Usnesení
z 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 5. října 2021

I.

Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady AV ČR dne 7. září 2021

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 24. září 2021

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 24. září 2021, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR,
a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
III.

Revize rozdělení agend členů Akademické rady

Akademická rada na základě návrhu předsedkyně AV ČR souhlasí s tímto rozšířením náplně pracovních pozic členů Akademické rady:
1.
2.

IV.

prof. Jan Řídký, DrSc. – koordinace agendy v oblasti informačních technologií a systémů, včetně dotačního řízení v této oblasti,
RNDr. Martin Bilej, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady
AV ČR.
Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
2)

Informace o hodnocení pracovišť AV ČR

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
3)

Ekonomické záležitosti

Akademická rada souhlasí s připomínkami s předloženým návrhem rozpočtu AV ČR na
rok 2022.
V.

Návrhy na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

2.

revokuje část usnesení č. VIII odst. 4 Akademické rady ze dne 7. září 2021 týkající
se žádosti o poskytnutí dotace č.j. AVCR 5499/2021, kde byly prostředky poskytnuté
dotace v příloze předloženého materiálu podle výzvy ev. č. 19/2021 pod poř. číslem
35 označeny administrativní chybou jako neinvestiční,
bere na vědomí převod finančních prostředků mezi položkami rozpočtu dotačních výzev,
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3.
4.

VI.

schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,
v plné výši dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 v plné výši podle návrhů uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Návrh na podporu přístrojového vybavení na rok 2022

Akademická rada
1.

2.

3.

VII.

schvaluje návrh Rady pro nákladné přístroje na podporu přístrojového vybavení s cenou vyšší než 16 mil. Kč včetně DPH na rok 2022 dle přílohy 2 (Zápis – příloha č. 1
– Tabulka „Návrh podpory přístrojového vybavení na rok 2022“),
ukládá M. Bilejovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů na podporu přístrojového vybavení s cenou vyšší než 16 mil. Kč
včetně DPH,
pověřuje místopředsedy AV ČR, aby rozhodli o využití finančních prostředků na rok
2022 na přístroje s cenou do 16 mil. Kč včetně DPH.
Závěry 6. zasedání Majetkové komise AV ČR a žádost Ústavu fyziky plazmatu
AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele k nabytí movitého majetku z veřejné zakázky – Rámcová smlouva na pořízením nového systému vstřiku neutrálních částic (NBI) pro projekty COMPASS-U

Akademická rada
1.

2.
3.
4.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právnímu jednání – uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky součástí systému
plazmového ohřevu, skládající se z iontových zdrojů, vakuových tanků a akceleračních mřížek, pro projekty „COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze“
a „ALIMAT-F: Pokročilé technologie tekutých kovů pro fúzní aplikace na infrastruktuře
COMPASS“, mezi Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., jako kupujícím na straně
jedné a dodavatelem vybraným na základě veřejné zakázky s názvem „System for
plasma heating with neutral particle beam for COMPASS-U Tokamak – Round 2“,
firmou Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of
Sciences (BINP SB RAS), se sídlem 11 Lavrentiev av., 630090, Novosibirsk, Russia,
ID No.: 1025403658136, zapsanou v Novosibirsk State Registry Chamber 19. července 1994, jako prodávajícím na straně druhé za kupní cenu ve výši 9.520.000,00
eur bez DPH,
schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 6. zasedání ze dne 24. září 2021,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1.1.–II.1.5.dle přiloženého zápisu,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové
komise AV ČR a tohoto usnesení.

VIII. Návrh na jmenování ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
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2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Miroslavu Anděrovou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 2. listopadu 2021 do 1. listopadu 2026.

IX.

Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky
AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.
3.

4.

X.

bere na vědomí rezignaci doc. Ing. Pavla Peterky, Ph.D., na funkci člena a místopředsedy Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.,
bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,
jmenuje RNDr. Tomáše Špringera, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 6. října 2021 na pětileté funkční období, tj. do 5. října 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
I. Müllerové, aby informovala ředitele Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR,
v. v. i., o změně v dozorčí radě a požádala jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.
Záměr dlouhodobé strategie transferu znalostí a technologií v prostředí AV ČR

Akademická rada schvaluje předložený Záměr dlouhodobé strategie transferu znalostí
a technologií v prostředí AV ČR.
XI.

Plán činností a rozpočet CeTTAV pro rok 2022

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí předložený plán činností a zařazuje CeTTAV mezi oprávněné žadatele o dotaci z připravované výzvy na Podporu pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR (PČP) v roce 2022 dle předloženého návrhu rozpočtu.
XII.

Podklad pro návrh usnesení LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí podklad pro návrh usnesení LVIII. zasedání Akademického sněmu
AV ČR podle předloženého návrhu,
souhlasí s předáním tohoto podkladu návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

XIII. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková
organizace
Akademická rada
1.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Muzeum regionu Boskovicka, příspěvkovou organizací, v předloženém znění,
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2.

doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a Muzeem regionu Boskovicka, příspěvkovou organizací, podepsala.

XIV. Návrh na jmenování Komise AV ČR pro hodnocení dle Metodiky 2017+
Akademická rada
1.
2.
3.

XV.

schvaluje statut Komise AV ČR pro hodnocení dle Metodiky 2017+,
schvaluje složení Komise AV ČR pro hodnocení dle Metodiky 2017+ podle předloženého návrhu,
ukládá E. Zažímalové, aby předsedovi, členům a tajemnici Komise AV ČR pro hodnocení dle Metodiky 2017+ zaslala jmenovací dekrety.
Návrh na jmenování Komise pro vědecké informace a otevřenou vědu AV ČR
a návrh jejího statutu

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje statut Komise pro vědecké informace a otevřenou vědu AV ČR,
schvaluje složení Komise pro vědecké informace a otevřenou vědu AV ČR na funkční
období 2021–2025,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
předsedovi, členům a tajemnici Komise pro vědecké informace a otevřenou
vědu AV ČR zaslala jmenovací dekrety,
b.
zaslala předsedovi Komise pro vědecké informace AV ČR působícímu v předchozím funkčním období děkovný dopis.

XVI. Návrh na doplnění mezinárodního poradního sboru Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí záměr Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., na doplnění mezinárodního poradního sboru, dle předloženého návrhu,
ukládá J. Homolovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické
rady.

XVII. Návrh na změnu zřizovací listiny Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje s připomínkami návrh změny zřizovací listiny Střediska společných činností
AV ČR, v. v. i. (SSČ), podle předloženého návrhu,
ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila veškeré náležitosti týkající se změny zřizovací listiny Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
žádá ředitele SSČ, aby ve spolupráci s předsednictvem Akademické rady připravil
návrh úpravy výzkumných témat řešených na SSČ a tomu odpovídající návrh změny
organizační struktury pracoviště.
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XVIII. Návrhy novel dotačních směrnic
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí, aby předkládané směrnice byly projednány bez předložení věcného záměru
Akademické radě,
schvaluje novely směrnic podle předložených návrhů,
ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválených novel směrnic.

XIX. Závěry 2. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada

2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 2. jednání Bytové komise AV ČR konaného dne
23. září 2021,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto jednání.

XX.

Podávání návrhů na nové výzkumné programy Strategie AV21

1.

Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh Rady Strategie AV21 na stanovení finančního limitu ve výši 7 mil. Kč
na výzkumný program a rok, z toho nejvýše 2,8 mil. Kč na osobní náklady,
ukládá J. Pleškovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výše uvedených limitech hromadným dopisem člena Akademické rady.

XXI. Návrh na vydání AVexu 3/2021 na téma Důsledky těžby na Ostravsku a Karvinsku
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí expertní stanovisko AV ČR AVex 3/2021 na téma Důsledky těžby na
Ostravsku a Karvinsku v předloženém znění,
uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska a s jeho předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.

XXII. Plán výstav v Galerii Věda a umění na rok 2022
Akademická rada
1.
2.

schvaluje plán výstav v Galerii Věda a umění na rok 2022 dle přílohy materiálu,
ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s Divizí vnějších vztahů Střediska společných
činností AV ČR, v. v. i., zajistila potřebnou profesionální úroveň schválených výstav
Galerie Věda a umění.
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XXIII. Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev
č. 18 a 30/2020 – Specifické investiční a neinvestiční náklady, č. 17/2020 – Stavební akce a č. 20/2020 – Přístrojové vybavení
Akademická rada bere na vědomí Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev č. 18 a 30/2020 – Specifické investiční a neinvestiční náklady,
č. 17/2020 – Stavební akce a č. 20/2020 – Přístrojové vybavení v roce 2020.
XXIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i., za rok 2020 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.
XXV. Informace o usneseních vlády ČR přijatých od 1. září 2021 do 30. září 2021
Akademická rada
1.

2.

3.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 13. září 2021 č. 785 k Aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a ukládá Z. Havlasovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 27. září 2021 č. 835 k návrhu
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace 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 1. září 2021 do 30. září 2021.

XXVI. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období září
2021.
XXVII. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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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),

2

podpora činnosti specializovaného centra RLC ÚSP zaměřeného na výzkum v oblasti
práva výzkumu, vývoje a inovací a práva veřejných výzkumných institucí (ÚSP pro orgány
AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

3

zajištění činnosti Centra transferu technologií AV ČR – CeTTAV (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

4

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

5

zajištění činnosti Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací (NHÚ pro orgány AV ČR a
všechna pracoviště AV ČR),

6

podpora a správa informačního systému Kanceláře AV ČR – KIS a ISAR (SSČ pro všechna
pracoviště AV ČR a AR),

7

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

8

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

9

podpora centra EURAXESS – Inter Excellence (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR a externí pracoviště),

10

organizace setkání pracovníků THS pracovišť (jaro a podzim),

11

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

12

organizace vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky THS pracovišť (SSČ všechna
pracoviště AV ČR),

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

zajištění externí spolupráce se společnostmi Per Partes a AK Biem & Schýbal (SSČ pro
všechna pracoviště AV ČR),

19

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

20

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

21

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

22

osobní náklady zaměstnance zajišťujícího agendu sociálních sítí (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV ČR)
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23

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

24

audiovizuální technika pro online komunikaci (všechna pracoviště AV ČR)

25

podpora testování zaměstnanců pracovišť na covid-19 a příspěvek na ochranné pomůcky
(všechna pracoviště AV ČR)

26

podpora sekvenování vzorků na mutace SARS-CoV-2 na žádost vlády ČR (ÚMG a BC na
základě společenské poptávky)
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