR zahájila jednotlivě
jednání s firmou Microsoft ohledně účtování poskytovaných služeb tak, aby jim byl zachován status akademických pracovišť pro další rok. Budoucí statut pracovišť AV ČR se
stále ve firmě Microsoft projednává (vládní / akademická pracoviště),

mm. z podnětu A. Fejfara bere s připomínkami na vědomí prezentaci AV ČR, která byla natočena za účelem prezentace AV ČR na konferenci Science Technology and Innovation
for the Sustainable Development Goals (STI Forum), které se uskuteční ve dnech 14.–
15. května v New Yorku,
nn.

z podnětu J. Řídkého bere na vědomí, že AV ČR podepsala dne 6. května 2019 s Vojenským technickým ústavem memorandum o spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje,

oo.

z podnětu P. Barana doporučuje, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu mezinárodnímu
kongresu 16th International Congress in Logic, Methodology and Philosophy of Science
and Technology 2019 (CLMPST 2019), který se uskuteční v termínu 5.–10. srpna 2019
v Praze,

pp.

z podnětu J. Lazara doporučuje, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu sérii workshopů
na téma kyber-ochrany a umělé inteligence, které organizuje sdružení DefSec Innovation Hub ve spolupráci s CeTTAV v roce 2019.

V Praze 20. května 2019

