Usnesení
z 44. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 9. března 2021

I.

Ověření zápisu z 43. zasedání Akademické rady AV ČR dne 9. února 2021 a jednání per rollam č. 62–63
1)

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky
za období od LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR - 62. per rollam

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

2)

schvaluje Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
souhlasí s předložením této zprávy k projednání LVI. zasedání Akademického
sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.
Žádost Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Geologického ústavu
AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele - 62. per rollam

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

2.
3)

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání – uzavření Implementační smlouvy a Servisní smlouvy
mezi Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Geologickým ústavem AV ČR,
v. v. i., jako společnými zadavateli a objednateli a vítězem 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, zastoupenou Ing. Zdeňkem Marešem, jednatelem, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp.
zn. C 386.
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.
Aktuální záležitosti přípravy LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
- 63. per rollam

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

bere na vědomí, že realizace LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
v distanční podobě ani příprava elektronické tajné volby členů Akademické
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2.
3.

4.

4)

rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–2025 nevyžadují
aktuálně další úpravy Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu,
ruší úkoly uložené na 42. zasedání Akademické rady konaném dne 12. ledna
2021, body IX/3 a), b) a f), a bod IX/8 b),
ukládá E. Zažímalové, aby v předpokládaném termínu 2.–5. března 2021 předložila Akademickému sněmu AV ČR k projednání per rollam následující materiály ve znění schváleném Akademickou radou:
a.
ustavení pracovních komisí LVII. Akademického sněmu,
b.
doplňující volba člena mandátové komise Akademického sněmu pro
zbytek funkčního období Sněmu 2018–2022,
c.
seznam kandidátů do Akademické rady AV ČR pro funkční období
2021–2025 včetně vyjádření sekcí AV ČR a návrh volební procedury
pro elektronickou tajnou volbu do Akademické rady AV ČR,
d.
seznam kandidátů do Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–
2025 včetně vyjádření sekcí AV ČR a návrh volební procedury pro elektronickou tajnou volbu do Vědecké rady AV ČR,
ukládá ředitelce Kanceláře AV ČR M. Bártové a řediteli Střediska společných
činností AV ČR, v. v. i., T. Wenclovi, aby po organizační a materiálně-technické
stránce zajistili hlasování Akademického sněmu per rollam v předpokládaném
termínu od 2. do 5. března 2021.
Návrh složení pracovních komisí LVII. Akademického sněmu AV ČR 63. per rollam

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

5)

bere na vědomí návrh složení pracovních komisí LVII. zasedání Akademického
sněmu AV ČR,
souhlasí s předložením tohoto návrhu Akademickému sněmu AV ČR k hlasování per rollam v předpokládaném termínu 2. až 5. března 2021.
Seznam kandidátů pro volbu členů Akademické rady AV ČR pro funkční
období 2021–2025 a návrh volební procedury - 63. per rollam

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

6)

bere na vědomí předložený materiál k přípravě volby členů Akademické rady
AV ČR pro funkční období 2021–2025,
souhlasí s předložením tohoto materiálu Akademickému sněmu AV ČR k hlasování per rollam v předpokládaném termínu 2. až 5. března 2021.
Seznam kandidátů na členství ve Vědecké radě AV ČR pro funkční období 2021–2025 a návrh volební procedury - 63. per rollam
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Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 2. března 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

7)

bere na vědomí předložený materiál k přípravě volby členů Vědecké rady
AV ČR pro funkční období 2021–2025,
souhlasí s předložením tohoto materiálu Akademickému sněmu AV ČR k hlasování per rollam v předpokládaném termínu 2. až 5. března 2021.
Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2020 a výňatek ze Závěrečného účtu - 63. per rollam

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

bere na vědomí předložený návrh zprávy pro Akademický sněm,
souhlasí s předložením materiálu k projednání LVII. zasedání Akademického
sněmu ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov AV ČR.

8)

Návrh doplnění složení oborových komisí pro Hodnocení výzkumné
a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta
2015–2019 - 63. per rollam

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

4.

II.

schvaluje doplněné složení oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových komisí
jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových komisí informoval
o jejich činnosti a ve spolupráci s Kanceláří AV ČR (KAV) zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů,
odvolává dva členy hodnoticích komisí dle předloženého materiálu z důvodu
nečinnosti.

Návrh doplnění složení oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

Akademická rada
1.
2.

schvaluje doplněné složení oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových komisí jmenovací dekrety,
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3.
4.

5.
6.

III.

ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových komisí informoval o jejich
činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů,
odvolává prof. Marka Blatného z pozice pozorovatele – zástupce AV ČR u komise
č. 12 - Humanities and the arts a jmenuje na tuto pozici doc. Mirjam Friedovou, Ph.D.
Schvaluje náhradní pozorovatele – zástupce AV ČR k příslušným oborovým komisím
dle předloženého materiálu,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenované pozorovatelce oborové komise jmenovací dekret,
bere na vědomí odhlášení týmu Department of Biomaterials and Biophysical Methods
z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., z hodnocení.
Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2020

Akademická rada
1.
2.

IV.

souhlasí s předloženým návrhem Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2020,
souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu k projednání LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.
Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 2. března 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)

Informace o přípravě hodnocení

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
4)

Ekonomické otázky

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí přednesené informace,
v souvislosti se zajištěním povinného testování zaměstnanců na pracovištích
na výskyt koronaviru SARS-CoV-2 souhlasí s navrženým rozšířením seznamu
aktivit hrazených z výzvy č. 19/2021 (Podpora činnosti pracovišť AV ČR) uvedeným v příloze č. 1 zápisu.
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VI.

Návrh na poskytnutí dotací

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

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační
složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. 12. 2020

Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu AV ČR
sestavené k 31. prosinci 2020, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu ze dne 3. března 2021 (podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.),
ukládá M. Bilejovi, aby použil toto vyjádření Akademické rady o schválení účetní závěrky do Protokolu o schvalování účetní závěrky (podle § 11 odst. 2, písm. g) vyhlášky č. 220/2013 Sb.), který bude následně vložen do informačního systému státní
pokladny.

VIII. Návrh na jmenování předsedů dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti
Akademická rada
1.

2.

3.

4.

IX.

jmenuje prof. Ing. Michala Haindla, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu jaderné
fyziky AV ČR, v. v. i., s účinností od 16. března 2021 na druhé pětileté funkční období, tj. do 15. března 2026,
jmenuje prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., s účinností od 16. března 2021 na druhé pětileté funkční období,
tj. do 15. března 2026,
jmenuje prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu přístrojové
techniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 16. března 2021 na druhé pětileté funkční období, tj. do 15. března 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dopisy,
b.
J. Řídkému, aby informoval ředitele dotčených pracovišť I. vědní oblasti o jmenování předsedů dozorčích rad na druhé funkční období.
Návrh na jmenování Dozorčí rady Ústavu výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.

jmenuje Dozorčí radu Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., s účinností od
21. března 2021 na pětileté funkční období, tj. do 20. března 2026 ve složení:
předseda: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.,
místopředsedkyně: Ing. Jarmila Grégrová (Ústav výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i.),
členové: Ing. Antonín Tůma, Dr. (ředitel pro správu Povodí Moravy), RNDr. Jaroslav
Rožnovský, CSc., (bývalý ředitel ČHMÚ Brno), Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D. (vedoucí oddělení VÚV TGM, v. v. i.), doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.),
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2.

ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací listiny,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i. o jmenování dozorčí rady a požádal jej o zveřejnění nového složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

X.

Závěry 42. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.

4.
5.

XI.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 42. zasedání ze dne 3. března 2021,
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o vymezení právních vztahů k objektu Hybernská ze dne 7. 11. 2017 v předloženém znění,
schvaluje záměr Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nabýt do svého majetku objekt Washingtonova 1569/21, Praha 1, a to bezúplatným převodem z důvodu veřejného zájmu v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. z majetku České
republiky (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), dle doporučení vládní
dislokační komise, sp. zn.: S/141/2015-OPR, ze dne 11. 2. 2021,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1.1.–II.1.4 a II.2.6. dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.
Návrh pokynu Akademické rady AV ČR, kterým se mění pokyn Akademické
rady Akademie věd ČR č. 2/2018, Vzorový volební řád pro volby na pracovištích
Akademie věd České republiky

Akademická rada
1.

2.

3.
4.

XII.

schvaluje pokyn Akademické rady AV ČR, kterým se mění pokyn č. 2/2018, Vzorový
volební řád pro volby na pracovištích Akademie věd České republiky podle předloženého návrhu,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schváleného
pokynu, a to tak, že dnem vyhlášení pokynu bude nejdříve den, který následuje po
dni konání zasedání Akademického sněmu, na kterém se uskuteční volba členů Akademické rady a Vědecké rady pro funkční období 2021–2025,
ukládá M. Bártové zajistit úpravu interního informačního systému pro následující
volby orgánů AV ČR podle předloženého materiálu,
žádá E. Zažímalovou, aby byly změny hromadných dopisů „Příprava voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR“ a „Příprava volby kandidáta na předsedu AV ČR“ pro funkční období 2025–2029 zohledněny pro následující volby orgánů
AV ČR podle předloženého materiálu.
Návrh pokynu Akademické rady AV ČR o výroční zprávě o činnosti a hospodaření pracoviště AV ČR
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Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami pokyn Akademické rady AV ČR o výroční zprávě o činnosti a hospodaření pracoviště AV ČR podle předloženého návrhu,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schváleného
pokynu.

XIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice č. 2/2019,
o podpoře výzkumných aktivit Platformy CEFRES
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice
č. 2/2019, o podpoře výzkumných aktivit Platformy CEFRES podle předloženého návrhu,
žádá o dopracování směrnice a její předložení Akademické radě k projednání per
rollam v nejbližším možném termínu.

XIV. Návrh na změnu názvu festivalu Týden vědy a techniky AV ČR
Akademická rada souhlasí s připomínkami se změnou názvu festivalu Týden vědy a techniky AV ČR na Týden Akademie věd ČR, a to s platností od roku 2021.
XV.

Koordinace partnerství NORFACE

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
XVI. Změny v řešení běžících mezinárodních projektů v souvislosti s pandemií COVID-19
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí se záměrem prodloužit projekty končící v roce 2021, které o prodloužení požádají, o další rok řešení,
souhlasí s připomínkami s úpravou podmínek čerpání finančních prostředků u projektů mezinárodní spolupráce dle předloženého návrhu,
ukládá H. Sychrové, aby zajistila rozšíření informací o schválených změnách v řešení
projektů mezi příslušná pracoviště AV ČR.

XVII. Návrh časového rozvrhu LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.

2.
3.

souhlasí se zařazením bodu „Informace o projektu BIOCEV a majetku nabytého
v souvislosti s jeho realizací“ na program LVII. Akademického sněmu a souhlasí
s návrhem usnesení podle předloženého návrhu,
schvaluje úpravu návrhu programu LVII. zasedání Akademického sněmu podle předloženého návrhu,
bere na vědomí návrh časového rozvrhu LVII. zasedání Akademického sněmu,
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4.

souhlasí s předložením těchto návrhů LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

XVIII. „Velká“ novela zákona č. 130/2002 Sb. – aktuální stav legislativního procesu
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
XIX. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, o dotacích poskytovaných Akademií
věd České republiky
Akademická rada
1.
2.

XX.

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, o dotacích poskytovaných Akademií
věd České republiky pracovištím podle předloženého návrhu,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené
směrnice.
Informace ve věci provádění archeologických výzkumů oprávněných organizací Labrys, o. p. s., a ZIP, o. p. s.

Akademická rada bere podané informace na vědomí.
XXI. Zapojení AV ČR do dalšího kola výběrového řízení na mezinárodní projekty
spolupráce v rámci aktivity EIG CONCERT-Japan
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí s rezervováním celkové částky 240 000 EUR na finanční podporu tříletých
projektů realizovaných v období 2022−2025,
pověřuje E. Zažímalovou, aby za AV ČR podepsala „Letter of Commitment“ k výzvě
na podávání návrhů projektů,
ukládá H. Sychrové, aby zajišťovala účast pracovišť AV ČR v aktivitě EIG CONCERT-Japan.

XXII. Návrh výsledků hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce za rok 2020 a návrh na předpokládanou výši podpory pro pokračující projekty na rok 2021
Akademická rada
1.
2.

3.

bere se souhlasem na vědomí postup Rady pro zahraniční styky AV ČR (RZS) při
posuzování projektů mezinárodní spolupráce řešených v roce 2020,
schvaluje návrh RZS na výsledky hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce a návrh předpokládané výše podpory pro pokračující
projekty v roce 2021,
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce.
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XXIII. Provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě
výzev č. 13/2020, 14/2020, 28/2020
Akademická rada
1.

bere na vědomí provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých
na základě výzev :
a.
č. 13/2020 (související s programem Mobility Plus v roce 2020),
b.
č. 14/2020 (související s platformami NORFACE a HERA v roce 2020),
c.
č. 28/2020 (související s přijetím zahraničních výzkumných pracovníků
v rámci bilaterálních smluv AV ČR v roce 2020).

XXIV. Návrh finanční podpory pro projekt ERC-CZ/AV na rok 2021
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí postup při posuzování projektů ERC-CZ/AV řešených v roce 2020
a schvaluje výsledky hodnocení průběžných a závěrečných zpráv,
schvaluje návrh předpokládané výše finanční podpory na rok 2021,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.

XXV. Hodnocení průběžných a závěrečných zpráv Akademické prémie - Praemium
Academiae za rok 2020 a návrh finanční podpory na rok 2021
Akademická rada
1.

2.
3.

bere na vědomí postup při posuzování zpráv o vědeckých výsledcích nositelů Akademické prémie v roce 2020 a schvaluje výsledky hodnocení průběžných a závěrečných zpráv,
schvaluje návrh předpokládané výše finanční podpory na rok 2021,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.

XXVI. Zpráva o výsledcích hodnocení vědeckého programu a návrh předpokládané
finanční podpory pro nositele prémie Lumina quaeruntur na rok 2021
Akademická rada
1.

2.
3.

bere na vědomí postup při posuzování vědeckého programu nositelů prémie Lumina
quaeruntur za rok 2020 a schvaluje výsledky hodnocení průběžných a závěrečných zpráv,
schvaluje návrh předpokládané výše finanční podpory na rok 2021,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.
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XXVII. Informace o kontrole plnění Fellowshipu J. E. Purkyně (FJEP) a návrh předpokládané finanční podpory na rok 2021
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí postup při posuzování vědeckého programu nositelů FJEP za rok
2020 a schvaluje výsledky hodnocení průběžných a závěrečných zpráv,
schvaluje návrh předpokládané výše finanční podpory na rok 2021,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.

XXVIII. Návrh finanční podpory pro pokračující projekty Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků na rok 2021
Akademická rada
1.

2.
3.

bere na vědomí postup Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků při posuzování výzkumných projektů řešených v roce
2020,
schvaluje návrh předpokládané výše finanční podpory na rok 2021 ,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.

XXIX. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 31. 12. 2020
Akademická rada
1.
2.

schvaluje výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory
perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.

XXX. Závěrečná zpráva pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“
Akademická rada bere na vědomí Závěrečnou zprávu o využití prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“.
XXXI. Zápis z 22. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.

2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 22. jednání Bytové komise AV ČR konaného
26. února 2021,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.
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XXXII. Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR za
rok 2020 a plnění smluv s kraji ČR
Akademická rada bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů
a ústavů AV ČR za rok 2020 a plnění smluv s kraji ČR.
XXXIII. Návrh Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES na pokračování projektu v roce 2021
Akademická rada
1.
2.
3.

bere se souhlasem na vědomí postup Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES při posuzování průběžné zprávy projektu,
schvaluje návrh Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES na pokračování projektu a návrh na udělení finanční podpory projektu v roce 2021,
ukládá T. Petrasové a H. Sychrové, aby informovaly pracoviště o výsledku hodnocení.

XXXIV. Provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 27/2020 související s Platformou CEFRES
Akademická rada bere na vědomí provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzvy č. 27/2020 související s Platformou CEFRES v roce 2020.
XXXV. Zpráva o financování projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu Akademie věd ČR v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o financování projektů na podporu
prezentace vědy a výzkumu Akademie věd ČR v roce 2020 na základě výzvy č. 15/2020.
XXXVI. Zpráva o financování aktivit Učené společnosti České republiky v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí Zprávu o financování aktivit Učené společnosti České
republiky v roce 2020 na základě výzvy č. 25/2020.
XXXVII. Zpráva o financování projektů na podporu oborových vědeckých společností
v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o financování projektů na podporu
oborových vědeckých společností v roce 2020 na základě výzvy č. 1/2020.
XXXVIII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy
č. 21/2020
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzvy č. 21/2020 související s ekonomickým informačním systémem v roce 2020 (EIS).
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XXXIX. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy
č. 22/2020
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzvy č. 22/2020 související s počítačovými sítěmi AV ČR v roce
2020 (KIT).
XL.

Výsledky kontroly hospodaření v Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok
2019 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada bere na vědomí předložené informace o výsledcích kontroly Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.
XLI. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., za
rok 2019 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada bere na vědomí předložené informace o výsledcích kontroly Ústavu
anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
XLII. Informace o usneseních vlády České republiky za období únor 2021
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých
v měsíci únor 2021.
XLIII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR za měsíc
únor 2021.
XLIV. Různé
1)

Informace o spolupráci mezi společností Ľ ORÉAL Česká republika, Českou
komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty
pro výběr stipendistek „Ľ ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě“.
2)

Návrh na jmenování ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Jiřího Kotka, Dr., do funkce ředitele Ústavu
makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností
od 1. dubna 2021 do 31. března 2026,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.
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3)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

z podnětu J. Gabriela bere na vědomí zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí výzvu MŠMT na nominaci dvou zástupců
AV ČR do Rady pro velké výzkumné infrastruktury. Důvodem je končící mandát stávajících zástupců AV ČR. Akademická rada souhlasí s nominací P. Barana a L. Náhlíka,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí výzvu Ministerstva obrany ke spolupráci
v rámci iniciativy mapování českých technologických kapacit, která je úzce provázána
s agendou Severoatlantické aliance (NATO). Akademická rada souhlasí se zapojením AV ČR do této iniciativy a žádá J. Řídkého, aby jako kontaktní osoba za AV ČR
koordinoval ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., další aktivity v této
věci,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí aktuální informace o zajišťování akreditovaného vzdělávacího programu o práci se zvířaty v gesci SSČ a žádá Z. Havlase,
M. Bileje, M. Bártovou a T. Wencla o předložení návrhu na finanční zajištění tohoto
programu,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí, že v návaznosti na schválení věcného záměru organizace plenárního zasedání TTO Circle v roce 2021 v Praze (29. zasedání
Akademické rady AV ČR dne 3. září 2019) byla AV ČR vyzvána k organizaci tohoto
zasedání v listopadu 2021. Akademická rada žádá J. Lazara o aktuální informace
s tím, že doporučuje, aby byla akce odložena do doby epidemiologicky příznivější,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí aktuální informace o jednáních mezi Ústavem
organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., (ÚOCHB) a Střediskem společných
činností AV ČR, v. v. i., ve věci prodeje pozemků v areálu Krč a žádá Z. Havlase,
M. Bileje a T. Wencla, aby ve spolupráci s ředitelem ÚOCHB předložili Akademické
radě k projednání návrh dalšího postupu v této věci,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí, že v návaznosti na schválení změny zřizovací
listiny SSČ byl podán návrh na zápis této změny do rejstříku veřejných výzkumných
institucí vedeného MŠMT. AV ČR aktuálně obdržela stanovisko MŠMT s výzvou na
úpravu zřizovací listiny spočívající v jejím uvedení do souladu se zákonem o veřejných výzkumných institucích. Akademická rada žádá L. Vostrou a T. Wencla o koordinaci dalších aktivit v této záležitosti,
bere na vědomi informaci M. Bileje, že AV ČR se nebude z vlastní iniciativy organizačně připravovat na očkování zaměstnanců AV ČR a jejích pracovišť proti onemocnění covid-19, a to z důvodu nedostatku příslušných vakcín v ČR. M. Bártová
dále informovala v souvislosti se zavedením povinného testování zaměstnanců
AV ČR a jejích pracovišť na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 o organizačním
zajištění tohoto testování,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí následující písemně předložené informace:
1.
s ohledem na přetrvávající epidemickou situaci došlo k organizačním změnám u těchto akcí:
i.
Česko-izraelského workshopu „Law between State and History“
v únoru 2021 byl vzhledem k současné epidemické situaci zrušen
a nový termín je stanoven na 12.–15. října 2021,
ii.
tradiční setkání vedení AV ČR s vedením Slovenské akademie věd
bylo prozatím odloženo,
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začátkem dubna 2021 se uskuteční online zasedání členů Scientific Council
(SC) a Program Steering Committee (PSC) aktivity SEA-Europe JFS, na kterém bude rozhodnuto o projektech podpořených k financování (z AV ČR předloženy dva návrhy projektů na téma Infectious Diseases),
3.
v návaznosti na započatou spolupráci AV ČR s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou se zástupci AV ČR zúčastnili specializovaného webináře zaměřeného na problematiku užívání pesticidů, který se konal
15. února 2021 v rámci interních seminářů KDU-ČSL.
4.
AV ČR zaslala poslancům Evropského parlamentu, se kterými byl v minulosti
navázán kontakt, zprávu upozorňující na deklaraci iniciovanou spolkem
Science Business Technology Strategy Board, která poukazuje na potřebu
najít správnou rovnováhu mezi otevřeností a bezpečností ve vědě a výzkumu
na globální úrovni, a nabídla v této věci další spolupráci,
5.
nově byl podepsán prováděcí protokol k Dohodě o spolupráci s Mongolskou
AV na mobilitní projekty 2021–2023,
6.
aktuálně se finalizuje dohoda o spolupráci mezi MIT a IOCB TECH, na jejímž
základě bude založen MIT-Czech Academy of Sciences Seed Fund. Připravuje se také související smlouva mezi AV ČR a IOCB TECH,
7.
informace o aktivitách spojených se členstvím AV ČR v mezinárodních organizacích EASAC, IAP a IHRNASS,
z podnětu H. Sychrové souhlasí se zasláním dopisu předsedkyně AV ČR, kterým
podpoří organizaci zasedání Generálního shromáždění IUPAC a světového chemického kongresu v Praze v roce 2027,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informace o záměru MŠMT zrušit program INTER-TRANSFER, z jehož prostředků jsou financovány mezinárodní infrastruktury.
Akademická rada žádá, aby se AV ČR oficiálně ohradila proti tomuto záměru a ukládá
J. Řídkému, aby v součinnosti s ostatními dotčenými institucemi zajistil potřebnou
agendu a informoval RVVI,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí, že MŠMT vypracovalo v současné době revizi
Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz). V návaznosti na návrhy úprav ve výuce fyziky, které byly shledány odborníky v dané oblasti za nekoncepční, bylo MŠMT vyzváno k další diskusi nad RVP
v tomto oboru. Akademická rada ukládá J. Řídkému, aby ve spolupráci s ostatními
místopředsedy, kteří osloví v dané věci ředitele pracovišť AV ČR, a A. Fejfarem zajistil zaslání oficiálního stanoviska AV ČR k návrhům RVP,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že dne 3. března 2021 byl podepsán dodatek
k Prohlášení o spolupráci s Českým rozhlasem na další období,
z podnětu M. Pravdové bere se souhlasem na vědomí, že AV ČR podstupuje kroky
proti zneužití loga AV ČR a jejích ústavů (ÚMCH, ÚFCH JH) v reklamě společnosti
AG CHEMIGROUP,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informace online zasedání Kolegia popularizátorů a pracovníků PR na téma občanské vědy dne 26. února 2021,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí, že zásadní připomínky AV ČR k Programu
NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní
identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III) v gesci Ministerstva kultury byly přijaty,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí, že v souvislosti s přípravou výstavy „Svatá
Ludmila (855/860–921) – 1100 let přemyslovské kněžny v českých dějinách“ v Galerii
Věda a umění (GAVU) bude této události věnován literární pořad na stanici Vltava
Českého rozhlasu,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že Evropská komise vyhlásila výběrové řízení
na členy Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích (European
2.

j.

k.

l.

m.
n.

o.
p.

q.

r.
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s.
t.
u.

v.

Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE). AV ČR nominuje pro toto
výběrové řízení PhDr. Oldřicha Tůmu, Ph.D., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
v. v. i., který je rovněž členem Komise pro etiku vědecké práce AV ČR,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí aktuální informace o projektu vizualizace budovy na Národní 3,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že Národní divadlo nebude schopno realizovat
slavnostní představení pro AV ČR v červnu 2021,
z podnětu H. Krešlové bere na vědomí, že byl vypracován návrh organizačního postupu při obměně členů Akademické rady, který bude zaslán k využití ředitelům odborů KAV a sekretariátům členů Akademické rady,
z podnětu H. Krešlové souhlasí s vyhlášením jednání Akademické rady per rollam ke
dni 11. března a 22. března 2021 a žádá členy Akademické rady, aby předložili materiály k projednání v dostatečném předstihu.

E. Zažímalová závěrem poděkovala celé Akademické radě za odvedenou činnost v jejím
funkčním období.
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Příloha 1
19/2021 – PČP
Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR

Schváleno

Aktivita

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

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),
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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 pro AV ČR),

AR 12. 1. 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)
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