Usnesení
z 35. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 29. dubna 2020

Zasedání Akademické rady řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
I.

Ověření zápisu z 34. zasedání Akademické rady AV ČR dne 18. února 2020
a hlasování per rollam č. 42-48

42. per rollam (schváleno 18. března 2020 )
1)

Organizace LVI. Akademického sněmu za aktuální epidemiologické situace - 42. per rollam

Akademická rada
1.

2.
3.

zrušuje z důvodu aktuální epidemiologické situace své usnesení k bodu VIII/1
z 33. zasedání Akademické rady dne 14. ledna 2020 týkající se organizace
LVI. zasedání Akademického sněmu dne 8. dubna 2020 a všechna následná
související usnesení v této věci,
žádá M. Bártovou, aby zajistila ve spolupráci s organizátory zrušení prezenčního zasedání LVI. Akademického sněmu AV ČR,
žádá E. Zažímalovou, aby po projednání a schválení příslušných dokumentů
Akademickou radou zajistila jejich předložení členům Akademického sněmu
formou hlasování per rollam.

43. per rollam (schváleno 31. března 2020)
1)

Návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2019
a výňatek ze Závěrečného účtu - 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložený návrh zprávy pro Akademický sněm,
souhlasí s předložením materiálu po zapracování připomínek k projednání
LVI. zasedání Akademického sněmu ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov
AV ČR.

2)

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. 12. 2019 - 43. per
rollam

Akademická rada
1.

bere na vědomí výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu
AV ČR sestavené k 31. prosinci 2019, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu ze dne 10. března 2020 (podle § 12 odst. 1 vyhlášky
č. 220/2013 Sb.),
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2.

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.

3)

Návrh na poskytnutí dotací - 43. per rollam

Akademická rada
1.

2.

3.

4.

4)

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 uvedených v příloze č. 1 předloženého
materiálu dle výzev roku 2020 ev. č. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21,
22 a 24,
schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 uvedených v příloze č. 1 předloženého
materiálu týkajících se pracovišť Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.,
Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., (ELI) a Ústavu výzkumu globální změny
AV ČR, v. v. i., a schvaluje poskytnutí dotace v plné výši,
schvaluje, aby v případě nepřítomnosti oprávněné úřední osoby uvedené v příkazu předsedy č. 2/2018 z důvodů omezení spojených s výskytem koronaviru
SARS-CoV-2 byl oprávněnou osobou člen Akademické rady pověřený řešením
koncepčních ekonomických a finančních záležitostí,
ukládá M. Bártové, aby zajistila úpravu příkazu předsedy č. 2/2018 ve smyslu
bodu 3 tohoto usnesení.
Návrh výzev pro podání žádostí o poskytnutí dotace související s mezinárodní spoluprací pracovišť AV ČR pro rok 2020 - 43. per rollam

Akademická rada
1.

schvaluje výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací souvisejících s mezinárodní spoluprací pracovišť AV ČR pro rok 2020 uvedené v přílohách tohoto
materiálu.

5)

Návrh výzvy pro podání žádostí o poskytnutí dotace související s podporou společných infrastrukturních činností pro pracoviště AV ČR pro rok
2020 - 43. per rollam

Akademická rada
1.

schvaluje výzvu ev. č. 29/2020 k podání žádosti o poskytnutí dotace související
s podporou společných infrastrukturních činností pro pracoviště AV ČR pro rok
2020.

6)

Zápis z posouzení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 27/2019 - EIS v r. 2019 - 43. per rollam

Akademická rada bere na vědomí Zápis z posouzení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 27/2019 – Ekonomický informační systém
v roce 2019.
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7)

Zápis z posouzení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 28/2019 - Počítačové sítě v roce 2019 - 43. per rollam

Akademická rada bere na vědomí Zápis z posouzení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 28/2019 – Počítačové sítě v roce
2019.
8)

Návrh úpravy Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 - 43. per
rollam

Akademická rada
1.

2.

9)

schvaluje doplnění v Metodice hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 a jejích přílohách
6 a 10,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval o schválených změnách pracoviště
AV ČR.
Návrh složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–
2019 - 43. per rollam

Akademická rada
1.

2.
3.

10)

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 KAV zajistil uzavření příslušných
smluvních dokumentů.
Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky
a Leibniz Association - 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Leibniz Association,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě
tohoto usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s Leibniz Association.
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11)

Přehled spolupráce AV ČR se zeměmi východní a jihovýchodní Asie 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.

bere předložený přehled na vědomí,
ukládá H. Sychrové, aby o uskutečněných aktivitách spolupráce pracovišť
AV ČR s předními výzkumnými pracovišti v zemích východní a jihovýchodní
Asie v letech 2018–2019 financovaných z mimořádné dotace Úřadu vlády ČR
informovala Úřad vlády ČR.

12)

Návrh výsledků hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů
mezinárodní spolupráce za rok 2019 a návrh na předpokládanou výši
podpory pro pokračující projekty na rok 2020 (II. část) - 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.

3.

13)

bere se souhlasem na vědomí postup Rady pro zahraniční styky AV ČR při posuzování projektů mezinárodní spolupráce řešených v roce 2019,
schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledky hodnocení
II. části průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce
a návrh na předpokládanou výši podpory pro pokračující projekty v roce 2020,
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce.
Schválení platby členského příspěvku do International Science Council
(ISC) a do bývalé International Social Science Council (ISSC) na rok 2020
- 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.

14)

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ISC a do
bývalé mezinárodní organizace ISSC za rok 2020 v celkové výši 7.355 eur,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku do ISC a do bývalé
ISSC za rok 2020.
Návrh výsledků hodnocení závěrečné zprávy dvouletého projektu
(2/2018–1/2020) běžícího v rámci programu TANDEM Platformy CEFRES
a návrh na udělení finanční podpory projektu v roce 2020 - 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.

3.

bere se souhlasem na vědomí postup Komise pro podporu výzkumných aktivit
Platformy CEFRES při posuzování závěrečné zprávy projektu,
schvaluje návrh Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES
na výsledky hodnocení závěrečné zprávy projektu a návrh na udělení finanční
podpory projektu v roce 2020,
ukládá T. Petrasové a H. Sychrové, aby informovaly pracoviště o výsledku hodnocení.
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15)

Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok
2019 - 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.

16)

souhlasí s předloženým návrhem Výroční zprávy o činnosti Akademie věd
České republiky za rok 2019,
souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu k projednání LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR.
Návrh na zrušení 6. ročníku Veletrhu vědy AV ČR 2020 - 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.
4.

17)

bere na vědomí vliv aktuální epidemiologické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 na omezování popularizačních aktivit pro veřejnost,
v souvislosti s bodem 1 tohoto usnesení ruší bez náhrady konání Veletrhu vědy
AV ČR 2020,
ukládá M. Pravdové a T. Wenclovi, aby zajistili veškeré kroky spojené se zrušením Veletrhu vědy AV ČR 2020,
ukládá T. Wenclovi, aby na nejbližším zasedání Akademické rady předložil přehled vynaložených prostředků souvisejících s přípravou letošního ročníku Veletrhu vědy AV ČR.
Závěry hlasování per rollam č. 6. Majetkové komise AV ČR ze dne
17.03.2020 - 43. per rollam

Akademická rada
1.

2.
3.

4.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem v souladu s jejím hlasováním per rollam č. 6 ze dne
17. března 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů 1–6 a 8 dle předloženého hlasování,
schvaluje převod majetku státu – pozemků parc. č. 127/7 o výměře 5 065
[PM1] m2, orná půda (ZPF) a parc. č.127/8 o výměře 125 m2, ostatní plocha –
jiná plocha, vše zapsané na LV č. 10002 pro k. ú. Domanínek (617075), okr.
Žďár nad Sázavou, do majetku Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
změnou zřizovací listiny, v souladu s ust. paragrafu 15 písm. c) zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
uděluje předchozí souhlas Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., k nabytí movitého majetku z veřejné zakázky – k uzavření Kupní smlouvy na nákup Xpásmového radaru pro meteorologickou stanici Milešovka, uděluje předchozí
souhlas k uzavření Kupní smlouvy na dodávku X-pásmového radaru pro meteorologickou stanici Milešovka mezi Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.,
jako kupujícím a dodavatelem vybraným na základě zadávacího řízení vedeného pod označením „Dodávka meteorologického radaru“, firmou FURUNO
DEUTSCHLAND GmbH, se sídlem Siemensstraße 31–33, D-254 62 Rellingen,
Německo, lD no.: 18/296/19355, jako prodávajícím, a to za cenu ve výši
7.414.000,00 Kč bez DPH (cena vč. DPH činí 8.870.940,00 Kč),
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5.

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

18)

Závěry 17. zasedání Bytové komise AV ČR - 43. per rollam

Akademická rada
1.

2.

19)

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích
a standardních bytů podle zápisu z 17. jednání Bytové komise AV ČR konaného 10. března 2020,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové
komise AV ČR.
Zastoupení Akademie věd v agendách vědní politiky - 43 per rollam

Akademická rada souhlasí s následujícím zastoupením Akademie věd z řad členů
Akademické rady a zaměstnanců Kanceláře Akademie věd (KAV) pro záležitosti příslušných agend vědní politiky při Radě pro výzkum vývoj a inovace (RVVI):
Oblast rozpočtu – M. Bilej, P. Šimůnek,
Oblast legislativy – L. Vostrá, I. Smrž,
RIS3 Strategie – J. Lazar, I. Smrž,
Národní politika VaVaI – L. Náhlík, I. Smrž,
Velké výzkumné infrastruktury – L. Náhlík, P. Šimůnek a I. Smrž,
Oblast hospodářské a nehospodářské činnosti – J. Řídký, J. Lazar a P. Šimůnek,
Hodnocení VaVaI – S. Kozubek, L. Horníček a J. Tiosavljevičová,
Oblast mezinárodní spolupráce – H. Sychrová, K. Rachačová.
20)

Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných
organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích 43. per rollam

Akademická rada
1.

2.

3.

bere na vědomí návrh metodiky „Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu,
vývoji a inovacích“ vypracovaný příslušnou pracovní skupinou RVVI, který
bude projednán RVVI a následně předložen v mezirezortním připomínkovém
řízení,
bere na vědomí vyjádření ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i,
JUDr. Jána Matejky, Ph.D., k uvedenému materiálu a vzneseným připomínkám
AV ČR,
doporučuje předsedkyni AV ČR, aby reagovala na dopis místopředsedy RVVI
prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., ve smyslu výše uvedeného vyjádření JUDr. J. Matejky.
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21)

Hodnocení průběžných a závěrečných zpráv Akademické prémie Praemium Academiae za rok 2019 a plán financování na rok 2020 - 43. per
rollam

Akademická rada
1.
2.
22)

bere na vědomí výsledky hodnocení průběžných zpráv a závěrečné zprávy nositelů Akademické prémie,
schvaluje plán financování Akademické prémie na rok 2020.
Zpráva o výsledcích hodnocení vědeckého programu a návrh předpokládané finanční podpory pro nositele prémie Lumina quaeruntur na rok
2020 - 43. per rollam

Akademická rada
1.
2.
23)

bere na vědomí postup při kontrole plnění vědeckého programu nositelů prémie
Lumina quaeruntur za rok 2019,
schvaluje návrh předpokládané výše finanční podpory na rok 2020.
Návrh předpokládané podpory pro pokračující projekty v rámci Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných
pracovníků na rok 2020 - 43. per rollam

Akademická rada
1.

2.

24)

bere na vědomí postup Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce
začínajících výzkumných pracovníků při posuzování výzkumných projektů řešených v roce 2019,
schvaluje návrh Rady programu s předpokládanou výší podpory na rok 2020
pro pokračující projekty čtvrtého kola programu.
Zpráva o financování projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu
Akademie věd ČR v roce 2019 - 43. per rollam

Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o financování projektů na
podporu prezentace vědy a výzkumu Akademie věd ČR v roce 2019.
25)

Zpráva o financování projektů na podporu oborových vědeckých společností v roce 2019 - 43. per rollam

Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o financování projektů na
podporu oborových vědeckých společností v roce 2019.
26)

Zpráva o činnosti Ediční rady AV ČR v roce 2019 a Závěrečná zpráva
o podpoře vydavatelské činnosti AV ČR za rok 2019 - 43. per rollam

Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Ediční rady AV ČR v roce 2019,
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2.

bere na vědomí předloženou Závěrečnou zprávu o podpoře vydavatelské činnosti AV ČR za rok 2019.

27)

Závěrečná zpráva o využití prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“ - 43. per rollam

Akademická rada bere na vědomí předloženou Závěrečnou zprávu o využití prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“.
44. per rollam (schváleno 6. dubna 2020)
1)

Návrh složení oborových panelů pro Hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 44. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

2)

schvaluje doplněné složení panelů 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 jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových panelů informoval
o jejich činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních
dokumentů.
Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Slovenskou akademií věd (SAV) - 44. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Slovenskou akademií věd,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě
tohoto usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce se SAV a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

45. per rollam (schváleno 15. dubna 2020)
1)

Návrh na posun konání prezenčních návštěv II. fáze hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za
léta 2015–2019 - 45. per rollam

Akademická rada
1.

2.

schvaluje posun konání prezenčních návštěv II. fáze hodnocení výzkumné
a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–
2019 na rok 2021,
ukládá S. Kozubkovi, aby dopracovaný návrh posunu konání prezenčních návštěv předložil na některé z dalších zasedání AR,
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3.

ukládá S. Kozubkovi, aby informoval pracoviště o posunu konání prezenčních
návštěv.

46. per rollam (schváleno 21. dubna 2020)
1)

Návrh výsledků výběrového řízení na projekty platformy Southeast AsiaEurope Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-Europe
JFS) - 46. per rollam

Akademická rada
1.
2.

souhlasí s návrhem výsledků výběrového řízení na projekty platformy SEA-Europe JFS,
ukládá H. Sychrové, aby informovala koordinátory aktivity SEA-Europe JFS
o rozhodnutí Akademické rady.

47. per rollam (schváleno 21. dubna 2020)
1)

Návrh na posun odevzdání podkladů pro II. fázi hodnocení výzkumné
a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta
2015–2019 - 47. per rollam

Akademická rada
1.

2.

3.

schvaluje posun odevzdání podkladů pro II. fázi hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
na 30. listopad 2020,
ukládá S. Kozubkovi, aby dopracovaný návrh změn Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta
2015–2019 v souvislosti s posunem termínu pro odevzdání podkladů pro II. fázi
hodnocení předložil na některé z dalších zasedání AR,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval pracoviště o posunu odevzdání podkladů
pro II. fázi hodnocení.

48. per rollam (schváleno 28. dubna 2020)
1)

Návrh postupu pro hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam 48. per rollam

Akademická rada
1.
2.

schvaluje předložený návrh postupu pro hlasování Akademického sněmu
AV ČR per rollam,
souhlasí, aby předsedkyně AV ČR vyhlásila podle předloženého návrhu hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam o těchto materiálech:
a.
Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok
2019,
b.
Zpráva o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2019 a její
závěrečný účet za rok 2019,
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3.

ukládá M. Bártové a T. Wenclovi, aby zajistili realizaci hlasování Akademického
sněmu AV ČR per rollam podle předloženého návrhu.

3)

Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě
výzvy č. 23/2019 - Stavební akce - 48. per rollam

Akademická rada bere na vědomí zápis z posouzení zpráv o použití prostředků dotace, poskytnutých na základě výzvy č. 23/2019 – Stavební akce v roce 2019.
4)

Návrhy na udělení čestných medailí Akademie věd ČR - 48. per rollam

Akademická rada
1.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestnou medaili, čestné oborové
medaile a pamětní medaili Akademie věd AV ČR:
I. Oblast věd o neživé přírodě
a.

b.

čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
i.
prof. Ing. Pavlu Lejčkovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
ii.
prof. RNDr. Mojmíru Šobovi, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR,
v. v. i.),
čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky
i.
prof. RNDr. Janě Musilové, CSc. (Masarykova univerzita),
ii.
Ing. Janu Rosovi, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických vědách
a.

b.

c.

d.

čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ (in memoriam) prof. Ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.),
čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Prof. Davidu Smithovi, Ph.D., DSc., DSc. h. c., FlnstP, FRS
(9 The Elms Newcastle-under-Lyme, England, UK),
čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách RNDr. Jaromíru Lukavskému, CSc. (Botanický ústav
AV ČR, v. v. i.),
čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách MUDr. Josefu Zichovi, DrSc. (Fyziologický ústav
AV ČR, v. v. i.)

III. Oblast humanitních a společenských věd
a.

b.

čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických
a filosofických vědách prof. PhDr. Janě Hoffmannové, DrSc. (Ústav pro
jazyk český AV ČR, v. v. i.),
čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických
a filosofických vědách prof. PhDr. Jiřímu Krausovi, DrSc. (dříve Ústav pro
jazyk český AV ČR, v. v. i.),

10

c.

d.

e.

2.

čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických
vědách prof. PhDr. Evě Semotanové, DrSc. (Historický ústav AV ČR,
v. v. i.),
čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických
vědách Dr. Peteru Urbanitschovi (Österreichische Akademie der Wissenschaften, IHB, Wien, Rakousko),
pamětní medaile Jana Patočky doc. Dr. phil. Hansi Raineru Seppovi
(Fakulta humanitních studií UK – Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie),

ukládá místopředsedům AV ČR příslušné vědní oblasti zajistit předání medailí.
Návrh na udělení Prémií Otto Wichterleho v roce 2020 - 48. per rollam

5)

Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh komise pro udělování Prémií Otto Wichterleho,
navrhuje E. Zažímalové, aby udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2020 těmto
mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:
I. Oblast věd o neživé přírodě
a.
b.
c.
d.
e.

Ing. Václav Eigner, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR),
RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR),
RNDr. Jiří Kroll, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR),
RNDr. Michal Hrbek, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR),
Mgr. Aleš Urban, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR),

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických vědách
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Ing. Jiří Henych, Ph.D. (Ústav anorganické chemie AV ČR),
RNDr. Alan Liška, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR),
Ing. Kinga Mlekodaj, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR),
RNDr. Gabriela Ambrožová, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR),
Mgr. Petr Stadlbauer, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR),
Mgr. Petr Kohout, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR),
Mgr. Anna Herrmannová, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR),
Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR),
RNDr. Jan Klečka, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR),
RNDr. Andrea Bednářová, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR),
Mgr. Jiří Malíček, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR),
Marta Alicja Kolanowska, MSc., Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny
AV ČR),

III. Oblast humanitních a společenských věd
a.

PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR),
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b.
c.
d.
e.
3.
4.

5.

7)

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR),
Mgr. Filip Herza, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR),
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR),
Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR),

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 poskytnutí informace o udělení těchto prémií médiím.
Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických
výzkumů“ s oprávněnou organizací ARCHEO Sever, o. p. s. - 48. per
rollam

Akademická rada
1.

2.

8)

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických
výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací ARCHEO Sever, o. p.
s., v předloženém znění,
doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a ARCHEO Sever, o. p. s., podepsala.
Závěry 33. zasedání Majetkové komise AV ČR - 48. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

4.

10)

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 33. zasedání dne 21. dubna 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1. 1.–6. dle přiloženého zápisu,
uděluje předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., jako objednatelem na straně jedné a Pragolab
s. r. o., IČO: 480 29 289, se sídlem Praha 9, Nad Krocínkou 285/55, PSČ 190 00,
zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14590, jako dodavatelem na
straně druhé, jejímž předmětem je koupě duálního kapalinového chromatografu,
hmotnostního spektrometru a vyhodnocovacího PC, a to za celkovou cenu
22.444.000,00 Kč bez DPH,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové
komise AV ČR a tohoto usnesení.
Věda fotogenická 2020 – koncepce a rozpočet - 48. per rollam

Akademická rada
1.

bere na vědomí informace o soutěži Věda fotogenická v roce 2020,
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2.
11)

souhlasí s návrhem rozpočtu Vědy fotogenické 2020.
Návrh složení oborových panelů pro Hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
- 48. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

12)

schvaluje doplněné složení oborových panelů 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
jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových panelů informoval o jejich činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů.
Návrh složení mezinárodního poradního sboru Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. - 48. per rollam

Akademická rada
1.
2.

13)

bere na vědomí záměr ředitele Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor, dle předloženého návrhu,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické
rady.
Návrh na změnu složení Bytové komise AV ČR - 48. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.
15)

bere na vědomí žádost ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.,
o změnu zástupce ústavu v Bytové komisi AV ČR,
děkuje Martinu Ferčákovi za odvedenou práci a jmenuje Bc. Adélu Lepšíkovou,
DiS., novou členkou Bytové komise AV ČR s účinnosti od 1. května 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovný dopis a jmenovací dekret.
Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR - 48.
per rollam

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí žádost ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.,
o změnu zástupce ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR,
děkuje Ing. Magdaleně Bendové, Ph.D., za odvedenou práci a jmenuje Ing. Jaromíra Fouda novým členem Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od
30. dubna 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovný dopis a jmenovací dekret.
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II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí předložený zápis ze zasedání předsednictva Akademické rady ze dne 13. března 2020 a 21. dubna 2020.
III.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období únor až
duben 2020

Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky
přijatých od února do dubna 2020.
2)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Média se v uplynulém období věnovala především tématu zapojení pracovišť AV ČR do
boje s covid-19. Hlavní přehled všech aktivit je k dispozici v průběžně aktualizované podobě na úvodní stránce webu AV ČR. Mezi hlavní aktivity patří: Stručně lze jmenovat
toto:
•

•

•

•

3)

testování na covid-19 – Parazitologický ústav v rámci Biologického centra AV ČR,
v. v. i., BIOCEV, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav
AV ČR, v. v. i. – Centrum Algatech, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.,
vývoj testovacích a diagnostických metod (nová metoda izolace RNA – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; robot pro usnadnění testování tzv. „Pipeťák“ – spolupráce Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; testování materiálů k výrobě ochranných pomůcek – Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; biosenzory
na odhalování koronaviru před tvorbou protilátek – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.;
spolupráce na vývoji léku remdesivir – Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i., spolupráce tchajwanskou Academia Sinica na vývoji a testu na
SARS-CoV-2),
využití stávajících možností a znalostí pracovišť napříč vědními oblastmi (bezplatná analýza nanomateriálů pro roušky, výroba tištěných dílů pro ochranné pomůcky – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; výroba ochranných masek –
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; sterilizace nemocničních předmětů elektronovým
urychlovačem – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; projekt Anticovid Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.; projekty pracovišť OV III zaměřené na sociální
dopady pandemie, na etická a právní východiska pro tvorbu doporučení v rámci
pandemie; testování promořenosti populace nemocí covid-19 aj.),
vzdělávací aktivity – AV ČR v rámci projektu Věda na doma.cz zprostředkovává
všem dětem, rodičům, učitelům a fanouškům vědy aktuální tipy, jak strávit čas
s vědou (přednášky, náměty na pokusy aj).
Ekonomické otázky

Akademická rada
1.
2.

souhlasí, aby edice Věda kolem nás byla financována z výzvy č. 19/2020 – Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR,
bere na vědomí přednesené informace.
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IV.

Návrh na poskytnutí dotací - postoupeno z 48. hlasování per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

4.

5.

V.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
dle výzev roku 2020 ev. č. 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29,
schvaluje revokaci usnesení č. IV z 31. března 2020 (43. hlasování Akademické rady
per rollam) týkající se žádosti o poskytnutí dotace č.j. KAV-1784/OPV/2020,
schvaluje poskytnutí a částečné zamítnutí dotací dle výzvy č. 4/2020 (podpora vydavatelské činnosti pracovišť AV ČR) uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu s ohledem na skutečnost, že finanční prostředky rozpočtované na tuto výzvu byly doručenými žádostmi o poskytnutí dotace překročeny, a to takto:
a.
do objemu 20 nově připravovaných publikací schvaluje poskytnutí dotace ve výši
64 % z požadované částky, v rozsahu 36 % požadované částky žádost žadatele
zamítá,
b.
do objemu 70 nově připravovaných publikací schvaluje poskytnutí dotace ve výši
74 % z požadované částky, v rozsahu 26 % požadované částky žádost žadatele
zamítá,
zamítá žádost o poskytnutí dotace č. j. KAV-1752/EO/2020, podané na základě výzvy
ev. č. 4/2020, z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v bodu II.
výzvy, neboť nejde o vydavatelskou činnost, tzn. systematické a koncepční šíření výsledků výzkumu žadatelem formou vydávání neperiodických publikací,
souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora vydavatelské činnosti pracovišť AV ČR o 3 mil. Kč z kapitoly Prezentace vědy a výzkumu AV ČR.
Návrh na vydání AVexu 2/2020 na téma Planeta ve skleníku - postoupeno
z 48. hlasování per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

VI.

bere s připomínkami na vědomí expertní stanovisko AV ČR 2/2020 na téma Planeta ve
skleníku (dále jen AVex) v předloženém znění,
ukládá J. Řídkému, aby zajistil dopracování materiálu na základě podaných připomínek,
ukládá J. Řídkému, aby předložil finální verzi AVexu Akademické radě k udělení souhlasu s jeho vydáním a předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.
Týden vědy a techniky AV ČR 2020 – koncepce a rozpočet - postoupeno
z 48. hlasování per rollam

Akademická rada
1.

2.
3.

souhlasí s připomínkami s předběžným programovým konceptem festivalu Týden vědy
a techniky AV ČR 2020 a žádá zapracování tématu „Pracoviště v pandemii“ a nahrazení
130 let AV ČR tématem historie neuniverzitního výzkumu v českých zemích,
souhlasí s grafickým návrhem festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2020,
souhlasí s předběžným návrhem rozpočtu festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2020.
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VII.

Návrh na změnu složení Ediční rady AV ČR - postoupeno z 48. hlasování per
rollam

Akademická rada
1.
2.

uvolňuje Mgr. Aleše Bezděka, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), z funkce člena
Ediční rady AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovací dopis.

VIII. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
v. v. i.
Akademická rada

3.

bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou kandidátů,
jmenuje doc. RNDr. Janu Pěknicovou, Ph.D., členkou Dozorčí rady Ústavu molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 14. května 2020 na první pětileté funkční období,
tj. do 13. května 2025,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
v. v. i., o výsledku volby a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

IX.

CeTTAV - přehled aktivit a návrh strategie

1.
2.

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložený materiál,
ukládá členům Akademické rady zaslat připomínky k předloženému materiálu a koncepční poznámky k tématu transferu znalostí a technologií v AV ČR do 7. května 2020.

X.

Různé

1)

Návrh na doplnění oborových panelů pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

Akademická rada
1.

schvaluje doplnění složení oborových panelů pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019:
a.
Social sciences – Anna Marzecová (Ghent University),
b.
Engineering and Technology – Gunnar Suchaneck (TU Dresden),

2.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových panelů jmenovací dekret,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových panelů informoval o jejich
činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů.

3.
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2)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.
j.

k.

l.

m.

n.

z podnětu místopředsedů AV ČR bere na vědomí podrobný přehled zapojení pracovišť
AV ČR do řešení problémů s covid-19. L. Vostrá navrhla, aby dotazník na toto téma,
který byl předložen pracovištím z OV II, byl zaslán i na pracoviště dalších vědních oblastí. Akademická rada bere na vědomí, že Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i., je v důsledku prováděných aktivit provozovatelem kritické infrastruktury. V návaznosti na ideu L. Vostré, aby byl na AV ČR koordinátor aktivit spojených s covid-19, Akademická rada žádá své členy o zaslání námětů na náplň práce případného koordinátora,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že vznikla petice na podporu rozpočtu Evropské výzkumné rady (ERC), a souhlasí, aby se o možném připojení AV ČR k této petici
hlasovalo prostřednictvím hlasování per rollam,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí dopis místopředsedy AV ČR zaslaný ředitelkám a
ředitelům v reakci na metodický pokyn Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., ze
dne 15. dubna 2020 ve věci pořizování EIS na pracovištích AV ČR,
bere na vědomí námět J. Řídkého, aby příslušná pracoviště AV ČR byla seznámena
s aktivitou CERN týkající se boje s covid-19,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí, že na základě žádosti AV ČR prohlásilo Ministerstvo kultury v březnu 2020 soubor movitých věcí, depot „Denárový poklad z Chýště“ za
kulturní památku (jedná se o 1669 mincí z 10.–11. stol. nacházejících se v různých stupních zachování a o fragment nálezové nádoby),
z podnětu L. Vostré bere na vědomí program setkání vedoucích THS pracovišť AV ČR.
Setkání proběhne z důvodu přetrvávajících omezení spojených s výskytem koronaviru
v ČR v termínu 12.–13. května 2020 distanční formou,
z podnětu T. Petrasové projednala žádost asociace ALLEA o 5% navýšení ročního členského příspěvku od roku 2021, které nebylo akceptováno,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že Ústav výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i., připravuje Memorandum o porozumění s drážďanskou pobočkou United Nations
University a saským kancléřstvím, a souhlasí, aby AV ČR zaslala dopis, kterým uzavření
tohoto memoranda podpoří,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že v rámci výzvy na podávání žádostí o postdoktorandské pobyty v Japonsku financované JSPS bylo podáno devět žádostí,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že setkání předsedů akademií V4 v Bruselu,
které se mělo uskutečnit ve dnech 8.–10. června 2020, se odkládá na prozatím neurčitý
podzimní termín,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že setkání diplomatického sboru s vedením
AV ČR Academic Prague, které se mělo konat 1. června 2020, se s ohledem na přetrvávající opatření vlády ohledně koronaviru v letošním roce ruší,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR bude spolu s Technologickou agenturou ČR spoluorganizátorem Česko-tchajwanských technologických dní, které proběhnou v termínu 27.–29. října na Tchaj-wanu. Tématy jsou Cybersecurity, Biotechnology
(including biomaterials), Material Engineering a Software development and AI,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR nominuje E. Zažímalovou do skupiny
Chief Scientific Advisors při Evropské komisi, jejímž posláním je především snaha o zohledňování vědeckých poznatků při tvorbě politik,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informace o aktivitách spojených s členstvím
AV ČR v mezinárodních organizacích SAPEA, ALLEA, FEAM, IHRNASS a EASAC,
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o.
p.
q.

z podnětu J. Lazara doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu akci Týden inovací ČR 2020, která proběhne v termínu 29. září – 4. října 2020 v Praze,
z podnětu Z. Havlase doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu XXXVII. Sjezdu
českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, který proběhne v říjnu 2020,
z podnětu E Zažímalové souhlasí, aby byla připravena podrobná pravidla pro udělování
záštity předsedkyně AV ČR.
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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)
podpora činnosti specializovaného centra RLC ÚSP zaměřeného na výzkum v oblasti práva výzkumu,
2 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)
19

14 organizace Akademických sněmů (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR)
15 organizace obhajob k získání vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc. – pracoviště pro VR AV ČR)
16 digitalizace fotosbírek pracovišť AV ČR (MÚA a další 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),
20

podpora informačních zdrojů (nákup knih, časopisů, zajištění přístupů k elektronickým informačním zdrojům a do databází vědeckých informací; KNAV pro všechna pracoviště AV ČR)

21

vydávání edice Věda kolem nás (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR)
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