Usnesení
z 39. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 29. září 2020

I.

Ověření zápisu z 38. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. září 2020

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada
1.

2.

III.

bere se souhlasem na vědomí, že předsednictvo Akademické rady zaslalo RVVI
v souvislosti se současnou epidemickou situací návrh na vznik samostatného multidisciplinárního virologického pracoviště, a ukládá E. Zažímalové, aby jednala s premiérem ČR a jinými pověřenými osobami o založení tohoto ústavu s tím, že případný
vznik pracoviště by měl být hrazen z institucionálních prostředků,
bere na vědomí ostatní informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 22. září 2020, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR,
a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
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

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
4)

Ekonomické otázky

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesené informace.
IV.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

2.

schvaluje revokaci usnesení č. VII. odst. 2 ze dne 2. září 2020 týkajících se žádostí o poskytnutí dotace čj. KAV-3303/OPV/2020 (11/2020 OPV – PPLZ), čj. KAV3481/OPV/2020 (16/2020 OPV – AV21) a čj. KAV-3629/OPV/2020 (16/2020 OPV –
AV21).
schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze předloženého
materiálu.
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V.

Návrh na podporu stavebních akcí v roce 2021 a záměrů realizovat stavební
akce velkého rozsahu
Projednání bodu bylo odloženo na další zasedání Akademické rady.

VI.

Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev
č. 02/2019 – Podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců pracovišť AV ČR
a č. 03/2019 – Podpora společných infrastrukturních činností pro pracoviště
AV

Akademická rada bere na vědomí Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých
na základě výzev č. 02/2019 – Podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců pracovišť
AV ČR a č. 03/2019 – Podpora společných infrastrukturních činností pro pracoviště AV ČR
v roce 2019.
VII.

Závěry 37. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 37. zasedání dne 22. září 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1 1.-7. dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

VIII. Návrh nástrojů na podporu projektové činnosti pracovišť AV ČR
Uvedli L. Kavan a K. Rachačová. L. Kavan úvodem informoval o připomínkách, které
Akademická rada
1.

2.

IX.

schvaluje s připomínkami
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,
ukládá L. Kavanovi, aby ve spolupráci s Odborem mezinárodní spolupráce a Správním
odborem Kanceláře AV ČR zpracoval a na některém z příštích zasedání Akademické
rady předložil:
a.
návrh nové směrnice Akademické rady AV ČR na podporu činnosti projektových
oddělení na pracovištích AV ČR,
b.
návrh nové směrnice Akademické rady AV ČR na podporu žadatelů o granty
ERC na AV ČR.
Návrh na prodloužení výzkumného programu Strategie AV21 č. 15

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami návrh na prodloužení výzkumného programu Strategie AV21
č. 15,
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2.

ukládá M. Haindlovi, aby o výsledku projednání informoval koordinátora výzkumného
programu.

X.

Plán činností a rozpočet CeTTAV pro rok 2021

Akademická rada schvaluje předložený návrh.
XI.

Věcný záměr koncepce transferu znalostí AV ČR

Akademická rada bere s připomínkami na vědomí koncepci předloženou J. Lazarem.
XII.

Koncepce komunikační strategie Akademie věd ČR

Akademická rada
1.
2.

souhlasí s návrhem koncepce komunikační strategie AV ČR,
ukládá M. Pravdové, aby zajistila realizaci nové koncepce komunikační strategie AV ČR,
včetně vypracování stručného manuálu, ve spolupráci s ředitelkou Kanceláře AV ČR
a ředitelkou Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

XIII. Naplňování koncepce a plán výstav v Galerii věda a umění na období 2021
Akademická rada
1.
2.

3.

schvaluje plán výstav v Galerii Věda a umění na rok 2021 dle přílohy materiálu,
ukládá T. Petrasové, aby ve spolupráci s Divizí vnějších vztahů Střediska společných
činností AV ČR, v. v. i., i nadále zajišťovala potřebnou profesionální úroveň schválených
výstav Galerie Věda a umění,
konstatuje, že akce a záštity předsedkyně AV ČR související s 1100. výročím úmrtí
sv. Ludmily budou vázány pouze na jeho vědecké zhodnocení.

XIV. Návrh na vydání AVexu 1/2021 na téma Poškozené zdraví populace v Ústeckém
kraji
Akademická rada
1.
2.

XV.

bere na vědomí expertní stanovisko AV ČR AVex 1/2021 na téma Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji v předloženém znění,
uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska a s jeho předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.
Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a japonskou Kanazawa University (KU)

Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Kanazawa University,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení.
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XVI. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Maďarskou akademií věd (MTA)
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Maďarskou 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 s MTA
a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XVII. Závěry 19. jednání Bytové komise AV ČR a změna statutu
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 19. jednání Bytové komise AV ČR konaného 19. května 2020,
schvaluje změnu statutu Bytové komise AV ČR,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XVIII. Návrh na změnu jednacích řádů dozorčích rad pracovišť AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje jednací řády dozorčích rad pracovišť AV ČR podle předložených návrhů,
ukládá Z. Wolfové, aby informovala předsedy dozorčích rad dotčených pracovišť AV ČR
o schválení jednacích řádů.

XIX. Návrh na doplnění složení komisí pro hodnocení odborné činnosti výzkumněinfrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019
Akademická rada
1.
2.

3.

schvaluje doplnění složení komise pro hodnocení odborné činnosti Knihovny AV ČR,
v. v. i., za období 2015–2019,
jmenuje Mgr. Lucii Staňovou tajemnicí komise pro hodnocení odborné činnosti Knihovny
AV ČR, v. v. i., a Ing. Hanu Koudelákovou tajemnicí komise pro hodnocení odborné činnosti Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovanému členu komise a tajemnicím komisí jmenovací dekrety.
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XX.

Návrh na změnu tajemnice Rady Strategie AV21

Akademická rada
1.
2.
3.

odvolává Mgr. Ludmilu Hálovou z funkce tajemnice Rady Strategie AV21 ke dni 30. září
2020 a děkuje jí za vykonanou činnost,
jmenuje Mgr. Leonu Pejcharovou (Kancelář AV ČR) novou tajemnicí Rady Strategie
AV21 s účinností od 1. října 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný dopis a jmenovací dekret.

XXI. Návrh na změnu tajemnice Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu
vědeckých pracovníků AV ČR
Akademická rada
1.

2.
3.

odvolává Janu Klečákovou z funkce tajemnice Rady pro spolupráci s vysokými školami
a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR ke dni 30. září 2020 a děkuje jí za vykonanou
práci,
jmenuje Ing. Zdenu Tejkalovou novou tajemnicí Rady pro spolupráci s vysokými školami
a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR s účinností od 1. října 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný dopis a jmenovací dekret.

XXII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na podporu programů excelence v AV ČR - výzvy č. 07/2019, 33/2019, 08/2019, 09/2019,
11/2019, 12/2019, 13/2019, 30/2019 a 32/2019
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzev pro programy excelence v roce 2019.
XXIII. Výsledky kontroly hospodaření v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha,
v. v. i., za rok 2018 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v ARÚ AV ČR,
Praha, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků
a uložila řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému, zachycení auditní stopy o řídící kontrole při nakládání s veřejnými prostředky, v oblasti dodržování účetních předpisů, registru smluv a zákoníku práce.
XXIV. Informace o usneseních vlády České republiky za období září 2020
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 21. září 2020 č. 943 k Návrhu
výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na
rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022 a 2023 a dlouhodobým výhledem do
roku 2027 a ukládá S. Kozubkovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v září
2020.

5

XXV. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za měsíc září 2020.
XXVI. Různé
Akademická rada
a.

b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informovalo AV ČR o doporučujících dopisech pro Evropskou komisi,
resp. Evropský inovační a technologický institut podporujících nominaci:
1.
prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., na pozici člena Vědecké rady Evropské
výzkumné rady,
2.
J. Lazara na pozici člena Správní rady Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT – European Institute of Innovation and Technology),
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí poděkování předsedy Senátu Parlamentu ČR
RNDr. Miloše Vystrčila za podporu a účast zástupců AV ČR H. Sychrové a Z. Havlase
na senátní delegaci v Tchaj-wanu, která proběhla ve dnech 29. srpna - 5. září 2020,
z podnětu E. Zažímalové žádá J. Řídkého o zajištění odpovědi na dopis p. Nikolaye
Kostova (čj. KAV-3920/P/2020),
z podnětu M. Bileje bere na vědomí informace o zasedání Ekonomické rady dne 24. září
2020,
z podnětu M. Bileje bere na vědomí informace o zasedání Rady pro nákladné přístroje
AV ČR dne 25. září 2020,
z podnětu M. Bileje bere na vědomí informace o schůzce k areálové spolupráci pracovišť
AV ČR v areálu Krč, která proběhla dne 17. září 2020. Zápis ze schůzky bude po zapracování připomínek všech účastníků rozeslán pro informaci členům Akademické rady,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí aktuální informace o organizačních záležitostech
příprav LVI. Akademického sněmu,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že Stanovisko AV ČR k budoucnosti Evropského
výzkumného prostoru (ERA) bylo zveřejněno na webu AV ČR a zasláno na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), RVVI a stálému zastoupení ČR při EU a vybraným europoslancům,
z podnětu J. Lazara bere na vědomí, že dne 30. září 2020 proběhne telekonferenční
zasedání Asociace výzkumných organizací (AVO), jehož se za AV ČR zúčastní J. Lazar,
bere na vědomí písemně předložené informace H. Sychrové:
1.
plánované setkání předsedů Akademií věd V4 v Bruselu na podzim 2020 bylo
s ohledem na epidemickou situaci přesunuto na jaro/léto 2021. Na podzim 2020
by se měly uskutečnit dva videohovory, a to s eurokomisařkou M. Gabriel a generálním ředitelem pro výzkum a inovace Evropské komise J. E. Paquetem,
2.
dne 26. října 2020 se uskuteční Česko-izraelské inovační fórum se zaměřením
na téma Smart Healthcare. Konferenci pořádá Ministerstvo zahraničních věcí
a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou
obchodní komorou,
3.
novou atašé pro vědu a vysoké školy Francouzského velvyslanectví v ČR se
stala Veronique Debord-Lazaro,
4.
v rámci mobilitních projektů Plus byl podepsán nový protokol k Dohodě o spolupráci s NSFC (National Natural Science Foundation of China) na období 20212022 a nová aktualizovaná Dohoda o spolupráci mezi AV ČR a CONICET (Argentina),
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dne 1. září 2020 navštívil předsedkyni AV ČR nový velvyslanec Korejské republiky pan Tae-jin Kim,
6.
aktuální informace o spolupráci v rámci mezinárodních organizací ISC, IAP, EASAC a IHRNASS,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informace o výsledcích online hlasování o nejpopulárnější fotografii v soutěži Věda fotogenická pro rok 2020,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí o úspěchu akademických médií v 18. ročníku
soutěže firemních médií Zlatý středník (3. místo v kategorii Externí tištěné časopisy a noviny získal časopis AΩ / Věda pro každého; 3. místo v kategorii Využití sociálních sítí
získal instagramový profil AV ČR; 2. místo v kategorii Veřejný sektor získal čtvrtletník A / Věda a výzkum). Akademická rada děkuje všem tvůrcům akademických médií za
jejich dlouhodobou kvalitní činnost při tvorbě akademických médií,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí informace, že dne 29. září 2020 probíhá v budově
AV ČR videokonferenční seminář pro pracovníky THS pracovišť AV ČR na téma novely
zákoníku práce ve vztahu k veřejným výzkumným institucím. Akademická rada souhlasí,
aby v případě příznivých epidemických podmínek proběhly návazné schůzky v jednotlivých areálech AV ČR, kde bude toto téma a další aktuální právní a majetková témata
diskutována individuálně dle konkrétních potřeb jednotlivých pracovišť (náhrada za prezentace L. Vostré v programu neuskutečněného setkání členů Akademické rady s řediteli pracovišť AV ČR v Liblicích ve dnech 16.–17. září 2020),
z podnětu L. Vostré děkuje jménem svým i jménem pracovišť AV ČR krizovému týmu
KAV a SSČ za zajišťování průběžných informací o opatřeních a omezeních souvisejících s pandemií covid-19,
z podnětu L. Vostré a Z. Havlase bere na vědomí informace Z. Havlase o jednáních týkajících se organizačního uspořádání BIOCEV po roce 2020,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí, že na základě výzvy Ústavu výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i., (ÚVGZ) byla dne 15. září 2020 uspořádána schůzka týkající
se přípravy pilotního projektu udržitelného managementu AV ČR, do něhož by se zapojili
v první fázi kromě ÚVGZ také Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Středisko společných
činností AV ČR, v. v. i. Za Akademii věd ČR se schůzky zúčastnila T. Petrasová a A. Fejfar, za ÚVGZ prof. Julie Mildorf Leventon,
z podnětu T. Petrasové souhlasí s medializací daru knihovny prof. Bianci Kühnel
z Hebrew University v Jeruzalému Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Knihovna obsahuje
cca 2000 položek publikací a časopisů specializovaných na problematiku středověkého
Jeruzaléma a bude mimořádně cenným rozšířením knihovního fondu pro celou odbornou komunitu v ČR. Přesun se podařilo uskutečnit s podporou Ambasády České republiky v Izraeli. Z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby medializace daru prof. Kühnel byla
spojena s medializací společné konference AV ČR a IASH “Law between State and History”, kterou KAV spolu s ÚSP pořádá v únoru 2021,
bere na vědomí upozornění T. Petrasové na potřebu plynulé komunikace s pracovišti
v souvislosti s možnými neuskutečněnými investičními záměry v roce 2020,
bere na vědomí informace Z. Havlase o stavu příprav expertního stanoviska AVex na
téma covid-19,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí informace o jednání se zástupci firmy Microsoft
dne 24. září 2020 ohledně licenčních podmínek pro Akademii věd ČR,
z podnětu A. Fejfara souhlasí, aby byla pracoviště AV ČR v předstihu upozorněna na
kritéria výběru kandidátů Prémie Lumina Quaeruntur pro rok 2021, a žádá J. Bludskou
a A. Fejfara o přípravu informačního dopisu,
z podnětu P. Krejčího doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu osmému ročníku české divize matematické soutěže Pangea pro žáky základních škol a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií. Soutěž bude probíhat ve školním roce 2020/2021,
5.

k.
l.

m.

n.

o.
p.

q.

r.
s.
t.
u.

v.
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w.
x.

z podnětu P. Barana bere na vědomí, že v listopadu 2020 končí mandát dvěma členům
RVVI s tím, že je možno nominovat kandidáty i z řad Akademie věd ČR,
z podnětu Z. Havlase bere na vědomí aktuální informace o zapojení pracovišť AV ČR
do testování na covid-19.
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