Usnesení
z 4. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 22. června 2021

I.

Ověření zápisu z 3. zasedání Akademické rady AV ČR dne 25. května 2021

II.

Archivace elektronických dokumentů v prostředí AV ČR

Akademická rada bere na vědomí, že projednání tohoto bodu bylo odloženo na příští zasedání Akademické rady.
III.

Krizová komunikace na AV ČR

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
IV.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 15. června 2021

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 15. června 2021, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR,
a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem
V.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
2)

Ekonomické otázky

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

Návrhy na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.
2.

VII.

souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. 05/FJD/OPV/2021 ze dne
12. března 2021 týkající se výzvy č. 10/2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 podle návrhů uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Závěry 3. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 3. zasedání ze dne 15. června 2021,

2.
3.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1.– II.1.2. dle přiloženého zápisu,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

VIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

IX.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu přístrojové techniky
AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., do funkce ředitele Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července 2021 do 30. června 2026,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s I. Müllerovou připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.
Návrh na jmenování ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

2.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
nedoporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. RNDr. Ing. Michala V. Marka, DrSc., dr. h. c., do
funkce ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční
období s účinností od 1. července 2021 do 30. června 2026.

X.

Návrh na jmenování ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

1.

Akademická rada
1.
2.

3.

XI.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Sociologického
ústavu AV ČR, v. v. i.
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Sociologického ústavu AV ČR,
v. v. i., jmenovala Mgr. Jindřicha Krejčího, Ph.D., do funkce ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. září 2021 do 31. srpna
2026,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.
Návrh na jmenování ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR,
v. v. i., jmenovala PhDr. Martina Proška, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu pro jazyk

3.

XII.

český AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. října 2021 do
30. září 2026,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.
Návrh na jmenování místopředsedkyně Dozorčí rady Ústavu experimentální
medicíny AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na místo
místopředsedkyně Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
jmenuje MUDr. Ludmilu Vodičkovou, CSc., na funkci místopředsedkyně Dozorčí rady
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2021 na druhé
pětileté funkční období, tj. do 31. července 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitelku Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i., o výsledku volby a požádal ji o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIII. Návrh na jmenování členky Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR,
v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy kandidátek,
jmenuje Mgr. Petru Eckert Novákovou do funkce členky Dozorčí rady Ústavu pro českou
literaturu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. července 2021 na druhé funkční období, tj. do
30. června 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,
b.
O. Beránkovi, aby informoval ředitele dotčeného pracoviště o výsledku tajného
hlasování.

XIV. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR,
v. v. i.
Akademická rada
1.

2.
3.

jmenuje PhDr. Ondřeje Ševečka, Ph.D., členem Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2021 na pětileté funkční období, tj. do
31. července 2026,
děkuje prof. PhDr. Pavlu Janouškovi, CSc., za jeho činnost v Dozorčí radě Střediska
společných činností AV ČR, v. v. i.,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací a děkovný dopis,

b.

XV.

M. Bilejovi, aby informoval ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění nového složení dozorčí rady
na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

Návrh na změnu tajemnice Ekonomické rady AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí odstoupení Ing. Libuše Velichové z funkce tajemnice Ekonomické rady
AV ČR,
jmenuje Ing. Ivu Mikšů (Ekonomický odbor KAV ČR) tajemnicí Ekonomické rady AV ČR
s účinností od 23. června 2021,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XVI. Návrh na vydání AVexu 2/2021 na téma Rostlinné viry: reálná nebezpečí i biotechnologický potenciál rozvoje
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí expertní stanovisko AV ČR 2/2021 na téma Rostlinné viry: reálná nebezpečí i biotechnologický potenciál rozvoje (dále jen AVex) v předloženém znění,
uděluje s připomínkou souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska
a s jeho předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.

XVII. Návrh na podporu Lisabonské deklarace o humanitních vědách, otevřeném výzkumu a inovacích a Memoranda o podpoře mnohojazyčnosti v oblasti umění
a humanitních věd
Akademická rada
1.

2.

souhlasí s podporou Lisabonské deklarace o humanitních vědách, otevřeném výzkumu
a inovacích a Memoranda o podpoře mnohojazyčnosti v oblasti umění a humanitních
věd,
pověřuje D. Honyse a Š. Vajdu, aby zajistili příslušnou podporu oběma předkládaným
dokumentům.

XVIII. Návrh na nominaci zástupce Akademie věd ČR v ENRIO
Akademická rada
1.
2.

pověřuje PhDr. Oldřicha Tůmu, Ph.D., zastupováním Akademie věd ČR v mezinárodní
organizaci European Network of Research Integrity Offices (ENRIO),
děkuje prof. PhDr. Petru Kratochvílovi, CSc., za reprezentaci Akademie věd ČR v ENRIO v uplynulém funkčním období.

XIX. Návrh nominace zástupce AV ČR do mezinárodní organizace Union Academique Internationale (UAI)
Akademická rada
1.
2.
3.

XX.

jmenuje Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D., zástupcem Akademie věd ČR v mezinárodní organizaci Union Académique Internationale,
ukládá E. Zažímalové informovat o této změně prezidenta Union Académique Intarnationale,
děkuje PhDr. Pavlovi Baranovi, CSc., za reprezentaci Akademie věd ČR v UAI v uplynulém funkčním období.
Návrhy na udělení cen Akademie věd ČR v roce 2021

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené návrhy na udělení cen AV ČR v roce 2021,
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.

autorskému týmu navrženému Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i. (ASÚ), Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA), a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR,
v. v. i. (ÚFP), ve složení: prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.; RNDr. František Fárník,
CSc.; Dr. Ing. Štěpán Štverák; prof. Dr. Arkadiusz Berlicki; Dr. Ing. Pavel Trávníček; Ing. Zdeněk Kozáček a Ing. Jan Břínek (všichni ASÚ), Ing. Jan Souček,
Ph.D.; RNDr. David Píša, Ph.D.; Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej
Santolík, Dr.; Ing. Luděk Uhlíř; Ing. Radek Lán a Ing. Jiří Baše (všichni ÚFA),
Mgr. Radek Melich, Ph.D.; Ing. František Procháska, Ph.D., a Ing. Jan Václavík
(všichni ÚFP) za vědecký výsledek: Solar Orbiter: Účast ústavů AV ČR na špičkové kosmické misi ESA ke Slunci, s peněžitou odměnou 150 000 Kč;
autorskému týmu navrženému Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
(ÚEM), ve složení: Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D. (ÚEM), doc. MUDr. Tomáš
Büchler, Ph.D. (Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerova nemocnice), Mgr. Klára Červená (ÚEM), MUDr. Veronika Veškrnová (Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerova nemocnice), MUDr. Pavel Vodička, CSc. (ÚEM), Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. (ÚEM), za vědecký výsledek: 5-fluorouracil a další fluoropyrimidiny
v kolorektálním karcinomu: minulost, přítomnost a budoucnost, s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
autorovi navrženému Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i., Mgr. Dušanu Coufalovi, Th.D., za vědecký výsledek: Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském
koncilu 1431–1433, s peněžitou odměnou 100 000 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.

autorovi z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Mgr. Janu Geletičovi, Ph.D., za vědecký výsledek: Místní klimatické zóny: specifikace, vymezení, validace a aplikace
konceptu, s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
autorkám z Biologického centra AV ČR, v. v. i., RNDr. Aleně Sucháčkové, Ph.D.,
a RNDr. Janě Marešové, za vědecký výsledek: Areály motýlů severní polokoule
pod vlivem čtvrtohorních klimatických změn, s peněžitou odměnou 50 000 Kč;
autoru z Biologického centra AV ČR, v. v. i., RNDr. Martinu Palusovi, Ph.D., za vědecké výsledky: a) Bi-specifické protilátky neutralizují varianty SARS-CoV-2
a brání vzniku mutací u myší, b) Lidské širokospektré protilátky chrání před rozvojem onemocnění klíšťaty přenášejícími flaviviry, s peněžitou odměnou 50 000 Kč.

Cenu předsedkyně Akademie věd České republiky za propagaci nebo popularizaci výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (kategorie C):
Mgr. Romanu Nerudovi, CSc., navrženému Ústavem informatiky AV ČR, v. v. i.,
s peněžitou odměnou 150 000 Kč;
b.
Mgr. Miloslavu Jirků, Ph.D., navrženému Biologickým centrem AV ČR, v. v. i.,
s peněžitou odměnou 250 000 Kč;
c.
PhDr. Evě Doležalové, Ph.D., navržené Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 100 000 Kč;
ukládá M. Bártové, aby zajistila vyplacení peněžitých odměn oceněným vědcům.
a.

3.

XXI. Návrh na zřízení mezinárodního poradního sboru Ústavu biologie obratlovců
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí záměr ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor, dle předloženého návrhu,
ukládá J. Homolovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

XXII. Návrh statutu a nového složení Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM)
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje statut Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků,
schvaluje nové složení Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících
výzkumných pracovníků podle předloženého návrhu,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala nově jmenovaným členům Rady jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům působícím ve funkčním období 2017–2021 a nepokračujícím
v období 2021–2025 dopisy s poděkováním za jejich práci.

XXIII. Návrh na změnu složení Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Sýkory, Ph.D., (Ústav chemických procesů AV ČR,
v. v. i.) na členství v Radě pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou pro
funkční období 2021–2025,
bere se souhlasem na vědomí, že na uvolněné místo v Radě pro spolupráci AV ČR
s podnikatelskou a aplikační sférou nebude jmenován žádný jiný člen.

XXIV. Návrh na dodatečné jmenování člena Komise pro informační technologie
AV ČR pro funkční období 2021–2025 a návrh Statutu Komise pro informační
technologie AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje statut Komise pro informační technologie AV ČR,
jmenuje Mgr. Jiřího Hlaváčka, Ph.D., (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) členem
Komise pro informační technologie AV ČR pro funkční období 2021–2025,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovanému členu Komise pro informační
technologie AV ČR jmenovací dekret.

XXV. Zápis z 1. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 1. jednání Bytové komise AV ČR konaného dne 7. června 2021,
bere se souhlasem na vědomí, že stálým hostem Bytové komise AV ČR se na základě
nominace Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu stal Mgr. Jan Kober, LL.M,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XXVI. Informace o provedené navazující kontrole v Národohospodářském ústavu
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada projednala informaci o navazující kontrole v Národohospodářském ústavu
AV ČR, v. v. i.
XXVII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., za rok
2019 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě
zjištěných nedostatků.

XXVIII. Informace o usneseních vlády ČR přijatých od od 21. května 2021 do
14. června 2021
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 7. června 2021 č. 510 k Přípravě
státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023
a 2024 a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v období
od 21. května 2021 do 14. června 2021.

XXIX. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR za měsíc červen 2021.
XXX. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

Příloha 1
19/2021 – PČP
Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR

Aktivita

1 odměny členům dozorčích rad (všechna pracoviště AV ČR),

Schváleno
AR 12. 1. 2021

2 podpora činnosti specializovaného centra RLC ÚSP zaměřeného na výzkum v oblasti práva výzkumu, vý- AR 12. 1. 2021
voje 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),

AR 12. 1. 2021

4 zajištění činnosti pražské pobočky Univerzity v Lipsku a Leibnizova institutu pro dějiny a kulturu východní AR 12. 1. 2021
Evropy (GWZO – FLÚ pro pracoviště III. VO),

5 zajištění činnosti Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací (NHÚ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AR 12. 1. 2021
AV ČR),

6 podpora a správa informačního systému Kanceláře AV ČR – KIS a ISAR (SSČ pro všechna pracoviště AR 12. 1. 2021
AV ČR a AR),

7 reklamní předměty (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

AR 12. 1. 2021

8 vydání výroční zprávy AV ČR (SSČ pro AV ČR),

AR 12. 1. 2021

9 podpora centra EURAXESS – Inter Excellence (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR a externí pracoviště), AR 12. 1. 2021
10 organizace setkání pracovníků THS pracovišť (jaro a podzim),

AR 12. 1. 2021

11 organizace kurzu „Management vědy“ (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

AR 12. 1. 2021

12 organizace vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky THS pracovišť (SSČ všechna pracoviště AR 12. 1. 2021
AV ČR),

13 organizace setkání ředitelů s AR (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

AR 12. 1. 2021

14 organizace Akademických sněmů (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

AR 12. 1. 2021

15 organizace obhajob k získání vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc. – pracoviště pro VR AV ČR),

AR 12. 1. 2021

16 digitalizace fotosbírek pracovišť AV ČR (MÚA a další pracoviště),

AR 12. 1. 2021

17 zajištění nákupu energií na burze (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

AR 12. 1. 2021

18 zajištění externí spolupráce se společnostmi Per Partes a AK Biem & Schýbal (SSČ pro všechna pracoviště AR 12. 1. 2021
AV ČR),

19 účast pracovišť na EXPO 2020 (MBÚ, SSČ, ÚT, ÚFP, ÚFCH JH, ÚCHP a BÚ* pro AV ČR),

AR 12. 1. 2021
AR 22. 6. 2021*

20 podpora informačních zdrojů (nákup knih, časopisů, zajištění přístupů k elektronickým informačním zdrojům AR 12. 1. 2021
a do databází vědeckých informací; KNAV pro všechna pracoviště AV ČR).

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

AR 12. 1. 2021

22 osobní náklady zaměstnance zajišťujícího agendu sociálních sítí (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV ČR)

AR 12. 1. 2021

23 podpora činnosti TTO Krč (ÚMG, FGÚ, ÚEM, MBÚ a případně další)

AR 12. 1. 2021

24 audiovizuální technika pro online komunikaci (všechna pracoviště AV ČR)

AR 9. 2. 2021

25 podpora testování zaměstnanců pracovišť na covid-19 a příspěvek na ochranné pomůcky (všechna praco- AR 9. 3. 2021
viště AV ČR)

26 podpora sekvenování vzorků na mutace SARS-CoV-2 na žádost vlády ČR (ÚMG na základě společenské PAR 15. 6. 2021
poptávky)

AR 22. 6. 2021

