Usnesení
z 5. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 7. září 2021

I.

Ověření zápisu z 4. zasedání Akademické rady AV ČR dne 22. června 2021
a hlasování per rollam č. 2

1)

Návrhy na poskytnutí dotací – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. 07/STA/EO/2021 ze dne
3. května 2021 týkající se výzvy č. 17/2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2.

schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 podle návrhů uvedených v příloze č. 2
tohoto materiálu.

2)

Závěry 4. zasedání Majetkové komise AV ČR – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právnímu jednání– uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě o zřízení práva
stavby spolu se smlouvou kupní, kterou mezi sebou uzavřela dne 30. června 2021
Obec Dolní Břežany, IČO 00241202, se sídlem Dolní Břežany, 5. května 78, PSČ
525 41, jako prodávající a Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., jako kupující, za účelem
realizace stavby „Brain 4 Industry – Inovační centrum“, jejímž předmětem je odstranění pochybností, zda daň z přidané hodnoty je, či není součástí uvedených
cen, kdy smluvní strany stvrzují, že celková kupní cena ve výši 5.289.500,00 Kč je
cenou bez DPH,

2.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle hlasování per rollam č. 2 Majetkové komise AV ČR ze dne
20. července 2021,

3.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů I.1.1–5 dle přiloženého zápisu,

4.

ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z hlasování per rollam
č. 2 Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

3)

Návrh na udělení prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina
quaeruntur – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

schvaluje návrh Komise prémie Lumina quaeruntur na udělení prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur,
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2.

ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku
projednání podaných návrhů,

3.

navrhuje E. Zažímalové, aby udělila prémii Lumina quaeruntur v roce 2021
těmto vědeckým pracovníkům:

a.

Dr. Dominik Kriegner, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

b.

Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. – Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.,

c.

Ing. Matěj Velický, Ph.D. – Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR,
v. v. i.,

d.

Elisabeth Hehenberger, Ph.D. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,

e.

Dr. phil. Mag. rer. soc. oec. Jan Jakub Surman – Masarykův ústav a Archiv AV ČR,
v. v. i.,

f.

M.Sc. Martin Fotta, Ph.D. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby za účasti ředitelů příslušných pracovišť AV ČR slavnostně předala vědeckým pracovníkům uvedeným v bodě 3 diplomy o udělení prémií Lumina quaeruntur,

5.

ukládá M. Bártové, aby zajistila uzavření trojstranných smluv mezi AV ČR, nositeli
prémie a jejich zaměstnavateli.

4)

Zpráva o hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019 – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

souhlasí s návrhem Zprávy o hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně
orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,

2.

ukončuje činnost oborových hodnoticích komisí a děkuje jejím členům za vykonanou činnost.

5)

Návrh na změnu složení dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti – 2. per
rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Josefa Lazara, Dr. na funkci předsedy dozorčí
rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.,

2.

jmenuje Ing. Ilonu Müllerovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Astronomického
ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2021 na pětileté funkční období, tj.
do 31. července 2026,

3.

jmenuje Ing. Jiřího Pleška, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2021 na pětileté funkční období, tj. do 31.
července 2026,

4.

jmenuje JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu fotoniky
a elektroniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2021 do konce jejího
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funkčního období, tj. do 30. dubna 2022, a konstatuje, že prof. Ing. Josef Lazar,
Dr., zůstává členem Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., do
konce jeho funkčního období, tj. do 30. dubna 2022,
5.

jmenuje prof. RNDr. Jana Vondráčka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. srpna 2021 na pětileté funkční období, tj. do 31. července 2026,

6.

ukládá:

a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný dopis a jmenovací dopisy,

b.

I. Müllerové, aby informovala ředitele dotčených pracovišť I. vědní oblasti o změně
složení dozorčích rad a požádala je o zveřejnění na webových stránkách pracovišť
a v ostatních relevantních dokumentech.

6)

Prodloužení řešení projektu DAISIE z důvodu pandemie covid-19 – 2. per
rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

souhlasí s prodloužením projektu do 31. prosince 2021,

2.

ukládá Š. Vajdovi, aby informoval žadatele o rozhodnutí Akademické rady.

7)

Návrh na dodatečné jmenování člena Komise pro informační technologie
AV ČR pro funkční období 2021–2025 – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

jmenuje Mariana Videku (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Eli Beamlines) členem
Komise pro informační technologie AV ČR pro funkční období 2021–2025,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovanému členu Komise pro informační technologie AV ČR jmenovací dekret.

8)

Návrh Statutu Rady pro kosmické aktivity AV ČR – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada schvaluje Statut Rady pro kosmické aktivity AV ČR.

9)

Návrh Statutu Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje pro funkční období 2021–2025 – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada schvaluje Statut Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje.
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10)

Návrh Statutu Rady pro využívání duševního vlastnictví – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada schvaluje Statut Rady pro využívání duševního vlastnictví AV ČR.

11)

Návrh na zřízení mezinárodního poradního sboru Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

bere na vědomí záměr ředitele Ústavu živočišné fyziologie a genetiky
AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor dle předloženého návrhu,

2.

ukládá J. Homolovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické
rady.

12)

Přehled činnosti CeTTAV za období 15. června – 14. července 2021 – 2.
per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada bere na vědomí přeložený přehled činností a výsledků Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV) za období 15. června – 14. července 2021.

13)

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., za rok
2019 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků – 2. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 30. července 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu dějin
umění AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.

II.

Archivace elektronických dokumentů v prostředí AV ČR

Akademická rada
1.

ustavuje pracovní skupinu ve složení R. Kučera, M. Bilej, P. Janáček, zástupce Kanceláře AV ČR (KAV) a žádá ji o návrh vhodného řešení archivace elektronických dokumentů v prostředí AV ČR v nejbližším možném termínu,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby ve spolupráci s R. Kučerou zahájila jednání se zástupci příslušné státní správy ve věci možnosti čerpání účelových finančních prostředků pro účely
archivace elektronických dokumentů,

3.

žádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., aby provedl na pracovištích AV ČR předběžný audit za účelem zjištění aktuálního stavu vedení elektronické spisové služby a uložení elektronických dokumentů,
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4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala na pracoviště AV ČR informativní dopis ve věci plánovaných aktivit Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., týkajících se archivace
el. dokumentů.

III.

Týden Akademie věd ČR – programový koncept a rozpočet

Akademická rada
1.

souhlasí s připomínkami s předběžným programovým konceptem festivalu Týden Akademie věd ČR 2021,

2.

souhlasí s předběžným návrhem rozpočtu festivalu Týden Akademie věd 2021 a žádá
o detailnější upřesnění jednotlivých položek.

IV.

Informace o hodnocení pracovišť AV ČR

Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí stanovisko Koordinační rady hodnocení ke stížnosti ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ke způsobu přehodnocení závěrečné zprávy hodnoticí komise 3.2 - Chemical sciences a ukládá E. Zažímalové, aby
informovala ředitele pracoviště o stanovisku Akademické rady,

2.

ustavuje Grémium pro hodnocení dle Metodiky 2017+ ve složení místopředsedové a jejich zástupci pro jednotlivé vědní oblasti a člen Akademické rady odpovědný za hodnocení.
1)

Zásady postupu pro úpravy finanční podpory pracovišť AV ČR po hodnocení za období 2015–2019

Akademická rada

V.

1.

schvaluje zásady postupu pro úpravy finanční podpory pracovišť AV ČR po hodnocení za období 2015–2019,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby tyto zásady zaslala pracovištím AV ČR ve formě hromadného dopisu,

3.

ukládá E. Zažímalové, aby v součinnosti s věcně příslušnými členy Akademické
rady zajistila realizaci navrženého postupu.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 27. srpna 2021

Akademická rada
1.

souhlasí, aby část pracovní kapacity nositele Prémie Lumina Quaeruntur (PLQ) určená
na řešení výzkumného tématu byla využita na manažerskou činnost, a to za podmínky,
že nositel PLQ je hlavním řešitelem dalšího prestižního projektu a nedochází k dvojímu
financování,

2.

souhlasí, aby Dr. Ippocratis Saltas, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), a Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), nositelé
PLQ, kteří uspěli v grantové soutěži GA ČR Junior Star, využili 20 % ze své pracovní
kapacity plánované na řešení výzkumného tématu PLQ na management tohoto projektu,

3.

bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne
27. srpna 2021, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR, a schvaluje
rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
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VI.

Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

2)

Ekonomické záležitosti

Akademická rada souhlasí s aktualizovaným seznamem oprávněných úředních osob
k podepisování rozhodnutí a usnesení v rámci dotačního řízení dle přiložené tabulky. V
případě nepřítomnosti člena Akademické rady i zastupujícího člena Akademické
rady podepisuje rozhodnutí a usnesení M. Bilej, člen předsednictva Akademické
rady pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí.

VII.

Rámcový návrh rozpočtu AV ČR na rok 2022

Akademická rada
1.

souhlasí, aby navržené navýšení prostředků o 232 mil. Kč bylo použito na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) a na rozdělení pracovištím AV ČR v návaznosti na jejich hodnocení dle metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby návrh rozpočtu AV ČR na rok 2022 po projednání v Akademické
radě předložil k projednání a ke schválení Akademickému sněmu AV ČR.

VIII. Návrhy na poskytnutí dotací
Akademická rada
1.

bere na vědomí převod finančních prostředků mezi položkami rozpočtu dotačních výzev,

2.

schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i., v plné výši dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu,

3.

bere na vědomí informaci o žádosti Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
na snížení části prostředků určených na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO),

4.

schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 v plné výši podle návrhů uvedených v příloze
č. 2 tohoto materiálu.

IX.

Závěry 5. 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 5. zasedání ze dne 31. srpna 2021,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1.–II.1.2.dle přiloženého zápisu,

3.

ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.
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X.

Návrh na svolání, program a zabezpečení LVIII. zasedání Akademického
sněmu AV ČR

Akademická rada
1.

2.

3.

v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
(dále také jen „Akademický sněm“) na středu 8. prosince 2021 podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
1.

Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR

2.

Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR – E. Zažímalová

3.

Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2022 – M. Bilej

4.

Návrh odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR za 3. rok
jejího funkčního období – M. Bilej

5.

Zpráva o průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za
léta 2015–2019 – J. Homola

6.

Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR za období od LVII. zasedání
Akademického sněmu AV ČR – J. Gabriel

7.

Prezentace významných vědeckých výsledků vybraného pracoviště AV ČR
II. vědní oblasti

8.

Volné návrhy

9.

Zpráva návrhové komise Akademického sněmu AV ČR a závěr zasedání

ukládá E. Zažímalové, aby předložila:
a.

Akademické radě dne 4. listopadu 2021 k projednání per rollam návrh písemné
Zprávy o činnosti Akademické rady za období od LVII. zasedání Akademického
sněmu ve znění pro Akademický sněm,

b.

zasedání Akademické rady dne 16. listopadu 2021 písemný návrh časového rozvrhu a návrh složení pracovních komisí Akademického sněmu,

ukládá M. Bilejovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 16. listopadu 2021:
a.

návrh písemné Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2022 ve znění pro Akademický sněm,

b.

písemný návrh na odměnu členům Dozorčí komise Akademického sněmu za 3. rok
jejího funkčního období ve znění pro Akademický sněm,

4.

ukládá J. Homolovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 16. listopadu 2021
návrh písemné Zprávy o průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť
AV ČR za léta 2015–2019 ve znění pro Akademický sněm,

5.

žádá J. Gabriela, aby po projednání pracovních materiálů předkládaných na program
LVIII. zasedání Akademického sněmu v Dozorčí komisi Akademického sněmu seznámil
Akademickou radu se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro LVIII. zasedání Akademického sněmu, elektronickou formou, nejpozději do dne 19. listopadu 2021,

6.

ukládá Z. Havlasovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 5. října 2021 název
pracoviště AV ČR z II. vědní oblasti, které bude prezentovat své významné vědecké výsledky na LVIII. zasedání Akademického sněmu a název a podobu této prezentace,
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7.

ukládá L. Náhlíkovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady
předložil zasedání Akademické rady dne 5. října 2021 podklady pro návrh usnesení
LVIII. zasedání Akademického sněmu,

8.

ukládá M. Bártové a T. Wenclovi, aby po organizační a materiálně-technické stránce zajistili svolání LVIII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh v podobě
distančního pracovního zasedání formou videokonference,

9.

ukládá M. Pravdové, aby provedla tiskové zajištění LVIII. zasedání Akademického
sněmu.

XI.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fotoniky
a elektroniky AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu fotoniky a elektroniky
AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. Ing. Pavla Peterku, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2021
do 30. září 2026,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s I. Müllerovou připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.

XII.

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

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Orientálního
ústavu AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Orientálního ústavu AV ČR,
v. v. i., jmenovala Mgr. Táňu Dluhošovou, Ph.D., do funkce ředitelky Orientálního ústavu
AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2021 do 30. září 2026,

3.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenované ředitelky.

XIII. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,

2.

jmenuje prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR,
v. v. i., s účinností od 11. října 2021 na pětileté funkční období, tj. do 10. října 2026,

3.

ukládá:
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný a jmenovací dopis,

b.

I. Müllerové, aby informovala ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., o výsledku
volby a požádala jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních
relevantních dokumentech.
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XIV. Návrh na jmenování předsedy Dozorčí rady Ústavu chemických procesů
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

jmenuje Ing. Jiřího Pleška, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu chemických procesů
AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. září 2021 na pětileté funkční období, tj. do 10. září
2026,

2.

ukládá:

XV.

a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,

b.

Z. Havlasovi, aby informoval ředitele příslušného pracoviště o změně v dozorčí
radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních
relevantních dokumentech.

Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku
AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,

2.

jmenuje Mgr. Soňu Hnilicovou, Ph.D., místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., s účinností od 8. září 2021 na pětileté funkční období, tj. do
7. září 2026,

3.

ukládá
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,

b.

I. Müllerové, aby informovala ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,
o změně v dozorčí radě a požádala jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XVI. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o Strategii AV21
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o Strategii AV21 dle předloženého materiálu,

2.

ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila po zapracovaní připomínek následné vydání
schválené směrnice.

XVII. Věda fotogenická 2021 – Cena Akademické rady AV ČR
Akademická rada
1.

bere na vědomí předložený materiál,

2.

uděluje 1. a 2., sdílené místo Ceny Akademické rady v soutěži Věda fotogenická 2021,

3.

schvaluje návrh grafické podoby kalendáře AV ČR pro rok 2022.
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XVIII. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 30. 6. 2021
Akademická rada
1.

schvaluje výsledky hodnocení ročních a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů dle předložené přílohy,

2.

ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku hodnocení.

XIX. Návrh na jmenování Komise pro rovné příležitosti AV ČR pro funkční období
2021–2025 – postoupeno z 2. per rollam
Akademická rada
1.

jmenuje Komisi pro rovné příležitosti AV ČR pro funkční období 2021–2025 ve složení:
předsedkyně – Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada), místopředseda – doc.
Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademická rada), členové – doc. RNDr. Tomáš Kostelecký,
CSc. (Akademická rada), PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR,
v. v. i.), JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.),

2.

ustanovuje Mgr. Lyudmylu Tysyachnou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise pro rovné
příležitosti AV ČR,

3.

schvaluje Statut Komise pro rovné příležitosti AV ČR,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala předsedkyni, místopředsedovi, členům a tajemnici
Komise pro rovné příležitosti AV ČR jmenovací dekrety.

XX.

Návrh na znovupodání projektu Středočeský program mobility pro excelentní
výzkum, vývoj a inovace a technologie (MERIT) do výzvy programu Horizon
Europe MSCA-COFUND

Akademická rada
1.

podporuje opětovné podání společného projektu Středočeského kraje (Středočeský inovační centrum – SIC) a pracovišť AV ČR v roce 2021,

2.

ukládá T. Kosteleckému, aby o výsledku podaného návrhu projektu informoval Akademickou radu AV ČR.

XXI. Schválení platby členského příspěvku do Union Académique Internationale
(UAI) na rok 2021
Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace UAI za rok 2021 ve
výši 1 842 eur,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2021.

XXII. Memorandum o vzájemné rámcové spolupráci mezi Akademií věd ČR a Pražským inovačním institutem, z. ú.
Bod byl stažen z programu jednání.
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XXIII. Závěry hlasování Bytové komise AV ČR per rollam konaných ve dnech 14.července 2021, 26. července 2021 a 23. srpna 2021
Akademická rada
1.

schvaluje prodloužení a ukončení nájemních smluv dle hlasování Bytové komise AV ČR
per rollam ve dnech 14. 7. 2021, 26. 7. 2021 a 23. 8. 2021,

2.

ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z těchto hlasování.

XXIV. Návrh na doplnění mezinárodního poradního sboru Filosofického ústavu
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí záměr ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., na doplnění mezinárodního poradního sboru, dle předloženého návrhu,

2.

ukládá J. Homolovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

XXV. Návrh Statutu Koordinační komise pro zařazování pracovníků pracovišť AV ČR
do nejvyššího kvalifikačního stupně AV ČR na funkční období 2021–2025
Akademická rada schvaluje Statut Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně na funkční období 2021–2025.
XXVI. Hodnocení závěrečných zpráv výzkumných programů č. 04 – Přírodní hrozby
a č. 14 – Formy a funkce komunikace
Akademická rada
1.

schvaluje hodnocení závěrečných zpráv výzkumných programů Strategie AV21 č. 04 –
Přírodní hrozby a č. 14 – Formy a funkce komunikace,

2.

ukládá J. Pleškovi informovat koordinátory příslušných výzkumných programů o výsledku hodnocení.

XXVII. Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy
č. 19/2020 – Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR a bez
výzvy (ARÚ Praha, FZÚ a ÚVGZ)
Akademická rada bere na vědomí Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých
na základě výzvy č. 19/2020 – Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR a poskytnutých bez výzvy (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Fyzikální ústav AV ČR,
v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) v roce 2020.
XXVIII. Výsledky kontroly hospodaření ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., za rok
2020 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě
zjištěných nedostatků.
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XXIX. Informace o usneseních vlády ČR přijatých od od 21. června 2021 do 31. srpna
2021
Akademická rada bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v období od 21. června 2021 do 31. srpna 2021.
XXX. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR za období
červenec a srpen 2021.
XXXI. Návrh časového harmonogramu zasedání Akademické rady v roce 2022
Akademická rada schvaluje návrh termínů zasedání Akademické rady dle předloženého návrhu.
XXXII. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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