Usnesení
z 1. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. dubna 2021

I.

Návrh Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva

Akademická rada schvaluje Jednací řád Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
podle předloženého návrhu.
II.

Volba členů předsednictva Akademické rady a návrh základního rozdělení pracovních úseků členů Akademické rady

Akademická rada
1.

2.
3.

4.

5.

bere na vědomí, že předsedou Vědecké rady AV ČR byl zvolen dne 31. března
2021 PhDr. Pavel Baran, CSc., který se dle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona
č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, stává členem
Akademické rady a jejího předsednictva,
schvaluje návrh volební procedury volby členů předsednictva Akademické rady dle
předloženého návrhu,
tajným hlasováním zvolila členy předsednictva Akademické rady:
•
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.,
•
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.,
•
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.,
•
prof. Jan Řídký, DrSc.,
•
RNDr. Martin Bilej, DrSc.
bere na vědomí, že předsedkyně AV ČR jmenuje podle § 10 odst. 3 zákona
č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, místopředsedy
Akademie věd ČR tyto členy předsednictva Akademické rady:
•
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.,
•
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.,
•
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.,
•
prof. Jan Řídký, DrSc.,
na základě návrhu předsedkyně AV ČR souhlasí s tímto základním rozdělením pracovních pozic členů Akademické rady:

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – předsedkyně AV ČR
•

celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o Akademii
věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami,
PhDr. Pavel Baran, CSc. – člen předsednictva Akademické rady a předseda Vědecké rady
AV ČR
•
pověřený řešením koncepčních otázek vědní politiky a podpory vědy z veřejných prostředků v součinnosti se státními orgány v této oblasti a politiky VaVaI
(Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.), koordinace činností v oblasti legislativy VaVaI,
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•

koordinace agendy udělování vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc.), včetně dotačního řízení v této oblasti,
koncepce rozvoje aktivit Strategie AV21,

•

Ing. Ilona Müllerová, DrSc. – místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady
•
•
•

pověřená koordinací koncepce I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 1.–3. sekce,
koordinace transferu znalostí a technologií do aplikační sféry, koncepce spolupráce s komerční sférou,
koordinace a koncepční dohled nad využíváním duševního vlastnictví,

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady
•
•
•

pověřený koordinací koncepce II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 4.–6. sekce,
sledování a koordinace centra BIOCEV ve vztahu k AV ČR,
zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry,
při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro II. vědní oblast a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví pro II.
vědní oblast,

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady
•
•
•
•

pověřený koordinací koncepce III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních záležitostí pracovišť 7.–9. sekce,
koordinace činností v oblasti archeologie ve věci ochrany archeologického dědictví a státní památkové péče,
sledování a koordinace projektu rekonstrukce Hybernské a Washingtonovy,
zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační
sféry, při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro III. vědní oblast a
při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví
pro III. vědní oblast,

prof. Jan Řídký, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady
•
•

•
•

pověřený koordinací centra ELI Beamlines a infrastruktury CERN ve vztahu
k AV ČR;
koordinace provozu, rozvoje, bezpečnosti a aplikace počítačových sítí AV ČR
a jejich pracovišť, včetně dotačního řízení v této oblasti; mezinárodní spolupráce v oblasti informatiky a počítačových sítí,
koordinace agendy dotačního řízení v oblasti informačních systémů,
zastupování při koordinaci transferu znalostí a technologií do aplikační sféry,
při tvorbě koncepce spolupráce s komerční sférou pro I. vědní oblast a při koordinaci a koncepčním dohledu nad využíváním duševního vlastnictví pro
I. vědní oblast,

RNDr. Martin Bilej, DrSc. – člen předsednictva Akademické rady
•

pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich
implementací, včetně dotačního řízení ve svěřené oblasti,
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•
•

koordinace infrastrukturních činností Střediska společných činností AV ČR,
metodický dohled nad agendou veřejnosprávních kontrol na pracovištích
AV ČR,

prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. – člen Akademické rady
•
•

•

pověřený zastupováním místopředsedkyně I. vědní oblasti při řešení vědeckoorganizačních záležitostí pracovišť 1.–3. sekce,
koordinace přípravy a průběhu periodického hodnocení pracovišť AV ČR
a koordinace této agendy s národním systémem hodnocení výzkumných organizací,
koordinace aktivit v oblasti bezpečnosti vědeckých informací (trusted research),

doc. RNDr. David Honys, Ph.D. – člen Akademické rady
•
•

•

pověřený zastupováním místopředsedy II. vědní oblasti při řešení vědeckoorganizačních záležitostí pracovišť 4.–6. sekce,
pověřený koordinací a řešením koncepčních záležitostí mezinárodní spolupráce AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti, dále koordinace projektové spolupráce v součinnosti s Technologickým centrem AV ČR,
zastupování při koordinaci zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru a souvisejících záležitostí národní programové spolupráce
v součinnosti se státními orgány, včetně dotačního řízení v této oblasti,

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. – člen Akademické rady
•
•
•

•
•

pověřený zastupováním místopředsedy III. vědní oblasti při řešení vědeckoorganizačních záležitostí pracovišť 7.–9. sekce,
pověřený agendou vědní politiky a podpory vědy z veřejných prostředků
v součinnosti se státními orgány v této oblasti a politiky VaVaI,
koordinace regionální spolupráce AV ČR se státní správou, samosprávou, veřejnoprávními subjekty a dalšími institucemi v rámci regionů, včetně dotačního
řízení v této oblasti,
koordinace aktivit AV ČR a pracovišť platformy CEFRES, včetně agendy dotačního řízení;
koordinace aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách
a koordinace mezioborové výzkumné spolupráce mezi společenskými vědami
a vědami o živé a neživé přírodě,

Ing. Jana Bludská, CSc. – členka Akademické rady
•
•
•

koordinace agendy programů podpory excelence v rámci AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti,
zastupování při řešení koncepčních finančních a rozpočtových záležitostí a jejich implementací, včetně dotačního řízení ve svěřené oblasti,
koordinace a koncepční činnosti v oblasti rovných příležitostí v prostředí
AV ČR,
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Ing. Pavel Janáček, Ph.D. – člen Akademické rady
•
•
•

koordinace správy majetku AV ČR a řešení agendy nakládání s majetkem pracovišť,
metodický dohled nad podporou orgánů pracovišť a interními předpisy AV ČR
(dozorčí rady, zřizovací listiny pracovišť apod.),
dohled nad agendou využívání bytového fondu,

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. – člen Akademické rady
•

•
•

řešení koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR,
Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli, včetně operačních
programů strukturálních fondů,
dohled nad monitoringem dotačních příležitostí,
zatupování v koordinaci a koncepční činnosti v oblasti rovných příležitostí
v prostředí AV ČR,

Ing. Jiří Plešek, CSc. – člen Akademické rady
•
•

koordinace a rozvoj programů a aktivit Strategie AV21, včetně dotačního řízení v této oblasti,
koordinace a koncepční činnosti provozu pracovišť v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v prostředí AV ČR,

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA – členka Akademické rady
•

•
•
•
•

koncepční otázky prezentace výsledků AV ČR a jejích pracovišť, spolupráce
AV ČR s médii a komunikace s veřejností, včetně agendy dotačního řízení
v oblasti prezentace vědy a výzkumu,
koordinace popularizačně-publikační činnosti,
koordinace zpracování výroční zprávy AV ČR,
koordinace vydavatelské činnosti v prostředí AV ČR, včetně agendy dotačního řízení v této oblasti,
koordinace podpory vědeckých společností, včetně agendy dotačního řízení
v této oblasti,

RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. – člen Akademické rady
•

•
•
•

koordinace zapojení Akademie věd do evropského výzkumného prostoru
a souvisejících záležitostí národní programové spolupráce v součinnosti se
státními orgány, včetně dotačního řízení v této oblasti,
koordinace a organizace mezioborové a multioborové výzkumné spolupráce
mezi vědními odvětvími včetně mezinárodního zapojení,
zastupování při koordinaci a řešení koncepčních záležitostí mezinárodní spolupráce AV ČR, včetně dotačního řízení v této oblasti,
zastupování při koordinaci projektové spolupráce v součinnosti s Technologickým centrem AV ČR,
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prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. – člen Akademické rady
•

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

řešení koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými
školami, včetně doktorských studijních programů, a spolupráce s resortními
pracovišti, včetně společných pracovišť,

bere se souhlasem na vědomí, aby byla na podzim 2021 provedena revize rozdělení
agend a aby byly agendy dle potřeby upraveny,
jmenuje s účinností od 6. dubna 2021 tajemnicí Akademické rady Mgr. Hanu Krešlovou,
souhlasí dle článku 8 Stanov Akademie věd České republiky s tím, aby předsedkyně
AV ČR vykonávala svou funkci v rozsahu celého pracovního úvazku v nejvyšší platové třídě se stoprocentním osobním ohodnocením v dané třídě a maximálním příplatkem za vedení,
ukládá předsedkyni AV ČR, aby ve smyslu čl. 31 odst. 3 Stanov Akademie věd České
republiky a bodu 5 tohoto usnesení projednala se členy Akademické rady rozsah jejich pracovních úvazků a rozhodla o jejich osobním ohodnocení,
ukládá novým členům Akademické rady, aby předsedkyni AV ČR předložili své
curriculum vitae a potvrzení o splnění předpokladů pro výkon funkce, vyplývající ze
zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ukládá členům Akademické rady, aby dle rozdělení uvedeného v bodu 5 tohoto usnesení protokolárně převzali příslušné agendy a úkoly od dosavadních členů Akademické rady,
souhlasí s tím, že zasedání Akademické rady v roce 2021 se budou konat v těchto
termínech: 27. dubna, 25. května, 22. června a 27. července (per rollam), 7. září,
12. října, 16. listopadu 2021 a ukládá členům Akademické rady, aby do 16. dubna
2021 sdělili tajemnici Akademické rady, které zprávy a návrhy ze svěřených úseků
budou na jednání Akademické rady předkládat. Zasedání předsednictva jsou předběžně plánována na 20. dubna, 14. května (pátek), 15. června, 31. srpna, 5. října a 9.
listopadu,
v souvislosti s ukončením funkčního období Akademické rady za léta 2017–
2021 ukončuje činnost těchto jejích poradních orgánů ve stávajícím složení: Komise
Prémie Lumina Quaeruntur, Komise Programu podpory perspektivních lidských
zdrojů – postdoktorandů, Komise pro mezinárodní poradní sbory,
ukládá dále uvedeným členům Akademické rady, aby posoudili účelnost další činnosti
pomocných orgánů Akademické rady a nejpozději na červnové zasedání Akademické rady předložili návrhy na ustavení těch orgánů, které budou v činnosti pokračovat, a to včetně návrhů nového složení a případných návrhů na úpravu jejich statutů. V případě pokračování pomocných orgánů, do kterých navrhují své zástupce
pracoviště, žádá pověřené členy Akademické rady, aby dodali tajemnici Akademické
rady v nejbližším možném termínu, nejpozději do 16. dubna 2021, podklady pro hromadný dopis, kterým budou pracoviště vyzvána k návrhům nominací,
•
Archeologická evaluační komise AV ČR – Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.,
•
Bytová komise AV ČR – Ing. Pavel Janáček, Ph.D.,
•
Ediční rada AV ČR – PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA,
•
Ekonomická rada AV ČR – RNDr. Martin Bilej, DrSc.,
•
Komise Prémie Lumina Quaeruntur – Ing. Jana Bludská, CSc.,
•
Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů –
Ing. Jana Bludská, CSc.,
•
Komise pro energetiku AV ČR – Ing. Jiří Plešek, CSc.,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR – prof.
Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.,
Komise pro informační technologie AV ČR – prof. Jan Řídký, DrSc.,
Komise pro mezinárodní poradní sbory – prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.,
Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do
výzkumných aktivit Platformy CEFRES – RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.,
Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR – RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.,
Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi – PhDr. Markéta Pravdová,
Ph.D., MBA,
Komise pro vědecké informace AV ČR – prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.,
Komise pro životní prostředí AV ČR – RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.,
Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního
stupně – PhDr. Pavel Baran, CSc.,
Koordinační rada hodnocení – prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.,
Majetková komise AV ČR – Ing. Pavel Janáček, Ph.D.,
Rada Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných
pracovníků – Ing. Jana Bludská, CSc.,
Rada pro akademická média a popularizaci AV ČR – PhDr. Markéta Pravdová,
Ph.D., MBA,
Rada pro kosmické aktivity AV ČR – prof. Jan Řídký, DrSc.,
Rada pro nákladné přístroje AV ČR – RNDr. Martin Bilej, DrSc.,
Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje –
RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil.,
Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou – Ing. Jiří Plešek, CSc.,
Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků
AV ČR – prof. RNDr., Jan Vondráček, Ph.D.,
Rada pro využívání duševního vlastnictví AV ČR – prof. Jan Řídký, DrSc.,
Rada pro zahraniční styky AV ČR – doc. RNDr. David Honys, Ph.D.,
Rada Strategie AV21 – Ing. Jiří Plešek, CSc.,

16.

souhlasí, aby Rezortní odborná komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na
zvířatech pokračovala ve své činnosti ve stávajícím složení,
ukládá ředitelce Kanceláře AV ČR, aby ve spolupráci s ředitelem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., a po dohodě s jednotlivými členy Akademické rady zajistili potřebné organizační, technické a personální podmínky pro činnost členů Akademické rady.

III.

Návrh na jmenování Bytové komise AV ČR pro funkční období 2021–2025

15.

Akademická rada
1.
2.

jmenuje předsedou Bytové komise AV ČR Ing. Pavla Janáčka, Ph.D. (Akademická
rada AV ČR),
bere na vědomí, že o návrh členů Bytové komise AV ČR pro funkční období 2021–
2025 budou požádána tato pracoviště vybraná losem:
1.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,
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3.

2.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.,
3.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
4.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
5.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedovi Bytové komise AV ČR jmenovací dekret,
b.
oslovila ředitele vybraných pracovišť AV ČR, aby delegovali své zaměstnance
do Bytové komise AV ČR,
c.
zaslala předsedkyni a členům Bytové komise AV ČR působícím v předchozím
funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.

IV.

Návrh na jmenování Koordinační rady hodnocení AV ČR

Akademická rada
1.
2.

3.
4.

V.

schvaluje s připomínkou statut Koordinační rady hodnocení,
schvaluje složení Koordinační rady hodnocení podle předloženého návrhu,
•
předseda: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (Akademická rada AV ČR),
•
místopředsedkyně: doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Vědecká rada AV ČR),
•
členové: PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Vědecká rada
AV ČR); RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., prof. Jan Řídký, DrSc., prof. RNDr. Jan
Vondráček, Ph.D. (Akademická rada AV ČR),
•
stálí hosté: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR),
ustanovuje Mgr. Jarmilu Tiosavljevičovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Koordinační
rady hodnocení AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedovi, místopředsedkyni, členům a tajemnici Koordinační rady
hodnocení jmenovací dekrety,
b.
zaslala předsedovi Koordinační rady hodnocení AV ČR působícímu v předchozím funkčním období dopis s poděkováním za jeho práci.
Návrh na jmenování Majetkové komise AV ČR pro funkční období 2021–2025

Akademická rada
1.

2.

3.

jmenuje Majetkovou komisi AV ČR pro funkční období 2021–2025 ve složení:
•
předseda: Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Akademická rada AV ČR),
•
místopředseda: RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Mgr. Ondřej Beránek,
Ph.D.,
PhDr. Pavel
Baran,
CSc.
(Vědecká
rada
AV ČR); JUDr. Jiří Malý (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.);
ustanovuje Mgr. Martinu Svobodovou odbornou tajemnicí Majetkové komise
a JUDr. Katarínu Mockovou administrativní tajemnicí Majetkové komise (Kancelář
AV ČR),
ukládá E. Zažímalové, aby:
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a.
b.
c.

VI.

zaslala předsedovi, místopředsedovi, členům a tajemnicím Majetkové komise
AV ČR jmenovací dekrety
zaslala předsedovi a členům Majetkové komise AV ČR působícím v předchozím funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci,
ukládá předsedovi Majetkové komise AV ČR, aby na příští zasedání Akademické rady předložil aktualizovaný statut Majetkové komise AV ČR.

Návrh na jmenování Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi

Akademická rada
1.
2.

3.
4.

VII.

schvaluje statut Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi AV ČR,
jmenuje Komisi pro spolupráci s vědeckými společnostmi na funkční období 2021–
2025 ve složení:
•
předsedkyně: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická rada
AV ČR),
•
členové: RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. RNDr. David Honys, Ph.D., RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Akademická rada AV ČR); doc. RNDr. Lubomír Hrouda,
CSc., DrSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., doc.
Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. (Rada vědeckých společností),
ustanovuje Ivanu Svobodovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise pro spolupráci
s vědeckými společnostmi AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedkyni, členům a tajemnici Komise pro spolupráci s vědeckými
společnostmi jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům působícím v uplynulém funkčním období dopisy s poděkováním
za jejich práci.
Ověření zápisu z 44. zasedání Akademické rady AV ČR dne 9. března 2021
a hlasování per rollam č. 64–65

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí zápis z 44. zasedání Akademické rady
a usnesení hlasování Akademické rady per rollam č. 64–65 a pokračující členové ověřují
předložené dokumenty bez připomínek.
1)

Žádost Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele (EIS) – 64. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 15. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

uděluje předchozí souhlas k uzavření Implementační smlouvy a Servisní
smlouvy mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., jako objednatelem a vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení vedeného pod názvem „Dodávka
Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb
provozní podpory a rozvoje“, firmou BBM spol. s. r. o., IČO 40755952, se sídlem Kocínova 138/5, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp.
zn. C 386,
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2.

ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.

2)

Žádost Ústavu fyziky materiálu AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele k pořízení transmisního elektronového mikroskopu – 64. per
rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 15. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.
3)

uděluje předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., jako kupujícím a vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení vedeného pod názvem „Skenovací/transmisní elektronový mikroskop pro materiálový výzkum“ jako prodávajícím, a to za celkovou maximální
cenu ve výši 33.058.000,00 Kč bez DPH,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.
Schválení mimořádného účastnického příspěvku na online setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau v roce 2021 určeného pro vybrané uchazeče z AV ČR – 65. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada schvaluje mimořádný účastnický příspěvek na online setkání
s nositeli Nobelovy ceny v Lindau v roce 2021, a to ve výši 250 eur na osobu pro
vybrané účastníky z AV ČR.
4)

Schválení plateb členských příspěvků do International Science Council
(ISC) za rok 2021 a do bývalé International Social Science Council (ISSC)
za rok 2021 a doplatku za rok 2020 – 65. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.
3.
4.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ISC za rok
2021 ve výši 6462 eur,
schvaluje úhradu doplatku členského příspěvku do bývalé mezinárodní organizace ISSC za rok 2020 ve výši 20 eur,
schvaluje úhradu členského příspěvku do bývalé mezinárodní organizace ISSC
za rok 2021 ve výši 1061 eur,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členských příspěvků do ISC za rok 2021
a do bývalé ISSC za rok 2020 a 2021 v celkové výši 7543 eur.
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5)

Návrh složení mezinárodního poradního sboru Ústavu geoniky AV ČR,
v. v. i. – 65. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

6)

bere na vědomí záměr ředitele Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor, dle předloženého návrhu,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické rady.
Kontrola zpráv o použití dotace na základě výzvy č. 23/2020 – 65. per
rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků
dotace poskytnuté na podporu mezinárodních poradních sborů na základě výzvy č.
23/2020.
7)

Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice č.
2/2019, o podpoře výzkumných aktivit Platformy CEFRES – 65. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

8)

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice č.
2/2019, o podpoře výzkumných aktivit Platformy CEFRES, podle předloženého
návrhu,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady č. 3/2021, o kontrolních činnostech zaměřených na hospodaření s veřejnými prostředky v Akademii věd České republiky a na jejích
pracovištích – 65. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice č.
3/2021, o kontrolních činnostech zaměřených na hospodaření s veřejnými prostředky v Akademii věd České republiky a na jejích pracovištích, podle předloženého návrhu,
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2.

ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

9)

Informace o postupu převodu objektu Washingtonova do majetku Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – 65. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

3.
10)

bere na vědomí pracovní návrh „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami“ k nemovitosti v ulici Washingtonova, jak je připravován s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako budoucím převodcem,
žádá M. Proška, ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., jako budoucího
nabyvatele, aby následně finální návrh smlouvy po projednání radou pracoviště
bezodkladně předložil dozorčí radě a zřizovateli s žádostí o písemný předchozí
souhlas,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.
Zpráva o podpoře vydavatelské činnosti AV ČR v roce 2020 – 65. per
rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o podpoře vydavatelské činnosti AV ČR v roce 2020 na základě výzvy č. 4/2020.
11)

Návrh na poskytnutí dotací a na navýšení finančních prostředků – Podpora vydavatelské činnosti - 65. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 24. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

schvaluje poskytnutí a částečné zamítnutí dotací podle výzvy ev. č. 4/2021
(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 tak, že schvaluje poskytnutí dotace ve výši 81 % z požadované
částky 22.226.110 Kč, tj. 18.003.150 Kč, a v rozsahu 19 % požadované částky
ve výši 4.222.960 Kč se žádosti žadatelů zamítají,
souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora vydavatelské
činnosti v roce 2021 o 3.150 Kč (z oblasti rozpočtu Prezentace vědy a výzkumu
AV ČR).
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VIII. Žádost Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele
k nabytí movitého majetku z veřejné zakázky – Kupní smlouva na skenovací
mikroskop pro „label-free“ imaging využívající pulsní laser
Akademická rada
1.

2.
IX.

uděluje předchozí souhlas k uzavření kupní smlouvy na dodávku konfokálního skenovacího mikroskopu v invertovaném uspořádání mezi Fyziologickým ústavem
AV ČR, v. v. i., jako kupujícím a dodavatelem (prodávajícím) vybraným na základě
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Skenovací mikroskop pro „label-free“ imaging
využívající pulsní laser“, ev. č. 73/2021/46.10.0, a firmou Pragolab s.r.o.,
IČO 48029289, Praha 9, Nad Krocínkou 285/55, PSČ 190 00, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14590, a to za
celkovou cenu 17.401.000,00 Kč bez DPH (tj. 21.055.210,00 Kč vč. DPH),
ukládá E. Zažímalové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.
Žádost Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. – Pořízení ekonomicko-informačního
systému v rámci nadlimitní veřejné zakázky pro potřeby ÚGN, ÚPT a ÚTAM

Akademická rada

2.

uděluje předchozí souhlas k uzavření Smlouvy o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému (Implementační smlouva) a dále Smlouvy o poskytování
provozní podpory, údržby a rozvoje (Servisní smlouva) mezi Ústavem geoniky
AV ČR, v. v. i., Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., a Ústavem teoretické
a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., jako objednateli a dodavatelem vybraným na
základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka Ekonomického informačního
systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje“, firmou BBM
spol. s. r. o., IČO 40755592, se sídlem Kocínova 138/5, Budějovické Předměstí, 397
01 Písek, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 386,
ukládá E. Zažímalové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.

X.

Různé

1)

Návrh na pokračování pracovní skupiny na dotace

1.

Akademická rada z podnětu M. Bileje souhlasí s pokračováním činnosti pracovní skupiny pro poskytování dotací AV ČR (dotační skupina) ve složení: M. Bilej, L. Vostrá, R. Zimčíková, L. Pejcharová, J. Smilnická a K. Timková (Kancelář AV ČR). Stálými hosty této pracovní skupiny jsou G. Moldrzyková a J. Škorpíková (Kancelář AV ČR).
2)

Návrh na jmenování Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů
– postdoktorandů pro funkční období 2021–2025

Akademická rada
1.

jmenuje Komisi Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů
(dále jen „Komise PPPLZ“) pro funkční období 2021–2025 ve složení:
•

předsedkyně: Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR),
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•

členové: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Mgr. Ondřej Beránek,
Ph.D., RNDr. Martin Bilej,
DrSc.
(Akademická
rada
AV ČR); prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.,
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada AV ČR),

2.
3.

ustanovuje Mgr. Janu Teplou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise PPPLZ,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedkyni, členům a tajemnici Komise PPPLZ jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům Komise PPPLZ působícím v předchozím funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.

3)

Návrh na jmenování Komise prémie Lumina Quaeruntur pro funkční období
2021–2025

Akademická rada
1.

jmenuje Komisi prémie Lumina Quaeruntur pro funkční období 2021–2025 ve složení:
•
•

2.
3.

4)

předsedkyně: Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR),
členové: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada
AV ČR); PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., prof.
RNDr. Julius Lukeš, CSc., PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., prof. Ing. Petr
Dvořák, CSc. (Vědecká rada AV ČR),

ustanovuje Gabrielu Moldrzykovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise prémie Lumina Quaeruntur,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedkyni, členům a tajemnici Komise prémie Lumina Quaeruntur
jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům Komise prémie Lumina Quaeruntur působícím v předchozím
funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.
Návrh na jmenování Komise Prémie Otto Wichterleho pro funkční období 2021–
2025

Akademická rada
1.

jmenuje Komisi Prémie Otto Wichterleho pro funkční období 2021–2025 ve složení:
•
•

2.
3.

předsedkyně: Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR),
členové: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada
AV ČR); PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., prof.
RNDr. Julius Lukeš, CSc., PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada
AV ČR),

ustanovuje Kateřinu Křížovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise Prémie Otto
Wichterleho,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedkyni, členům a tajemnici Komise Prémie Otto Wichterleho jmenovací dekrety,
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b.

5)

zaslala členům Komise Prémie Otto Wichterleho působícím v předchozím
funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.

Návrh na jmenování Komise Akademické prémie – Praemium Academiae pro
funkční období 2021–2025

Akademická rada
1.

jmenuje Komisi Akademické prémie – Praemium Academiae pro funkční období
2021–2025 ve složení:
•
předsedkyně: Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Mgr. Ondřej Beránek,
Ph.D., RNDr. Martin Bilej,
DrSc.
(Akademická
rada
AV ČR); PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., prof.
RNDr. Julius Lukeš, CSc., PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., prof. Ing. Petr
Dvořák, CSc. (Vědecká rada AV ČR),

2.

ustanovuje Kateřinu Křížovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise Akademické prémie – Praemium Academiae,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedkyni, členům a tajemnici Komise Akademické prémie –
Praemium Academiae jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům Komise Akademické prémie – Praemium Academiae působícím
v předchozím funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.

3.

6)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.

b.

c.

d.

e.
f.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci o končícím funkčním období předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR) a nominuje do tohoto orgánu za
AV ČR na další funkční období J. Pleška. Akademická rada vyjadřuje podporu i kandidatuře prof. Ing. Zdeňka Kůse, Dr.,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že je zvána na 388. zasedání Rady vlády
pro vědu a výzkum (RVVI), aby prezentovala programy Strategie AV21. Jednání by
se spolu s ní měl zúčastnit i J. Plešek,
z podnětu J. Řídkého souhlasí, aby pracovní skupina pro EIS pokračovala ve funkčním období této Akademické rady i nadále ve stávajícím složení, tj. prof. Jan Řídký,
DrSc. (Akademická rada), Ing. Marta Arazimová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR,
v. v. i.), Ing. Petra Broskevičová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Petra Janečková (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Václav Ježdík (Ústav pro jazyk
český AV ČR, v. v. i.), RNDr. Antonín Otáhal, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.),
z podnětu M. Pravdové doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu 13. ročníku soutěže E.ON Energy Globe ČR, který bude probíhat v roce 2021 a jehož cílem
je ocenit projekty, které šetrně a ekologicky hospodaří s energiemi,
z podnětu O. Beránka bere na vědomí informace M. Bártové a J. Řídkého o agendě
ochranných známek na AV ČR,
z podnětu L. Náhlíka bere na vědomí připomenutí návrhu na revizi způsobu předkládání návrhů na členství v orgánech AV ČR,
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g.

h.

z podnětu J. Pleška a I. Müllerové bere na vědomí, že v souvislosti s jejich zvolením
do Akademické rady je třeba jmenovat nové koordinátory jimi řízených programů Strategie AV21, a to programu VP 03 – Účinná přeměna a skladování energie
a VP 06 – Diagnostické metody a techniky. Akademická rada souhlasí, aby se novým
koordinátorem VP 03 stal doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., aktuálně pověřený řízením Ústavu pro termomechaniku AV ČR, v. v. i., a koordinátorem VP 06 prof. Ing.
Josef Lazar, Dr., aktuálně pověřený řízením Ústavu pro přístrojovou techniku AV ČR,
v. v. i.,
z podnětu P. Barana bere na vědomí aktuální informace o implementačním programu
Národního plánu obnovy.
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