Usnesení
z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2020
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
I.

Ověření zápisu z 32. zasedání Akademické rady AV ČR dne 26. listopadu 2019
a hlasování per rollam č. 35 a 36

1)

Úprava rozpočtu kapitoly 361 AV ČR – 35. per rollam

Akademická rada
1.

2.

2)

schvaluje navýšení rozpočtu AV ČR na rok 2020 v části „neinvestiční (tzv. mandatorní) výdaje“ o 50 mil. Kč s určením této částky k navýšení institucionální podpory Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
ukládá Martinu Bilejovi, aby o této skutečnosti informoval LV. zasedání Akademického sněmu.
Záležitosti Majetkové komise AV ČR – 36. per rollam

1.1 – Schválení záměru na pořízení ekonomického informačního systému pro Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

schvaluje záměr pořízení ekonomicko–informačního systému v rámci nadlimitní
veřejné zakázky s názvem „Dodávka Ekonomického informačního systému
včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje“ pro potřeby
Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., jako
společných zadavatelů uvedené zakázky, a to za celkovou maximální cenu ve výši
18.200.000,00 Kč bez DPH.

1.2 – Vybavení interiéru Návštěvnického centra Mušov – Brána do říše římské
Akademická rada
1.

uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy o dílo mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., jako objednatelem a vítězem zadávacího řízení vedeného pod názvem „Vybavení interiéru Návštěvnického centra Mušov – Brána do
říše římské“ – firmou Moravská stavební unie – MSU s. r. o., IČO: 485 29 303, se
sídlem Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 10632, zastoupenou
Ing. Tiborem Vališem, jednatelem, jako dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka vybavení a související montážní práce a konstrukce interiéru Návštěvnického centra Mušov – Brána do říše římské, v celkové ceně 10.791.664,00 Kč bez
DPH.
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1.3 – Projekční práce na projekt „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“
Akademická rada
1.

uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti – Projekční práce na projekt „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“ mezi Psychologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i., a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., jako
společnými zadavateli a současně objednateli a dodavatelem vybraným na základě veřejné zakázky evidované pod názvem „Poskytování služeb projekčních
a inženýrských činností k akci „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“ jako zhotovitelem, a to za celkovou maximální cenu 44.000.000,00 Kč bez DPH.

3)

Návrh na poskytnutí dotací z výzvy č. 34/2019 – Specifické investiční
a neinvestiční náklady v roce 2019 – 36. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

4)

schvaluje převod nespotřebovaných finančních prostředků ze všech oblastí rozpočtu do oblasti rozpočtu neočekávané náklady,
schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhu uvedeného v příloze č. 1
předloženého materiálu,
bere na vědomí informaci o předpokládané výši nároků z nespotřebovaných výdajů.
Rozpis prostředků na pracoviště AV ČR na rok 2020 – 36. per rollam

Akademická rada
1.
2.

II.

bere na vědomí rozpočet Akademie věd ČR schválený Akademickým sněmem
AV ČR na svém LV. zasedání dne 10. prosince 2019,
schvaluje poskytnutí finančních prostředků institucionální podpory pro jednotlivá
pracoviště AV ČR ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. ve výši,
která je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Prezentace možností externího přístupu do sítě Kanceláře AV ČR
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 7. ledna 2020
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období prosinec 2019
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Akademická rada
1.

2.

3.

4.

2)

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 9. prosince 2019 č. 872
k Popisu způsobu zakládání spin-off společností a ukládá E. Zažímalové, aby ve
spolupráci s M. Bártovou určila zodpovědného člena Akademické rady, aby zajistil
úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2019 č. 918
k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném
respektu v roce 2020 a ukládá E. Zažímalové, aby ve spolupráci s M. Bártovou
určila zodpovědného člena Akademické rady, aby zajistil úkoly vyplývající pro
AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2019 č. 935
k Systému řízení a koordinace Inovační strategie ČR 2019–2030 a ukládá E. Zažímalové, aby ve spolupráci s M. Bártovou určila zodpovědného člena Akademické rady, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých
v prosinci 2019.
Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere na vědomí na vybrané informace z 352. zasedání RVVI dne
13. prosince 2019:
1.
2.
3.
4.
5.

RVVI schválila materiál „Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019–2030“,
RVVI vzala na vědomí informaci o průběhu tripartitních jednání po dvou letech implementace Metodiky 2017+,
RVVI vzala na vědomí návrhy opatření k omezení administrativní zátěže v oblasti
podpory pro výzkum, vývoj a inovace,
RVVI schválila Harmonogram jednání zástupců Rady a Úřadu vlády ČR se správci
rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na období 2021+,
RVVI se zabývala problematikou financování VaV na Ministerstvu zdravotnictví.

Akademická rada bere na vědomí, že do RVVI byly jmenovány tři nové členky, a to
Ing. Rut Bízková, Ing. Ilona Müllerová, DrSc., a prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Agenda Mezinárodní rady RVVI zůstává v gesci Z. Havlase.
3)

Informace o přípravě hodnocení

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
4)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:
1.

mediální zájem zaznamenala v prosinci a v lednu především tato témata: výsledky
ankety „Pojmenuj exoplanetu“, tisková konference o konsolidačním ERC grantu
Mgr. Luďka Brože, M.Phil., Ph.D., věnovanému vztahu mezi lovci, divokými prasaty a biologickou bezpečností (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), uzavření Memoranda o podpoře VaVaI v ČR mezi vládou ČR, Ministerstvem školství, mládeže
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2.
3.

4.

5)

a tělovýchovy (MŠMT), AV ČR a Českou konferencí rektorů (ČKR), reakce ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., na novoroční projev prezidenta ČR M. Zemana a téma administrativní zátěže ve vědě (Hospodářské noviny),
aktuálně je připravován nový AVex na téma Antibiotická krize: rezistence na antibiotika (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.),
z oblasti akademických médií: v prosinci byl vydán časopis A / Věda a výzkum na
téma „Čas“ a publikace „Strategie AV21: od jaderné fúze po lidská práva“, připravována jsou nová čísla časopisů A / Věda a výzkum (téma „mozek“) a AB / Akademický bulletin (téma podpory vydavatelské činnosti),
všechny sociální sítě zaznamenaly výrazný meziroční nárůst sledujících (Facebook o 66,78 %, Twitter o 66,87 %, Instagram o 158,5 %).
Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
6)

Ekonomické otázky

Akademická rada schvaluje přehled aktivit v rámci podpory činnosti pracovišť AV ČR
(viz příloha 1).
7)

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

V.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 uvedených v příloze předloženého materiálu podle výzvy č.1/2020.

Návrh na jmenování členů schvalujícího orgánu pro schválení účetní závěrky
organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2020

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí přednesené informace,
jmenuje členy „schvalujícího orgánu“ dle § 29 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek:
RNDr. Martina Bileje, DrSc., Th.Lic. Petra Šimůnka a JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D.

VI.

Přehled rozhodnutí vydaných v roce 2019

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
vyjadřuje poděkování všem členům AR a ostatním pracovníkům Kanceláře AV ČR, kteří
se na poskytování dotací podíleli.
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VII. Zabezpečení usnesení LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného
dne 10. prosince 2019
Akademická rada
1.
2.

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

VIII. Návrh na svolání, program a zabezpečení LVI. zasedání Akademického sněmu
AV ČR
Akademická rada
1.

2.
3.

4.

5.

v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR
na středu 8. dubna 2020 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu
tento program:
1.
Zahájení, představení vedení AV ČR a VIP hostů, schválení programu zasedání
a ustavení návrhové komise Akademického sněmu
2.
Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2019 a zpráva o činnosti
Akademické rady za období od LV. zasedání Akademického sněmu – E. Zažímalová
3.
Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2019 a její závěrečný účet za rok
2019 – M. Bilej
4.
Prezentace významných vědeckých výsledků vybraného pracoviště AV ČR
5.
Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel
6.
Volné návrhy
7.
Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
ukládá svým členům, aby do 18. února 2020 předali E. Zažímalové náměty pro její projev
na LVI. zasedání Akademického sněmu,
ukládá E. Zažímalové, aby předložila zasedání Akademické rady:
a.
dne 18. února 2020 návrh písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období
od LV. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
b.
dne 24. března 2020 návrh časového rozvrhu LVI. zasedání Akademického
sněmu a návrh složení návrhové komise Akademického sněmu,
ukládá M. Bilejovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 24. března 2020 návrh
písemné zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2019 a její závěrečný účet za
rok 2019 ve znění pro Akademický sněm,
ukládá J. Řídkému, aby
a.
předložil Akademické radě do 31. ledna 2020 název pracoviště I. vědní oblasti,
které navrhuje pověřit přípravou prezentace významných vědeckých výsledků na
LVI. zasedání Akademického sněmu,
b.
předložil zasedání Akademické rady dne 18. února 2020 název prezentace významných vědeckých výsledků vybraného pracoviště I. vědní oblasti,
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6.

7.

8.

9.

10.
IX.

žádá předsedu Dozorčí komise Akademického sněmu J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 24. března 2020 se zprávou Dozorčí komise pro LVI. zasedání Akademického sněmu,
ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady předložila zasedání Akademické rady dne 18. února 2020 podklady pro návrh usnesení
LVI. zasedání Akademického sněmu,
ukládá ředitelce Kanceláře AV ČR M. Bártové, aby na základě programu schváleného
podle bodu 1. tohoto materiálu zajistila svolání LVI. zasedání Akademického sněmu
a jeho celkovou organizační přípravu a průběh v rozsahu podle nově schváleného pořadatelského formátu dle připojeného podkladového materiálu se zapracovanými připomínkami,
ukládá ředitelce Kanceláře AV ČR M. Bártové, aby na letošním dubnovém zasedání
Akademické rady předložila vyhodnocení nového pořadatelského formátu Akademického sněmu, včetně informace o skutečných finančních nákladech, a to s cílem posoudit
a rozhodnout, zda bude nový formát Akademického sněmu realizován i nadále,
ukládá M. Pravdové, aby provedla tiskové zajištění LVI. zasedání Akademického sněmu.
Informace o připravovaném
a NORFACE

společném

programu

partnerství

HERA

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
X.

Návrh na zapojení AV ČR do aktivity Europe–Korea Research and Innovation
Community (EU–KOR Community)

Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí se zapojením AV ČR do aktivity EU–KOR Community,
pověřuje E. Zažímalovou, aby za AV ČR podepsala Letter of Intent,
ukládá H. Sychrové, aby zajistila účast AV ČR v aktivitě EU–KOR Community a koordinovala zapojení pracovišť AV ČR do projektů EU–KOR Community.

XI.

Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku
2020 (část II.)

Akademická rada
1.
2.

XII.

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky na výsledky výběrových řízení na projekty
mezinárodní spolupráce od roku 2020 (část II.),
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů.
Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v All European Academies (ALLEA) pro rok 2020

Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ALLEA za rok 2020
ve výši 4 200 EUR,
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2.
3.

neschvaluje mimořádný příspěvek na úhradu neočekávaných výdajů ALLEA,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2020.

XIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fyziky
plazmatu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu fyziky plazmatu AV ČR,
v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Radomíra Pánka, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu fyziky
plazmatu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. února 2020
do 31. ledna 2025,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.

XIV. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

XV.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,
jmenuje prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. února 2020 na druhé pětileté funkční
období, tj. do 31. ledna 2025,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
J. Řídkému, aby informoval ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR, v. v. i., o výsledku volby a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.
Návrh na jmenování předsedů a členů dozorčích rad pracovišť OV III

Akademická rada
1.
2.

3.

4.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy kandidátů,
jmenuje PhDr. Pavla Barana, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu státu a práva
AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna
2025,
jmenuje PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Orientálního ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na druhé funkční období, tj. do 14. ledna
2025,
jmenuje JUDr. Jána Matejku, Ph.D., členem Dozorčí rady Národohospodářského ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna
2025,
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

jmenuje JUDr. Miloslavu Hálovou, Ph.D., místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu státu
a práva AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na pětileté funkční období, tj. do
14. ledna 2025,
jmenuje PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc., členkou Dozorčí rady Ústavu státu a práva
AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna
2025,
jmenuje PhDr. Pavla Titze, Ph.D., členem Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR,
Praha, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na druhé pětileté funkční období, tj. do
14. ledna 2025,
jmenuje Ing. Petra Bobáka, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny
AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna
2025,
jmenuje RNDr. Martina Bileje, DrSc., členkou Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR,
v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna 2025,
jmenuje PhDr. Adélu Gjuričovou, Ph.D., členkou Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český
AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. ledna 2020 na pětileté funkční období, tj. do 14. ledna
2025,
děkuje Ing. Petrovi Bobákovi, CSc., za vykonanou práci ve funkci člena Dozorčí rady
Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., a Dozorčí rady Ústavu státu a práva
AV ČR, v. v. i.,
děkuje PhDr. Jiřímu Benešovi za vykonanou práci ve funkci předsedy Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., a ve funkci člena Dozorčí rady Slovanského ústavu
AV ČR, v. v. i., a Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
děkuje PhDr. Jarmile Čermákové za vykonanou práci ve funkci místopředsedkyně Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.,
děkuje PhDr. Ivaně Laiblové Kadlecové za vykonanou práci ve funkci členky Dozorčí
rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací a děkovné dopisy,
b.
P. Baranovi, aby informoval ředitele dotčených pracovišť o změně v dozorčích
radách a požádal je o zveřejnění na webových stránkách pracovišť a v ostatních
relevantních dokumentech.

XVI. Jmenování člena do pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Rady pro
spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

odvolává Mgr. Kateřinu Cidlinskou (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) z funkce člena
Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravou vědeckých pracovníků AV ČR,
jmenuje Mgr. Petra Kubalu (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) členem Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravou vědeckých pracovníků AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala novému členovi jmenovací dopis.
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XVII. Návrh složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
Akademická rada
1.
2.
3.

4.
5.
6.

schvaluje doplněné složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových panelů a komisí
jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových panelů a komisí informoval
o jejich činnosti a ve spolupráci s Kanceláří AV ČR, (KAV) zajistil uzavření příslušných
smluvních dokumentů,
ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR předložil na příští zasedání Akademické rady doplněné složení oborových panelů a komisí,
schvaluje s připomínkami návrh instruktážních akcí s předsedy panelů a komisí,
schvaluje s připomínkami návrh zveřejnění podkladů a výsledků po I. a II. fázi hodnocení.

XVIII. Návrh rozpočtu Strategie AV21 na rok 2020
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh rozpočtu Strategie AV21 na rok 2020,
ukládá M. Haindlovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o schváleném rozpočtu
pro jejich pracoviště.

XIX. Závěry 30. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

4.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 30. zasedání dne 7. ledna 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1. 1.–3., II.4. 4.–7. a II.3.8. dle přiloženého zápisu,
uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy o smlouvy o smlouvě budoucí na koupi
nemovité věci – pozemků parc. č. 3650/3 orná půda o výměře 497 m2, parc. č. 3741/14
trvalý travní porost o výměře 3038 m2, parc. č. 3741/15 ostatní plocha – neplodná půda
o výměře 653 m2, parc. č. 3741/17 ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 22260
m2, vše zapsáno na LV č. 4750 pro k. ú. Dubňany, obec Dubňany, vedeného Katastrálním úřadem Kyjov, mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., jako budoucím kupujícím,
a Ing. Vojtěchem Markem, bytem
, jako budoucím
prodávajícím, a to za uvedenou kupní cenu, stanovenou jako administrativní cenu nemovitosti na základě znaleckého posudku č. 3847-11/2019 ze dne 28. února 2019, vyhotoveného znalcem Ing. Františkem Dobiášem,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

9

XX.

Aktuální stav nemovitostí v ulici Veslařská 326/195, Brno Pisárky

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s J. Řídkým, M. Bilejem a ředitelem Ústavu geoniky
AV ČR, v. v. i., osobně informovala ředitele pracovišť AV ČR se sídlem v Brně o aktuálním stavu vlastnictví nemovitostí v ulici Veslařská 326/195, Brno Pisárky.

XXI. Návrh pokynu Akademické rady AV ČR o uvádění afiliací u výsledků vývoje,
výzkumu a inovací
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami pokyn Akademické rady AV ČR o uvádění afiliací u výsledků
vývoje, výzkumu a inovací,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracovaní připomínek následné vydání schváleného pokynu.

XXII. Vydané směrnice Akademické rady č. 1/2020 a č. 17/2019
Uvedla L. Vostrá.
Akademická rada bere na vědomí tyto předložené upravené směrnice Akademické rady se
zapracovanými připomínkami:
1.
2.

směrnice č. 1/2020, kterou se mění směrnice Akademické rady č. 2/2017, o postupu při
vydávání předchozího souhlasu zřizovatele a při dalším nakládání s majetkem,
směrnice č. 17/2019, o postupu na úseku státní památkové péče.

XXIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2016, Zásady pro udělování medailí Akademie věd
České republiky, ve znění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2018
Akademická rada
1.

2.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice
Akademické rady AV ČR č. 3/2016, Zásady pro udělování medailí Akademie věd České
republiky, ve znění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2018,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracovaní připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXIV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 11/2016, o udílení cen Akademie věd České republiky, ve
znění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 1/2018
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Akademická rada
1.

2.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice
Akademické rady AV ČR č. 11/2016, o udílení cen Akademie věd České republiky, ve
znění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 1/2018,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracovaní připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXV. Informace o spolupráci mezi společností L’ORÉAL Česká republika, Českou
komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR
Akademická rada bere se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek „L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě“.
XXVI. Závěry 15. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 15. jednání Bytové komise AV ČR konaného 19. listopadu 2019,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XXVII. Návrh loga ke 130 letům AV ČR
Akademická rada v souvislosti se 130. výročím vzniku AV ČR:
1.
2.
3.

podporuje ideu připomenutí dlouhodobé tradice AV ČR ve formě doplnění svého loga
textem na obálkách, resp. v elektronické poště,
ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s ředitelkou KAV a DVV SSČ předložila návrh
úpravy loga AV ČR a jeho vhodné prezentace.
ukládá P. Baranovi, aby projednal s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.,
vznik výstavy na toto téma.

XXVIII. Vzdělávací aktivity AV ČR pro školskou veřejnost
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
žádá M. Pravdovou, aby zajistila zveřejnění uvedených dat na webu AV ČR.

XXIX. Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR
Akademická rada
1.

bere na vědomí žádost ředitele Botanického ústavu, v. v. i., a ředitele Národohospodářského ústavu, v. v. i., o změnu zástupce ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků
PR,
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2.

3.

děkuje Mgr. Tereze Chýlové a Mgr. Lucii Štefánkové za odvedenou práci a jmenuje
Mgr. Miroslavu Dvořákovou a Bc. Martinu Jakubův novými členkami Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od 15. ledna 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné děkovné dopisy a jmenovací dekrety.

XXX. Expertní stanoviska AVex: pravidla pro přípravu a publikaci
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami předložený materiál ve věci postupu přípravy, tvorby a distribuce expertních stanovisek AVex;
ukládá M. Bártové zajistit seznámení pracovišť s materiálem formou hromadného dopisu
na ředitele.

XXXI. Výsledky kontroly hospodaření v Biologickém centru AV ČR, v. v. i., za rok
2018 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Biologickém
centru AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě
zjištěných nedostatků a ukládá řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému,
zejména v oblasti inventarizace majetku a závazků, evidence drobného dlouhodobého majetku, zákoníku práce a zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv.
XXXII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i., za rok 2018 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků, a ředitelem uložená opatření považuje za dostatečná.
XXXIII. Různé

1)

Informace o dodávkách Ekonomického informačního systému (EIS) na pracovištích AV ČR

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
2)

Databáze přístrojů na pracovištích AV ČR

Akademická rada
1.

žádá ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.:
a.
vyvodit pracovněprávní opatření plynoucí z dlouhodobého nerespektování usnesení 23. zasedání Akademické rady AV ČR,
b.
zajistit kompletní doplnění databáze přístrojů AV ČR v intencích usnesení 23. zasedání Akademické rady z 12. února 2019.
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3)

Návrh složení mezinárodního poradního sboru Ústavu dějin umění AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada

2.

bere na vědomí záměr ředitele Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní
poradní sbor, dle předloženého návrhu,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické rady

4)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

1.

Akademická rada
a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.

h.

i.

j.

k.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí předběžnou informaci o průběhu následné
kontroly na Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.,
z podnětu A. Fejfara bere na vědomí, že ve spolupráci s výzkumnými pracovníky z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., je připravována výzva ohledně šetrného chování k životnímu prostředí na pracovištích AV ČR,
z podnětu H. Krešlové bere na vědomí informaci o možných termínech využitelných pro
uspořádání setkání s řediteli pracovišť AV ČR v Liblicích v září 2020,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí prezentaci Svobodné univerzity Berlin (Freie
Universität Berlin) na konferenci 31. října 2019, týkající se managementu energetické
udržitelnosti na této univerzitě, a zároveň podporuje provedení sběru a vyhodnocení relevantních dat v objektech spravovaných SSČ AV ČR, v. v. i., a na pracovištích AV ČR,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí, že pro motiv pamětních medailí České národní
banky (ČNB) byly vybrány mimo jiné návrhy Historického ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu
pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
z podnětu T. Petrasové souhlasí s projednáním Smlouvy o regionální spolupráci s Libereckým krajem v hlasování per rollam,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informaci o historii spolupráce na „Festivalu vědy
– zábavné vědecko-technické laboratoři na Kulaťáku“ a o možných formách spolupráce
AV ČR pro rok 2020. Akademická rada navrhuje, aby se AV ČR v závislosti na podmínkách spolupráce stala partnerem, resp. hlavním akademickým partnerem akce,
z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby se plánovaná společná konference s Izraelskou
akademií věd (IASH) na téma „Law between State and History“ uskutečnila v termínu
22.–23. února 2021,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že tradiční setkání vedení AV ČR s členy diplomatického sboru, rektory a prorektory pro vědu a výzkum vysokých škol tzv. Academic
Prague se v letošním roce uskuteční 1. června 2020,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že francouzská ambasáda pořádá další ročník akce „Sounds of Science“, v jejímž rámci vystoupí držitelé Nobelovy ceny
(J.– M. Lehn – chemie, J. Tirole–ekonomie, G. Mourou–fyzika), a to 24.–25. června
2020 v Praze. AV ČR se na akci partnersky podílí,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí následující písemně předložené informace:
1.
ve dnech 11.–12. prosince 2019 se konal česko–německý kulatý stůl “Management of bilateral and multilateral cooperation support in science & research”,
který AV ČR organizovala ve spolupráci s Velvyslanectvím SRN v Praze a kterého
se zúčastnili zástupci mnohých národních i mezinárodních institucí,
2.
v 6. výběrovém řízení EIG CONCERT Japan se zastřešujícím tématem „Smart
Water Management for Sustainable Society“ uspěly dva projekty z AV ČR – jeden
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l.
m.

n.

o.

p.

q.
r.
s.

předložený konsorciem s účastí týmu z Biologického centra AV ČR, v. v. i., a Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., druhý z Ústavu výzkumu globální změny
AV ČR, v. v. i., oba projekty budou podpořeny z prostředků MŠMT.
3.
v rámci mobilitních projektů byly podepsány nové prováděcí protokoly k Dohodám
o spolupráci s BAS (Bulharsko), NASU (Ukrajina), DAAD (Německo),
4.
v rámci projektů Mobility Plus byla podepsána a vstoupila v platnost nová Dohoda
o spolupráci mezi AV ČR a TÜBITAK (Turecko),
5.
ve dnech 15.–20. března proběhne vědecko-průmyslová mise organizovaná Ministerstvem zahraničních věcí a Velvyslanectvím ČR v Brazílii. Za AV ČR se jí zúčastní E. Zažímalová a Z. Havlas,
6.
8.–10. června 2020 proběhne návštěva předsedů Akademií věd V4 v Bruselu,
7.
24. února 2020 zavítá na AV ČR návštěva z japonského RIKEN (Institute of Physical and Chemical Research),
8.
předsedkyně AV ČR obdržela pozvání k účasti na STS Forum Kyoto, které se letos
uskuteční ve dnech 4.–6. října 2020,
9.
v rámci EASAC byl na pozici peer reviewer pro nově vznikající zprávu s názvem
„Challenges and Potential in Regenerative Medicine“ vybrán Dr. Geoffrey Dierckxsense z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.,
10. v rámci IAP podpořila AV ČR výzvu s názvem „Furthering the fight against falsified
and substandard medical products“,
11. v rámci SAPEA byli do pracovní skupiny, jejímž úkolem bude provést revizi důkazů
na téma „Biodegradability of plastics in the open environment“, nominováni za
AV ČR RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc., (Ústav experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i.) a dr. Hynek Beneš (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.),
12. v rámci ISC byla na ústavy rozeslána výzva k nominaci členů do vědeckého výboru
pro program s názvem „Urban Health and Wellbeing“ na období 2020–2023,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí informaci o průběhu rekonstrukčních prací ve vestibulu v sídle AV ČR,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí informaci o aktivitě Michala Cifry, Ph.D., z Ústavu
fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., při přípravě vzdělávacího projektu pro vedoucí laboratoří od EMBO a souhlasí, aby tento projekt nebyl s ohledem na vysokou cenu a zákon o veřejných zakázkách centrálně financován. Akademická rada žádá Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., aby připravilo návrh podobně zaměřeného vzdělávacího
programu s využitím především vlastních kapacit,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí opatření rektora Univerzity Karlovy (UK), kterým
se snaží UK zvýšit počet žádostí o ERC granty, a žádá ho, aby na základě tohoto opatření připravil věcný záměr vhodného motivačního nástroje pro případné žadatele o ERC
granty v prostředí AV ČR,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že je v souvislosti s agendou projektového oddělení plánováno setkání zástupců grantových oddělení pracovišť AV ČR v sídle AV ČR,
a to předběžně 27. února 2020,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí informace o proběhlých návštěvách europoslanců
na AV ČR a o následné navazující spolupráci. Podrobné informace jsou k dispozici na
Odboru mezinárodní spolupráce KAV,
žádá L. Kavana, aby na zasedání Akademické rady dne 18. února 2020 předložil přehled
pracovišť AV ČR zapojených v ERIC,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí informace o probíhajících jednáních souvisejících
s plánovanou reorganizací KAV,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí informaci o snížení počtu úvazků určených pro
KAV na rok 2020 a o návrhu možného řešení,
14

t.
u.

z podnětu M. Bileje žádá M. Bártovou o aktualizaci termínů Akademického sněmu na
webu AV ČR,
z podnětu Z. Havlase doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu mezinárodnímu biotechnologickému symposiu BioTech 2020, který proběhne ve dnech 17.–
20. června 2020 v Praze.
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Příloha 1
19/2020 – PČP
Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR

Aktivita

1 odměny členům dozorčích rad (všechna pracoviště AV ČR),
2 podpora činnosti specializovaného centra RLC ÚSP zaměřeného na výzkum v oblasti práva výzkumu, vývoje a inovací a práva veřejných výzkumných institucí (ÚSP pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

3 zajištění činnosti Centra transferu technologií AV ČR – CeTTAV (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),
4 zajištění činnosti pražské pobočky Univerzity v Lipsku a Leibnizova institutu pro dějiny a kulturu východní Evropy
(GWZO – FLÚ pro pracoviště III. VO),

5 zajištění činnosti Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací (NHÚ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),
6 podpora a správa informačního systému Kanceláře AV ČR – KIS (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),
7 reklamní předměty (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),
8 vydání výroční zprávy AV ČR (SSČ pro AV ČR),
9 podpora centra EURAXESS – Inter Excellence (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR a externí pracoviště),
10 organizace setkání pracovníků THS pracovišť (jaro a podzim),
11 organizace kurzu „Management vědy“ (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),
12 organizace vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky THS pracovišť (SSČ všechna pracoviště AV ČR),
13 organizace setkání ředitelů s AR (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),
14 organizace Akademických sněmů (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),
16

15 organizace obhajob k získání vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc. – pracoviště pro VR AV ČR),
16 digitalizace fotosbírek pracovišť AV ČR (MÚA pro všechna pracoviště),
17 zajištění nákupu energií na burze (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),
18 zajištění externí spolupráce se společnostmi Per Partes a AK Biem & Schýbal (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),
19 účast pracovišť na EXPO 2020 (MBÚ, SSČ, ÚT, ÚFP, ÚFCH JH, ÚCHP pro AV ČR).

17

