Usnesení
z 37. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 30. června 2020

I.

Ověření zápisu z 36. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. června 2020

II.

Výročí 50 (100) let ARÚB a s ním spojené aktivity

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 23. června 2020

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne 23. června 2020, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR, a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)
Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
2)

Informace o přípravě hodnocení AV ČR

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
4)

Ekonomické záležitosti

Akademická rada
1.
2.

V.

souhlasí s navrženým rozšířením seznamu aktivit hrazených z výzvy
č. 19/2020 (Podpora činnosti pracovišť AV ČR) uvedeným v příloze č. 1 zápisu,
žádá Z. Havlase o předložení podkladových materiálů k aktivitě „Podpora TTO Krč“.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.
2.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze předloženého materiálu,
souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši 12 mil. Kč z prostředků určených na výzvu č. 17/2020 (Stavební akce) do výzvy č. 18/2020 (Specifické investiční
a neinvestiční náklady – NEON),

3.

schvaluje možnost převedení finančních prostředků mezi jednotlivými dotačními výzvami bez projednání Akademickou radou až do výše 100 mil. Kč a ukládá M. Bilejovi, aby o převedení prostředků Akademickou radu průběžně informoval.

VI.

Akademický sněm AV ČR – zasedání v roce 2020

Akademická rada
1.

2.

3.

4.

5.

6.

VII.

bere na vědomí stanovisko Správního odboru KAV ČR a stanovisko Ústavu státu
a práva AV ČR, v. v. i., ze dne 22. dubna 2020 k záležitosti četnosti konání zasedání
Akademického sněmu AV ČR v roce 2020,
konstatuje, že vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci vzniklé v důsledku
pandemie covid-19 bylo znemožněno konání jarního LVI. Akademického sněmu
AV ČR v plánovaném termínu 8. dubna 2020 v prezenční podobě,
konstatuje, že Akademický sněm AV ČR schválil v hlasování per rollam konaném ve
dnech 11. až 15. května 2020 Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok
2019 a Zprávu o hospodaření AV ČR v roce 2019 a jejím závěrečném účtu za rok
2019, jejichž schválení Akademickým sněmem AV ČR nesneslo odklad,
konstatuje, že schválením těchto zásadních materiálů Akademickým sněmem AV ČR
byla funkce Akademického sněmu AV ČR v jarním období roku 2020 materiálně naplněna s tím, že průběžná zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
bude předložena na prosincovém zasedání Akademického sněmu AV ČR,
souhlasí se svoláním pouze jednoho řádného zasedání Akademického sněmu
AV ČR v roce 2020, a to v termínu plánovaném na 9. prosince 2020, na kterém se
uskuteční tajná volba kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2021–2025,
ukládá M. Bártové a T. Wenclovi předložit na zářijové zasedání Akademické rady návrh organizačního, technického a finančního řešení realizace zasedání Akademických sněmů AV ČR distanční formou, pokud nebude možné zasedání realizovat
v obvyklé prezenční podobě, a ukládá T. Wenclovi zajistit elektronické řešení tajného
hlasování.
Návrh nástrojů na podporu projektové činnosti pracovišť AV ČR

Akademická rad
1.

2.
3.
4.

bere s připomínkami na vědomí
a)
předložený věcný záměr směrnice na podporu činnosti projektových oddělení
na pracovištích AV ČR,
b)
předložený věcný záměr směrnice na podporu žadatelů o granty ERC na
AV ČR,
žádá členy Akademické rady, aby zaslali L. Kavanovi připomínky k předloženým materiálům do 31. července 2020,
ukládá L. Kavanovi, aby představil upravený věcný záměr směrnice ředitelům pracovišť AV ČR,
ukládá L. Kavanovi, aby zpracoval a na některém z příštích zasedání AR předložil
upravený věcný záměr směrnice AV ČR na podporu činnosti projektových oddělení
na pracovištích AV ČR a na podporu žadatelů z pracovišť AV ČR o granty ERC či
obdobné mezinárodní grantové projekty.

VIII. Prodloužení řešení projektu DAISIE z důvodu pandemie COVID-19
Akademická rada
1.
2.

souhlasí s připomínkami s prodloužením projektu do 31. července 2021,
ukládá H. Sychrové, aby informovala žadatele o rozhodnutí Akademické rady.

IX.

Návrh na změnu Metodiky hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019

Akademická rada

2.

schvaluje změnu Metodiky hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních
pracovišť AV ČR za období 2015–2019,
ukládá S. Kozubkovi, aby o změně informoval příslušná pracoviště AV ČR.

X.

Návrh na jmenování ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.

1.

Akademická rada
1.
2.

3.

XI.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Masarykova
ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu rady Masarykova ústavu a Archivu
AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. Dr. phil. Rudolfa Kučeru, Ph.D., do funkce ředitele
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností
od 1. srpna 2020 do 31. července 2025,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.
Závěry 35. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.

XII.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 35. zasedání dne 23.června 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1.1.–14. a II. 3.1. dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení,
Návrh na úpravu interních předpisů, vzorových dokumentů pro pracoviště
a statutů pomocných orgánů Akademické rady v souvislosti s umožněním
distančního jednání

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami:
a.
změnu vzorového Jednacího řádu rady pracoviště AV ČR,
b.
změnu vzorového Jednacího řádu dozorčí rady pracoviště AV ČR,

Směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické
rady AV ČR č. 10/2016 Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd České republiky,
d.
Pokyn Akademické rady AV ČR, kterým se mění Pokyn Akademické rady
AV ČR č. 2/2018 Vzorový volební řád pro volby na pracovištích Akademie
věd České republiky,
e.
Pokyn Akademické rady AV ČR, kterým se mění Pokyn Akademické rady
AV ČR č. 1/2020 o dozorčích radách pracovišť Akademie věd České republiky,
f.
Směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické
rady AV ČR č. 3/2015 Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“
v Akademii věd ČR,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválených
interních předpisů,
schvaluje vložení ustanovení podle čl. II materiálu Distanční rozhodování pomocných
orgánů Akademické rady AV ČR do statutů pomocných orgánů Akademické rady
AV ČR.
c.

2.
3.

XIII. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2019 –
anglická verze
Akademická rada
1.
2.

souhlasí s předloženým návrhem anglické verze Výroční zprávy o činnosti Akademie
věd České republiky za rok 2019,
ukládá T. Wenclovi, aby zajistil prezentaci výroční zprávy v anglickém jazyce na webu
AV ČR a na elektronických nosičích.

XIV. Návrh na vydání AVexu 3/2020 na téma Zůstane v ČR půda živá?
Akademická rada
1.
2.
3.

XV.

bere s připomínkami na vědomí expertní stanovisko AV ČR 3/2020 na téma „Zůstane
půda v ČR živá?“ v předloženém znění,
žádá členy Akademické rady o zaslání připomínek Z. Havlasovi do 10. července
2020,
ukládá Z. Havlasovi, aby projednal s autory vznesené připomínky a po jejich vypořádání uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska a s jeho
předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.
Strategie transferu znalostí Akademie věd České republiky

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí znění dokumentu Strategie transferu znalostí Akademie věd ČR,
ukládá J. Lazarovi, M. Bilejovi a T. Wenclovi, aby ve spolupráci s místopředsedy
AV ČR předložili Akademické radě na zasedání v září 2020 program činnosti CeTTAV od 1. ledna 2021 po dobu min. jednoho roku, a to včetně financování,

3.

ukládá J. Lazarovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR a T. Wenclem předložil
věcný záměr koncepce transferu znalostí v AV ČR s využitím materiálů již předložených Akademické radě.

XVI. Návrh na udělení Cen Akademie věd ČR v roce 2020
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené návrhy na udělení cen AV ČR v roce 2020,
na základě návrhu Komise pro udílení cen AV ČR doporučuje předsedkyni AV ČR,
aby udělila:

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

b.

c.

autoru navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Juliu Lukešovi,
CSc., za vědecký výsledek Temná hmota oceánu: od objevu diplonem k jejich přeměně v modelové organismy (Dark matter of the ocean: from the discovery of diplonemid protists to their transformation into model organisms) s peněžitou odměnou
100 000 Kč;
autorskému týmu navrženému Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve složení: doc.
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., (PřF UJEP), Bc. Richard Boukal (FSv ČVUT
v Praze), RNDr. Tomáš Burda, Ph.D., (FIM Univerzita Hradec Králové), doc. Ing. Jiří
Cajthaml, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), Bc. Vojtěch Cehák (FSv ČVUT v Praze),
Bc. Marek Fáber (FSv ČVUT v Praze), RNDr. Mgr. Dana Fialová, Ph.D., (PřF UK),
Ing. Jakub Havlíček, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), Ing. Tomáš Janata, Ph.D., (FSv
ČVUT v Praze), Mgr. Petra Jílková (FSv ČVUT v Praze), RNDr. Zdeněk Kučera,
Ph.D., (PřF UK), RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D., (PřF UJEP), Bc. Kristýna Ledecká (FSv ČVUT v Praze), RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., (HÚ), Mgr. Jitka Močičková
(HU), doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., (HÚ), JUDr. Daniela Králíková, roz. Němečková, Ph.D., (PF UK), Bc. Jiří Padevět (SSČ), Bc. Daniel Paluba (PřF UK), Ing. Pavel
Seemann, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., (HÚ),
Ing. Petr Soukup, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), Bc. Lucie Stará (FSv ČVUT v Praze),
RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., (VÚ S. Taroucy), doc. RNDr. Přemysl
Štych, Ph.D., (PřF UK), Bc. Zuzana Vaňková (FSv ČVUT v Praze), doc. PhDr. Tomáš
Vilímek, Ph.D., (ÚSD), Ing. Růžena Zimová, Ph.D., (FSv ČVUT v Praze), doc.
PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., (HÚ); za vědecký výsledek Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. (Czech Historical Atlas. Chapters on the History of the
20th Century) s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
autorskému týmu navrženému Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., ve
složení: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D., (MÚA) a PhDr. Věra Dvořáčková, Ph.D.,
(MÚA) a další členové: Mgr. Jan Boháček (MÚA), PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.,
(MÚA), PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D., (MÚA), PhDr. Tomáš Hermann, Ph.D., (ÚSD),
PhDr. Adam Hudek, Ph.D., (HÚ SAV), PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., (MÚA),
PhDr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D., (MÚA), PhDr. Hana Kábová, Ph.D., (MÚA),
prom. hist. Nataša Kmochová (MÚA), PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D., (FSV UK),
PhDr. Jan Mervart, Ph.D., (FLÚ), PhDr. Vítězslav Sommer, Ph.D., (ÚSD), Mgr. Jiří
Šoukal (MÚA), PhDr. Emilie Těšínská, Ph.D., (ÚSD); za vědecký výsledek Martin
Franc — Věra Dvořáčková a kol., Dějiny Československé akademie věd I. (1952–
1962) (History of the Czechoslovak Academy of Sciences), Praha: Academia, 2019.
831 stran; ISBN: 978-80-200-3053-5, s peněžitou odměnou 150 000 Kč.

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

b.

c.

autorce z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Mgr. Janě Brejchové, Ph.D., za vědecký výsledek: a) Stanovení mobility molekul δ-opioidního receptoru v plazmatické
membráně živých buněk novou metodou analýzy dat získaných technikou FRAP
(„Obnovení fluorescence po vysvícení“ (Determination of δ-opioid receptor molecules
mobility in living cells plasma membrane by novel method of FRAP analysis) b) Hladina cholesterolu plazmatické membrány a agonistou navozená internalizace δ opioidních receptorů; studie kolokalizace s intracelulárními membránovými markery rodiny Rab (Plasma membrane cholesterol level and agonist-induced internalization of
δ-opioid receptors; colocalization study with intracellular membrane markers of Rab
family) s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
autoru z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., RNDr. Petru Zouharovi, Ph.D., za vědecký výsledek Systémové dopady metabolizmu a sekrečních funkcí tukové tkáně
(Systemic role of the metabolism and secretory functions of adipose tissue) s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
autoru z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., Martinu Boudovi, Ph.D., za vědecký výsledek Kalibrované 3D modely transportu vody v rostlinách (Calibrated 3D models of
water transport in plants) s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně Akademie věd České republiky za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (kategorie C):
a.
b.
c.

kandidátu navrženému Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., RNDr. Vladimíru Wagnerovi, CSc., s peněžitou odměnou 200 000 Kč;
kandidátu navrženému Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Petru Pyškovi, CSc., s peněžitou odměnou 200 000 Kč;
kandidátu navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., Mgr. Milanu Dufkovi
s peněžitou odměnou 100 000 Kč,

3. ukládá M. Bártové, aby zajistila vyplacení peněžitých odměn oceněným.
XVIII. Návrh na udělení Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2020
Akademická rada souhlasí, aby rozhodnutí o udělení ceny Akademické prémie –
Praemium Academiae v roce 2020 bylo z administrativních důvodů odloženo na některé z dalších zasedání Akademické rady.
XVIII. Návrh na udělení prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina
quaeruntur
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje návrh Komise prémie Lumina quaeruntur na udělení prémie pro perspektivní
výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů,
navrhuje E. Zažímalové, aby udělila prémii Lumina quaeruntur v roce 2020 těmto vědeckým pracovníkům:

Georgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
Dr. Ippocratis Saltas, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, v. v. i.,
d.
MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,
e.
PhDr. Jan Zápal, Ph.D. – Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.,
f.
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.,
g.
Ansten Mørch Klev, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.,
ukládá E. Zažímalové, aby za účasti ředitelů příslušných pracovišť AV ČR slavnostně
předala oceněným pracovníkům diplomy o udělení Prémií Lumina quaeruntur.
a.
b.
c.

4.

XIX. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Národní
radou pro vědecký a technologický výzkum (CONICET) Argentina
Akademická rada
1.
2.
3.

XX.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Národní radou pro vědecký a technologický výzkum (CONICET),
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 CONICET a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.
Schválení platby členského příspěvku do Expertní rady evropských akademií
(EASAC) na rok 2020

Akademická rada
1.
2.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace EASAC za rok 2020
ve výši 1 897,50 eur,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2020.

XXI. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace
Akademická rada
1.

2.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd AV ČR a oprávněnou organizací Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace,
doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu mezi Akademií věd AV ČR a oprávněnou organizací Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, podepsala.

XXII. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Akademická rada
1.

2.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd AV ČR a oprávněnou organizací Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,
doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, podepsala.

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

2.

3.

4.

5.

bere na vědomí informaci o změně tajemnice Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (RAMP) a Kolegia popularizátorů a pracovníků PR v návaznosti na reorganizaci Kanceláře AV ČR,
bere na vědomí žádost ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., a ředitelky
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., o změnu zástupce jejich ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR,
děkuje PhDr. Markétě Růžičkové (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) za odvedenou práci a jmenuje Irenu Prorokovou (Kancelář AV ČR) novou tajemnicí RAMP
a Kolegia popularizátorů a pracovníků PR a Mgr. Markétu Wernerovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) novou odbornou tajemnicí RAMP a Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od 1. července 2020,
děkuje Bc. Martině Jakubův (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.) a BcA. Aleně
Maděrové (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.) za odvedenou práci a jmenuje
Mgr. Kateřinu Honskusovou (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.) a Mgr. Petra
Caletku (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.) novými členy Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od 1. července 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné děkovné dopisy a jmenovací dekrety.

XXIV. Provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě
výzev č. 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019 a 20/2019
Akademická rada
1.

bere na vědomí provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na
základě výzev č.:
a.
16/2019 (související s programem Mobility Plus v roce 2019),
b.
17/2019 (související s platformami NORFACE a HERA),
c.
18/2019 (související s výzkumně-vzdělávacími aktivitami pro výzkumné pracovníky ze zahraničí – VVAM v roce 2019),
d.
19/2019 (související se spoluprací s výzkumnými pracovišti ze zemí východní
a jihovýchodní Asie v roce 2019),
e.
20/2019 (související s přijetím zahraničních výzkumných pracovníků v rámci bilaterálních smluv AV ČR v roce 2019).

XXV. Provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě
výzvy č. 06/2019 související s Platformou CEFRES
Akademická rada bere na vědomí provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 06/2019 související s Platformou CEFRES v roce 2019.
XXVI. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., za rok
2019 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě
zjištěných nedostatků a uložila řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému, zejména
v oblasti členění vlastního jmění, nakládání s majetkem, zákoníku práce a registru smluv.
XXVII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., za rok
2018 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu pro jazyk
český AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě
zjištěných nedostatků a uložila řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému, zejména
v oblasti fondu reprodukce, účtování o investičních a neinvestičních dotacích, veřejných zakázkách, registru smluv a zákoníku práce.
XXVIII. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí
2020
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2020 podle předloženého návrhu,
ukládá svým členům, ředitelce Kanceláře Akademie věd ČR a tajemnici Akademické
rady AV ČR, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

XXIX. Informace o usneseních vlády České republiky za období červen 2020
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v červnu 2020.
XXX. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za měsíc červen 2020.
XXXI. Různé
Akademická rada
a.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informace o předávání Prémie Otto Wichterleho dne 23. června 2020 a souhlasí, aby bylo s laureáty této prémie zorganizováno

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.
m.

n.
o.
p.

q.
r.

setkání, které by bylo věnováno jejich vědecké činnosti a možnostem spolupráce
v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR a v projektu Otevřená věda,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci o pozvánce na konferenci Národní
průmyslový summit 2020, která je plánována na 9. září 2020 v Praze. Za AV ČR se zúčastní J. Řídký, P. Baran, J. Lazar a M. Bilej,
z podnětu P. Barana bere na vědomí, že dne 30. června bude předáno Vyznamenání
Zlaté lípy ministra obrany České republiky za mimořádný přínos pro rozvoj obrany a bezpečnosti ČR doc. PhDr. Janu Němečkovi z Historického ústavu AV ČR, v. v. i.,
z podnětu P. Barana bere na vědomí, navzdory tomu, že bylo již před časem všemi zúčastněnými stranami předjednáno Memorandum o zapojení České republiky do právnické osoby ELI ERIC mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
AV ČR a Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., nebyl tento dokument dosud podepsán,
z podnětu P. Barana bere na vědomí, že na Cenu Berlínsko-brandenburské akademie
věd a humanitních oborů dotovanou Nadací Peregrinus byl pro rok 2020 nominován doc.
RNDr. Filip Matějka, PhD., z Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.,
z podnětu Z. Havlase souhlasí, aby AV ČR podpořila nominaci prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) na ocenění Česká hlava pro
rok 2020,
z podnětu Z. Havlase bere se souhlasem na vědomí, že byl iniciován vznik nového
AVexu na téma „Vliv znečištěného ovzduší na populaci pánevních okresů Ústeckého
kraje“,
z podnětu P. Krejčího souhlasí, aby byl na program setkání s řediteli pracovišť AV ČR
v listopadu 2020 zařazen bod týkající se upřesnění pravidel pro vyhotovování výročních
zpráv pracovišť AV ČR,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že je možno nominovat kandidáty na Cenu Františka Běhounka za šíření dobrého jména ČR v oblasti evropského výzkumu a vývoje
s tím, že termín pro nominace je 16. září 2020,
z podnětu H. Sychrové bere se souhlasem na vědomí návrh francouzské ambasády na
svou účast na Týdnu vědy a techniky AV ČR (TVT) a žádá M. Pravdovou, aby ve spolupráci s T. Wenclem zajistili příslušnou úpravu programu TVT,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že předání vědeckých cen francouzské ambasády pro Ph.D. studenty či postdoktorandy do 33 let proběhne dne 2. července 2020 ve
Francouzském institutu v Praze,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že do tzv. Group of Chief Scientific Advisors při
Evropské komisi byla nominována předsedkyně AV ČR E. Zažímalová,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že senátní delegace na Tchaj-wan ve dnech
29. srpna – 5. září 2020 se za AV ČR v zastoupení předsedkyně AV ČR zúčastní
Z. Havlas a H. Sychrová.
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že se ve spolupráci s MŠMT uskuteční ve dnech
3.−4. listopadu 2020 ve vile Lanna setkání platformy EIG CONCERT-Japan,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že bylo podepsáno tzv. Memorandum of Understanding mezi AV ČR a Leibnizovou společností,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že dne 15. června 2020 navštívil AV ČR a setkal
se s E. Zažímalovou nový velvyslanec Portugalska v Praze J. E. Luís de Almeida Sampaio,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že dne 23. června 2020 navštívil AV ČR a setkal
se s H. Sychrovou zástupce vlámské vlády v ČR pan Koen Haverbeke,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informace o aktualitách v rámci členství v mezinárodních organizacích:

EASAC–FEAM – v červnu byla zveřejněna nová zpráva s názvem „Challenges
and potential in regenerative medicine“ (účast AV ČR);
2.
ALLEA – PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR,
v. v. i.) byl vybrán jako expert pro nový projekt s názvem „Fact or Fake“;
3.
IHRNASS – vznikly nové webové stránky v rámci IHRNASS s názvem Confronting
Human Rights Abuse (http://www.confront-rights-abuse.org/) zacílené na pomoc
vědcům a jejich rodinám, kteří musí za své aktivity čelit pronásledování ze strany
státu,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že každoroční setkání s nositeli Nobelovy ceny
v Lindau je odloženo na rok 2021 – konají se však online akce jako např. Online Sciathonu (19.–21. června 2020), Online Science Days (28. června – 1. července 2020),
z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že se dne 25. června 2020 konala Valná hromada
zájmového sdružení CESNET, kde bylo zvoleno nové vedení tohoto sdružení,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že je připravována nová koncepce komunikační
strategie AV ČR, a žádá své členy o zasílání připomínek k tomuto dokumentu.
1.

s.

t.
u.

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),
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)
22 Obnova a doplnění řídících serverů komunikačního systému SSČ (pro AV ČR a pracoviště AV ČR)
23 Osobní náklady zaměstnance zajišťujícího agendu sociálních sítí (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV
ČR)

