Usnesení
z 42. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. ledna 2021

I.

Ověření zápisu z 41. zasedání Akademické rady AV ČR dne 24. listopadu 2021
a hlasování per rollam č. 57–59
1)

Návrh na vydání AVexu Speciál na téma Viry a boj s nimi - 57. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
7. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

2)

bere na vědomí speciální expertní stanovisko AV ČR (AVex Speciál) na téma
Viry a boj s nimi v předloženém znění,
uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska a s jeho
předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.
Návrh variant organizace II. fáze hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 - 58.
per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
14. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.
3.

3)

schvaluje návrh organizace II. fáze hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 v březnu roku
2021 distanční formou,
ukládá S. Kozubkovi, aby o změně informoval příslušná pracoviště AV ČR
a členy hodnoticích komisí,
ukládá S. Kozubkovi, aby připravil návrh úprav Metodiky hodnocení výzkumné
a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–
2019 a předložil návrh způsobu uskutečnění distanční formou co nejdříve Akademické radě k projednání per rollam.
Smlouva o vědecké spolupráci mezi AV ČR a National Taipei University
of Technology (Taipei Tech) - 58. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
14. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Taipei University of Technology,
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2.

navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě
tohoto usnesení.

4)

Smlouva o vědecké spolupráci mezi AV ČR a National Chung Hsing University (NCHU) - 58. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
14. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

5)

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Chung Hsing University,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě
tohoto usnesení.
Návrh na poskytnutí dotací - 58. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
14. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.
3.

4.

5.

6)

schvaluje revokaci usnesení č. VI. odst. 1 ze dne 24. 11. 2020 týkající se žádosti o poskytnutí dotace č.j.
KAV-4556/EO/2020 (Výstava v Galerii věd
a umění s názvem J. A. K.: Komenský v kulturách vzpomínání) k výzvě ev. č.
15/2020 MAP,
schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze
předloženého materiálu,
pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o případných dalších
žádostech o poskytnutí dotace doručených na základě výzvy č. 30/2020
(NEON II), u které činí lhůta pro podávání žádostí do 22. prosince 2020, a žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace doručených na základě výzvy
č. 17/2020 (STA),
pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o všech případných dalších žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, které by byly doručeny od 14. prosince do 31. prosince 2020,
pověřuje J. Řídkého k rozhodování a podpisu v řízeních o poskytnutí dotace
podle bodu 3 a 4 v případě podjatosti M. Bileje v těchto řízeních.
Návrh doplnění v Metodice hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 - 59. per
rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
18. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

schvaluje návrh úprav Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
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2.

3.

7)

schvaluje s připomínkami návrh způsobu uskutečnění II. fáze hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 distanční formou s tím, že detailní způsob realizace bude projednán na zasedání Akademické rady dne 12. ledna 2021,
ukládá S. Kozubkovi, aby o změně informoval příslušná pracoviště AV ČR
a členy hodnoticích komisí.
Závěry mimořádného zasedání Majetkové komise AV ČR (40. MK) 59. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
18. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.
3.

8)

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 40. zasedání dne 16. prosince 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1.–II.1.4. dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.
Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce
od r. 2021 (část II.) - 59. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
18. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

9)

schvaluje na návrh Rady pro zahraniční styky výsledky výběrových řízení na
projekty mezinárodní spolupráce od roku 2021 (část II.),
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.
Návrh na změnu jednacích řádů dozorčích rad pracovišť AV ČR - 59. per
rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
18. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

schvaluje jednací řády dozorčích rad pracovišť AV ČR podle předložených návrhů,
ukládá Z. Wolfové, aby informovala předsedy dozorčích rad dotčených pracovišť AV ČR o schválení jednacích řádů.
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10)

Rozpis prostředků na pracoviště AV ČR na rok 2021 - 59. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
18. prosince 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

3.
II.

bere na vědomí rozpočet Akademie věd ČR schválený Akademickým sněmem
AV ČR na svém LVI. zasedání dne 7. prosince 2020,
schvaluje poskytnutí finančních prostředků institucionální podpory pro jednotlivá pracoviště AV ČR ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.
ve výši, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu,
ukládá M. Bilejovi zajistit realizaci tohoto usnesení.

Návrh organizačního zajištění II. fáze hodnocení výzkumné a odborné činnosti
pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 distanční formou

Akademická rada
schvaluje s připomínkami návrh organizačního zajištění II. fáze hodnocení výzkumné
a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
distanční formou,
2.
schvaluje úpravy Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
3.
schvaluje s připomínkami návrh úvodního online setkání vedení AV ČR se členy komisí, pozorovateli Akademické rady a pracovišť AV ČR,
4.
schvaluje návrh rozdělení týmů pracovišť AV ČR do subkomisí oborů Engineering
and technology, Chemical sciences and Biological sciences A,
5.
ukládá S. Kozubkovi, aby o schválených změnách informoval příslušná pracoviště
AV ČR a členy hodnoticích komisí,
6.
schvaluje doplnění složení oborové komise č. 7–2 Engineering and technology
a č. 10 – History and archaeology pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
7.
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným předsedům komisí jmenovací
dekret,
8.
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované předsedy informoval o jejich činnosti a ve
spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů,
9.
ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR předložil na příští
zasedání Akademické rady návrh na doplnění složení hodnoticích oborových komisí,
10. ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR,
v. v. i., zajistil technickou a konzultační podporu při organizaci videokonferencí pro
pracoviště a Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR (OPV KAV),
11. ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s OPV KAV a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., připravila úvodní videoprezentaci AV ČR.
1.
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III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 5. ledna 2021

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 5. ledna 2021, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR,
a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)
Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
2)

Informace o přípravě hodnocení

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesené informace.
4)

Ekonomické záležitosti

Akademická rada
1.

2.
3.

V.

bere na vědomí úpravu rozpočtu kapitoly Akademie věd ČR na základě zákona
č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, ze dne
31. prosince 2020,
schvaluje s připomínkami seznam činností v rámci podpory činností pracovišť
AV ČR,
bere na vědomí informace o poskytnutí dotací v období od 14. prosince. do
31. prosince 2020 z výzvy č. 30/2020/NEON-II a o navýšení v rámci změnových rozhodnutí z výzvy č. 17/2020/STA.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací na rok 2021 podle návrhů uvedených v příloze předloženého materiálu.
VI.

Návrh na jmenování členů schvalujícího orgánu pro schválení účetní závěrky
organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. prosinci 2021

Akademická rada
1.

2.

jmenuje členy „schvalujícího orgánu“ dle § 29 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek:
RNDr. Martina Bileje, DrSc., ThLic. Petra Šimůnka a JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D.,
bere na vědomí přednesené informace.
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VII.

Návrh výzvy pro podávání žádosti o poskytnutí dotace související s podporou
předkladatelů projektů ERC v roce 2021

Akademická rada schvaluje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace související
s podporou předkladatelů projektů ERC v roce 2021 ev. č. 29/2021 uvedenou v příloze tohoto materiálu.
VIII. Zabezpečení usnesení LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada

2.

bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení LVI. zasedání
Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
vyslovuje velké poděkování předsedajícímu Akademického sněmu, členům pracovních komisí Akademického sněmu a dále pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska
společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění LVI. zasedání
Akademického sněmu.

IX.

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

1.

Akademická rada
1.

2.
3.

v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LVII. zasedání Akademického sněmu
AV ČR na úterý 23. března 2021 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
a.
Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR
b.
Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2020 a zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LVI. zasedání Akademického
sněmu AV ČR – E. Zažímalová
c.
Volba členů Akademické rady AV ČR a volba členů Vědecké rady AV ČR pro
funkční období 2021–2025
d.
Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2020 a její závěrečný účet za
rok 2020 – M. Bilej
e.
Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2017–2021 –
A. Fejfar
f.
Prezentace ústavu OV III
g.
Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR od LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR – J. Gabriel
h.
Boj pracovišť AV ČR s covidem-19 v období 2020–2021
i.
Volné návrhy
j.
Zpráva návrhové komise Akademického sněmu AV ČR, projednání usnesení
a závěr zasedání,
ukládá svým členům, aby do 9. února 2021 předali E. Zažímalové náměty pro její
projev na LVII. zasedání Akademického sněmu,
ukládá E. Zažímalové, aby:
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předložila Akademické radě k jednání per rollam nejpozději do 29. ledna 2021
návrh úprav Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu, odrážejících
mimořádnou pandemickou situaci,
b.
předložila návrh úprav Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu
schváleného Akademickou radou per rollam k projednání Dozorčí komise
Akademického sněmu do 5. února 2021 a s ohledem na mimořádnost situace
požádala Dozorčí komisi Akademického sněmu, zdali by výsledky projednání
mohly být sděleny Akademické radě do 12. února 2021,
c.
předložila Akademické radě k jednání per rollam dne 19. února 2021 návrh
písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od LVI. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
d.
předložila zasedání Akademické rady dne 9. února 2021 návrh složení pracovních komisí Akademického sněmu,
e.
informovala členy Akademického sněmu o plánovaném termínu a podobě realizace LVII. zasedání Akademického sněmu a plánovaném hlasování
Sněmu per rollam o nutnosti úpravy Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu, záležitostech týkajících se ustavení volební komise LVII. zasedání Sněmu a dovolby člena mandátové komise Sněmu pro zbytek funkčního
období Sněmu 2018–2022– dne 15. února 2021,
f.
vyhlásila hlasování Akademického sněmu per rollam o návrhu úprav Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu v podobě odsouhlasené Dozorčí
komisí Akademického sněmu, záležitostech týkajících se ustavení volební komise LVII. Sněmu a dovolby člena mandátové komise Sněmu pro zbytek
funkčního období Sněmu 2018–2022 v termínu od 22. do 25. února 2021,
g.
předložila Akademické radě k jednání per rollam nejpozději do 2. března 2021
seznam kandidátů na členy Akademické rady AV ČR pro funkční období
2021–2025 a návrh volební procedury ve znění pro Akademický sněm,
h.
předložila Akademické radě k jednání per rollam nejpozději do 2. března 2021
seznam kandidátů na členy Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–
2025 a návrh volební procedury ve znění pro Akademický sněm,
i.
předložila Akademické radě k jednání per rollam nejpozději do 2. března 2021
návrh časového rozvrhu LVII. zasedání Akademického sněmu,
ukládá M. Bilejovi, aby předložil Akademické radě k jednání per rollam nejpozději do
26. února 2021 návrh písemné zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2020
a její závěrečný účet za rok 2020 ve znění pro Akademický sněm,
ukládá A. Fejfarovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 9. února 2021 návrh
písemné zprávy o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2017–2021 ve
znění pro Akademický sněm,
žádá J. Gabriela, aby po projednání pracovních materiálů předkládaných na program
LVII. zasedání Akademického sněmu v Dozorčí komisi Akademického sněmu seznámil Akademickou radu se zprávou Dozorčí komise pro LVII. zasedání Akademického
sněmu, pokud možno nejpozději na zasedání Akademické rady dne 9. března 2021,
ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady
předložila Akademické radě nejpozději na zasedání dne 9. února 2021 podklady pro
návrh usnesení LVII. zasedání Akademického sněmu,
ukládá ředitelce Kanceláře AV ČR M. Bártové a řediteli SSČ AV ČR T. Wenclovi, aby
po organizační a materiálně-technické stránce zajistili:
a.
svolání LVII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh v podobě distančního pracovního zasedání formou videokonference,
a.

4.

5.

6.

7.

8.
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hlasování Akademického sněmu per rollam v termínu od 22. února 2021 do
25. února 2021,
ukládá řediteli SSČ AV ČR T. Wenclovi, aby zajistil realizaci elektronické tajné volby
členů Akademické rady a Vědecké rady pro funkční období 2021–2025 na LVII. zasedání Akademického sněmu prostřednictvím online hlasovací aplikace,
ukládá řediteli SSČ AV ČR T. Wenclovi, aby nejpozději do 5. března 2021 zajistil přípravu videoprezentace Boj pracovišť AV ČR s covidem-19 v období 2020–2021,
ukládá řediteli SSČ AV ČR T. Wenclovi, aby nejpozději do 5. března 2021 zajistil přípravu medailonků formou videoprezentací všech kandidátů do Akademické rady
AV ČR pro funkční období 2021–2025 ve stejném formátu a délce trvání medailonku
do jedné minuty,
ukládá M. Pravdové, aby provedla tiskové zajištění LVII. zasedání Akademického
sněmu.
b.

9.

10.
11.

12.

X.

Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v All European Academies (ALLEA) pro rok 2021

Akademická rada
1.
2.
XI.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ALLEA za rok
2021 ve výši 4.410 eur,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2021.
Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku
AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o ukončení působení Ing. Romany Slámové, Ph.D., ve funkci
místopředsedkyně Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku, v. v. i., ke dni 31. prosince
2020,

2.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,
jmenuje RNDr. Ivanu Kopeckou, Ph.D., místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu pro
hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., s účinností od 13. ledna 2021 na pětileté funkční období, tj. do 12. ledna 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovací a jmenovací dopis,
b.
J. Řídkému, aby informoval ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,
o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách
pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

3.

4.

XII.

Návrh na jmenování předsedy dozorčí rady pracoviště II. vědní oblasti

Akademická rada
1.

jmenuje RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu anorganické
chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 20. ledna 2021 na pětileté funkční období, tj. do
19. ledna 2026,
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2.

ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR,
v. v. i., o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách
pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIII. Návrh na jmenování členů dozorčí rady pracoviště II. vědní oblasti
Akademická rada
1.
2.

3.

4.

bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na místo
místopředsedy a dva na členy čtyř kandidátů,
jmenuje Mgr. Otakara Franka, Ph.D., na funkci místopředsedy Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 20. ledna 2021 na první
pětileté funkční období, tj. do 19. ledna 2026,
jmenuje Ing. Janu Bludskou, CSc., členkou Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 20. ledna 2021 na první pětileté funkční období,
tj. do 19. ledna 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné děkovací a jmenovací dopisy,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, v. v. i., o výsledku volby a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIV. Závěry 40. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

4.

XV.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 40. zasedání dne 5. ledna 2021,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1–II.1.2 dle přiloženého zápisu,
doporučuje řediteli Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., aby ve smyslu
dokumentů projednávaných na 39. zasedání Majetkové komise, byla členem dozorčí
rady IOCB TECH, s. r. o., na pětileté funkční období jmenována Ing. Petra Janečková,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové
komise AV ČR a tohoto usnesení.
Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Muzeum Blanenska

Akademická rada
1.

2.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací,
doporučuje E. Zažímalové, aby podepsala Dohodu mezi Akademií věd ČR a Muzeem
Blanenska, příspěvkovou organizací.
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XVI. Návrh na změnu zřizovací listiny Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh změny zřizovací listiny Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
podle předloženého návrhu,
ukládá Z. Wolfové, aby zajistila veškeré náležitosti týkající se změny zřizovací listiny
Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

XVII. Návrh směrnice Akademické rady o kontrolních činnostech zaměřených na
hospodaření s veřejnými prostředky v Akademii věd České republiky a na jejích pracovištích
Akademická rada
1.

2.

schvaluje s připomínkami návrh směrnice Akademické rady o kontrolních činnostech zaměřených na hospodaření s veřejnými prostředky v Akademii věd České republiky a na
jejích pracovištích podle předloženého návrhu,
ukládá T. Petrasové a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice.

XVIII. Zapojení AV ČR do společného programu partnerství HERA a NORFACE s názvem CHANSE
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí předloženou informaci o programu CHANSE,
souhlasí s rezervováním celkové částky 470 000 eur na finanční podporu projektů realizovaných v období 2022−2025,
ukládá:
a.
H. Sychrové, aby za AV ČR podepsala související konsorciální smlouvu a další
návazné dokumenty,
b.
H. Sychrové, aby koordinovala a zajistila účast pracovišť AV ČR v programu
CHANSE.

XIX. Návrh na podporu prohlášení IAP s názvem Protection of Marine Environment
Akademická rada vyjadřuje podporu prohlášení IAP s názvem Protection of Marine Environment.
XX.

Revize Memoranda o spolupráci v rámci aktivity EIG CONCERT-Japan

Akademická rada
1.
2.

pověřuje E. Zažímalovou, aby za AV ČR podepsala Memorandum o spolupráci v rámci
aktivity EIG CONCERT-Japan,
ukládá H. Sychrové, aby zajišťovala účast pracovišť AV ČR v aktivitě EIG CONCERTJapan.
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XXI. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a National Applied Research Laboratories (NARLabs) na Tchaj-wanu
Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Applied Research Laboratories,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení.

XXII. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a tchajwanskou
Tunghai University (THU)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky
a Tunghai University,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení.

XXIII. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a tchajwanskou
National Tsing Hua University (NTHU)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Tsing Hua University,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení.

XXIV. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a tchajwanskou
Academia Sinica (AS)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Academia Sinica,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení.

XXV. Dodatek ke smlouvě o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR)
a Korea Electronics Technology Institute (KETI)
Akademická rada
1.

schvaluje předložený návrh Dodatku ke smlouvě o vědecké spolupráci mezi Akademií
věd České republiky a Korea Electronics Technology Institute,
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2.

navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dodatek ke smlouvě uvedený v prvním bodě
tohoto usnesení.

XXVI. Návrh na změnu složení Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí změnu zástupce Odborů pracovníků ve vědě v Bytové komisi AV ČR,
děkuje PhDr. Janu Boublíkovi (Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu) za odvedenou práci a jmenuje Mgr. Jana Kobera, LL.M., z Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., novým členem Bytové komise AV ČR s účinností od 13. ledna 2021,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovný dopis a jmenovací dekret.

XXVII. Návrh na změnu jednacího řádu dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

schvaluje jednací řád dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., podle předloženého návrhu,
ukládá Z. Wolfové, aby informovala předsedu dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR,
v. v. i., o schválení jednacího řádu.

XXVIII. Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2020 podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Akademická rada schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2020 podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
podle předloženého návrhu.
XXIX. Informace o usneseních vlády České republiky za období od 20. listopadu 2020
do 31. prosince 2020
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých od
20. listopadu 2020 do 31. prosince 2020.
XXX. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR za období
od 19. listopadu 2020 do 7. ledna 2021.
XXXI. Různé
1)

Informace o činnosti Grantové agentury ČR

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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2)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.

j.

z podnětu P. Barana bere na vědomí podnět, aby byla provedena analýza stávajícího
systému vyjadřování podpor kandidátům na členy Akademické rady a jiných orgánů
AV ČR a případně navržena jeho úprava,
z podnětu J. Řídkého souhlasí, aby byla vytvořena stručná informační brožurka o fungování AV ČR v českém i anglickém jazyce, a žádá M. Pravdovou a L. Vostrou o ideový
koncept tohoto materiálu s tím, že jako výchozí zdroj může být použit materiál Odboru
podpory vědy Kanceláře AV ČR o AV ČR využitý pro hodnocení pracovišť AV ČR,
z podnětu S. Kozubka bere na vědomí námět, aby bylo v ročních zprávách o činnosti
pracovišť AV ČR evidováno členství zaměstnanců pracovišť AV ČR v edičních radách
tuzemských a zahraničních časopisů, a žádá M. Pravdovou, aby zajistila agendu s tím
spojenou,
z podnětu P. Krejčího souhlasí, aby byla určená pracoviště informována o rozsahu a náležitostech Zprávy o vědecké činnosti uváděné ve výročních zprávách pracovišť AV ČR,
a žádá L. Vostrou o zpracování příslušných podkladů,
z podnětu J. Lazara bere na vědomí materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací
v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2019 a žádá P. Barana a J. Lazara o analýzu uváděných dat týkajících se finančních prostředků určených na základní
a aplikovaný výzkum,
z podnětu T. Petrasové souhlasí s návrhem na úpravu harmonogramu oslav 30. výročí
CEFRES, které jsou plánovány na 27.–29. května 2021 v Praze tak, že první dva dny
proběhne mezinárodní konference v budově AV ČR, Národní 3 a účastníky uvítá předsedkyně AV ČR. Akademická rada preferuje prezenční průběh oslav,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí návrh, aby v rámci agend členů Akademické
rady byly zřízena agenda udržitelného rozvoje na AV ČR,
z podnětu J. Řídkého doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu 43. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), která probíhá během školního roku
2020/2021,
z podnětu H. Sychrové žádá členy Akademické rady v termínu do 15. ledna 2021 o návrhy vhodných hodnotitelů pro konsorciální projekty SEA-Europe v programech Infekční
onemocnění, Nanotechnologie, Biohospodářství a Digitální zdraví,
bere se souhlasem na vědomí písemně předložené informace H. Sychrové:
1.
s ohledem na přetrvávající pandemii covidu-19 dochází ke změnám u následujících akcí:
i.
workshop akademií ČR a Izraele (Czech–Israel Workshop: Law between
State and History), plánovaný na 22.–23. února 2021, by měl proběhnout
na podzim 2021,
ii.
setkání „UK – V4 Frontiers Science meeting“, plánované na podzim 2020,
by mělo na návrh Britské královské společnosti proběhnout v původním
termínu v online formátu,
2.
belgická FWO (The Research Foundation – Flanders) oznámila zrušení veškeré
bilaterální spolupráce formou společných projektů. Rozhodnutí se nedotkne řešených mobilitních projektů s AV ČR, které řádně poběží do roku 2022. Poté budou zahraniční vědečtí pracovníci přijímáni pouze na základě individuálních žádostí v rámci jednostranných nabídek stáží či programů FWO,
3.
německá partnerská organizace DAAD (German Academic Exchange Service)
souhlasí s ročním prodloužením doby realizace společných mobilitních projektů
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k.
l.

běžících v letech 2019–2020. Informace byla předána na dotčená pracoviště
AV ČR,
4.
japonská partnerská organizace JSPS vyhlásila soutěž o Postdoctoral
Fellowship for Overseas Researches 2021. Informace o podmínkách a termínech pro podávání žádostí byla rozšířena na pracoviště AV ČR a prostřednictvím
MŠMT i na ostatní výzkumné instituce. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české
straně je 31. března 2021. AV ČR je gestorem za celou ČR,
5.
aktuální informace o spolupráci v rámci organizací EASAC, ALLEA, FEAM, ISC,
IAP OSN
z podnětu L. Vostré bere na vědomí informace o setkání s předsedy dozorčích rad, které
proběhlo dne 6. ledna 2020,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí aktuální informace týkající se odprodeje pozemků
v areálu Krč.
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