Usnesení
z 8. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 11. ledna 2022
I.

Ověření zápisu z 7. zasedání Akademické rady AV ČR dne 16. listopadu 2021
a jednání per rollam č. 5–6
1)

Návrh na schválení mimořádného členského příspěvku do Expertní rady
evropských akademií (EASAC) na rok 2022 - 5. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
30. listopadu 2021 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada schvaluje mimořádný členský příspěvek do mezinárodní organizace EASAC na rok 2022 ve stejné výši jako každoroční členský příspěvek
(1 897,5 eur).
2)

Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce
od r. 2022 (část I.) - 5. per rollam

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

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledky výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku 2022 (část I.),

2.

ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů projektů.

3)

Návrh podkladů pro hodnocení pracovišť AV ČR dle Metodiky 2017+ 5. per rollam

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

schvaluje návrh podkladů pro hodnocení pracovišť AV ČR dle Metodiky
2017+,

2.

ukládá J. Homolovi, aby podklady pro hodnocení pracovišť AV ČR dle Metodiky
2017+ poskytl Úřadu vlády.

4)

Závěry 3. jednání Bytové komise AV ČR - 5. per rollam

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

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích
a standardních bytů podle zápisu z 3. jednání Bytové komise AV ČR konaného
dne 18. listopadu 2021,
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2.

ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto jednání.

5)

Návrhy na poskytnutí dotací - 6. per rollam

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

schvaluje revokaci části usnesení č. V. odst. 4 Akademické rady ze dne 16. listopadu 2021 týkající se žádosti o poskytnutí dotace čj. AVCR 7819/2021 z výzvy č. 18/2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2.

souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. 09/MS/EO2021 ze
dne 7. října 2021 týkající se výzvy č. 13/2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

6)

Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2022 - návrhy - 6. per
rollam

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

schvaluje výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2022 č. 13/2022
a 14/2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2.

schvaluje, že výzvy č. 13/2022 a 14/2022 budou zveřejněny za předpokladu,
že AV ČR bude disponovat prostředky rozpočtovanými na výzvy a že to pravidla rozpočtového provizoria (§ 9 zák. č.218/2000 Sb.) umožní.

7)

Žádosti Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele k převodu movitého majetku - 6. per rollam

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

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání – uzavření Smlouvy o dílo mezi Fyzikálním ústavem
AV ČR, v. v. i., jako objednatelem a firmou DELONG INSTRUMENTS a. s.,
IČO 46903879, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 3738, se sídlem Palackého třída 3019/153b, Královo Pole, 612 00 Brno,
jako dodavatelem vybraným na základě veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „L2 and L4PW Compressor and Beam Injector Integrated Vacuum, Optomechanical and Electronic Control Systems
[TP21_046]“, jejímž předmětem je výrobní návrh, výroba, dodání a instalace
laserových kompresorů s injektorem do centra ELI Beamlines, a to za celkovou
kupní cenu ve výši 100.492.000,00 Kč bez DPH,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání – uzavření Smlouvy o dílo mezi Fyzikálním ústavem
AV ČR, v. v. i., jako objednatelem a firmou STREICHER, spol. s r. o., Plzeň,
IČO 14706768, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 301, se sídlem Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, jako dodavatelem vybraným na základě veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení
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pod názvem “L4 10 PW Laser Beam Distribution Vacuum Infrastructure
TP20_040", jejímž předmětem je výrobní návrh, výroba, dodání do centra ELI
Beamlines, instalace vakuových komor, propojů a podpěr, a to za celkovou
kupní cenu ve výši 47.806.000,00 Kč bez DPH,
3.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva
stavby spolu se smlouvou kupní ze dne 25. 10. 2021 (schváleno pod čj.: AVCR
7206/2021), uzavřené mezi Obcí Dolní Břežany jako prodávajícím a Fyzikálním
ústavem AV ČR, v. v. i., jako kupujícím (stavebníkem), jehož předmětem je:
1.

zrušení části smlouvy v rozsahu práva stavby k „Pozemkům bez převodu
vlastnictví“,

2.

vypořádání částky 1.363.670,00 Kč sestávající z ceny za zřízení práva
stavby a příslušné daně z přidané hodnoty,

3.

závazek uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti, jejímž obsahem bude zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu stavebníka
umístit pod povrchem „Pozemků bez převodu vlastnictví“ podzemní část
stavby, za cenu obvyklou zjištěnou na základě znaleckého posudku, a to
ve lhůtě do dvou měsíců ode dne uzavření předloženého dodatku č. 1,

4.

souhlas obce Dolní Břežany se zahájením stavebních prací ještě před
zápisem uvedeného práva služebnosti do evidence Katastru nemovitostí,

4.

ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z hlasování per
rollam č. 4 Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

8)

Návrh na podporu manifestu k posílení pozice výzkumu a inovací
v agendě EU - 6. per rollam

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

souhlasí s podporou manifestu k posílení pozice výzkumu a inovací v agendě
EU,

2.

pověřuje E. Zažímalovou, aby podepsala dopis stvrzující podporu AV ČR této
iniciativě.

9)

Návrh na jmenování předsedy Dozorčí rady Biologického centra AV ČR,
v. v. i. - 6. per rollam

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

jmenuje prof. RNDr. David Honyse, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2022 na pětileté funkční
období, tj. do 31. prosince 2027,

2.

ukládá:
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,
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b.

10)

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

Zpráva o hodnocení výzkumného programu Strategie AV21 – Globální
konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy – č. 15 za rok
2021 – 6. per rollam

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

II.

1.

bere na vědomí zprávu Rady Strategie AV21 o hodnocení výzkumného programu Strategie AV21 č. 15 za rok 2021,

2.

schvaluje pokračování řešení výzkumných programů č. 15, 19, 20, 23, 24 a 25
v roce 2022,

3.

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

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne 4. ledna 2022, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu
z PAR, a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
III.

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 bere se souhlasem na vědomí přednesené informace.
IV.

Závěry 8. 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 8. zasedání ze dne 4. ledna 2022,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1.1.– II.1.5. dle přiloženého zápisu,

3.

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

4

V.

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

Akademická rada
1.

2.

2.

v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LIX. zasedání Akademického sněmu
AV ČR na středu 20. dubna 2022 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
1.

Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu

2.

Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2021 a zpráva o činnosti Akademické rady za období od LVIII. zasedání Akademického sněmu –
E. Zažímalová

3.

Volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–2026 podle
čl. 11 odst. 1 písm. e) a f) Stanov AV ČR

4.

Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2021 a její závěrečný účet –
M. Bilej

5.

Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Gabriel

6.

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

7.

Volné návrhy 8. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání
usnesení a závěr zasedání,

ukládá E. Zažímalové, aby předložila:
a.

zasedání Akademické rady dne 8. března 2022 seznam kandidátů pro volbu
části členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–2026 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank ve znění pro Akademický sněm,

b.

zasedání Akademické rady dne 8. března 2022 seznam kandidátů pro volbu
části členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–2026 z řad významných domácích a zahraničních vědců ve znění pro Akademický sněm,

c.

Akademické radě k hlasování per rollam nejpozději dne 25. března 2022 návrh
písemné zprávy o činnosti Akademické rady za období od LVIII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,

d.

nejpozději zasedání Akademické rady dne 5. dubna 2022 návrh na upřesnění
procedury volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–
2026 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank ve znění pro Akademický sněm,

e.

nejpozději zasedání Akademické rady dne 5. dubna 2022 návrh na upřesnění
procedury volby části členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–
2026 z řad významných domácích a zahraničních vědců ve znění pro Akademický sněm,

f.

nejpozději zasedání Akademické rady dne 5. dubna 2022 návrh časového rozvrhu LIX. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí,

ukládá M. Bilejovi, aby předložil Akademické radě k hlasování per rollam nejpozději
dne 25. března 2022 návrh písemné zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce
2021 a její závěrečný účet ve znění pro Akademický sněm,
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3.

žádá J. Gabriela, aby po projednání pracovních materiálů předkládaných na program
LIX. zasedání Akademického sněmu v Dozorčí komisi Akademického sněmu seznámil Akademickou radu, pokud možno na zasedání dne 5. dubna 2022, se zprávou
Dozorčí komise Akademického sněmu pro LIX. zasedání Akademického sněmu,

4.

ukládá L. Náhlíkovi, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady
předložil zasedání Akademické rady dne 8. února 2022 podklady pro návrh usnesení
LIX. zasedání Akademického sněmu,

5.

ukládá M. Pravdové, aby:
a.

předložila Akademické radě k hlasování per rollam nejpozději dne 25. března
2022 návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2021 ve znění
pro Akademický sněm,

b.

provedla tiskové zajištění LIX. zasedání Akademického sněmu,

6.

ukládá I. Müllerové, aby předložila zasedání Akademické rady dne 8. února 2022
název pracoviště AV ČR z I. vědní oblasti, které bude prezentovat své významné vědecké výsledky na LIX. zasedání Akademického sněmu a název a podobu této prezentace,

7.

žádá ředitelku Kanceláře AV ČR M. Bártovou a ředitele SSČ AV ČR T. Wencla, aby
předložili:

VI.

a.

nejpozději zasedání Akademické rady dne 8. března 2022 návrh organizace
logistické a produkční stránky a technického zabezpečení LIX. zasedání Akademického sněmu;

b.

nejpozději zasedání Akademické rady dne 8. března 2022 návrh způsobu realizace tajné volby externích kategorií členů Akademického sněmu pro funkční
období 2022–2026 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank a z řad
významných domácích a zahraničních vědců na LIX. zasedání Akademického
sněmu a návrh jejího organizačního a technického zajištění.

Návrh postupu konstituování Akademického sněmu AV ČR pro funkční období
2022–2026

Akademická rada
1.

bere s připomínkami na vědomí předloženou důvodovou zprávu,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby:
a.

b.

v rámci přípravy LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR vyžádala ve lhůtě
do 28. února 2022:
i.

od pracovišť AV ČR a příslušných podnikatelských svazů návrhy kandidátů, ze kterých bude zvoleno nejvýše deset zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026 podle čl. 11 odst. 1 písm. e) Stanov AV ČR,

ii.

od pracovišť AV ČR návrhy kandidátů, ze kterých bude zvoleno nejvýše
dvacet pět významných domácích a zahraničních vědců do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026 podle čl. 11 odst. 1
písm. f) Stanov AV ČR,

v květnu 2022 zaslala pracovištím AV ČR hromadný dopis s pokyny k uskutečnění volby zástupců pracovišť do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026 podle čl. 11 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR,
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VII.

c.

v květnu 2022 požádala vládu České republiky o jmenování nejvýše deseti zástupců státních orgánů do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období
2022–2026 podle čl. 11 odst. 1 písm. d) Stanov AV ČR,

d.

v květnu 2022 požádala Radu vysokých škol o jmenování nejvýše patnácti
představitelů vysokých škol do Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026 podle čl. 11 odst. 1 písm. c) Stanov AV ČR.

Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR

Akademická rada AV ČR
1.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila:
a.

čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách prof. RNDr. Radimu Blahetovi, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.),

b.

čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof.
Dr. Andreasi Erwinu Eckartovi (1st Physics Institute, University of Cologne),

c.

čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. RNDr. Pavlu Bosákovi, DrSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.),

d.

čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických
věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu Ing. Jaromíru Horáčkovi,
DrSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.),

e.

čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách MUDr. Janu Kopeckému, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR,
v. v. i.),

f.

čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách:

g.

h.

•

prof. Avneru Shakedovi, Ph.D. (Universität Bonn, Německo),

•

prof. JUDr. PhDr. mult. Michalu Tomáškovi, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy),

čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách:
•

PhDr. Daniele Hodrové, DrSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR,
v. v. i.),

•

prof. Petru Steinerovi, Ph.D. (University of Pennsylvania, Philadelphia,
USA),

čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách:
•

prof. Marku Cornwallovi (University of Southampton, Southampton, Velká
Británie),

•

prof. PhDr. Ivu Hlobilovi, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.),

•

prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc., dr. h. c. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy),

•

prof. PhDr. Svatavě Rakové, CSc., (Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
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2.

i.

čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy
doc. RNDr. Eduardu Kejnovskému, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i),

j.

čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky:
•

doc. RNDr. Stanislavu Kozubkovi, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR,
v. v. i.),

•

Ing. Milanu Peňázovi, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AVČR, v. v. i.),

ukládá M. Bártové, aby zajistila organizaci předání medailí.

VIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu dějin
umění AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu dějin umění AV ČR,
v. v. i., jmenovala doc. PhDr. Tomáše Wintera, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu dějin
umění AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. března 2022 –
28. února 2027,

3.

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

IX.

Návrh nové koncepce prémie Lumina quaeruntur

Akademická rada
1.

bere na vědomí teze Vědecké rady AV ČR k nové koncepci prémie Lumina quaeruntur,

2.

z podnětu J. Bludské ustavuje pracovní skupinu k nové koncepci prémie Lumina
quaeruntur ve složení O. Beránek, M. Bilej, Z. Havlas, J. Homola, J. Řídký (Akademická
rada), J. Lukeš, Z. Mansfeldová, O. Santolík (Vědecká rada), L. Horníček, L. Vostrá
(Kancelář AV ČR) a hosté E. Zažímalová a P. Baran.

X.

Návrh nových výzkumných programů Strategie AV21 k zahájení řešení od
ledna 2022

Akademická rada
1.

na návrh Rady Strategie AV21 a doporučení Vědecké rady AV ČR schvaluje zřízení čtyř
výzkumných programů Strategie AV21 na dobu pěti let od ledna 2022 a jmenuje jejich
koordinátory:
a.

Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence
a kvantové technologie (koordinátor prof. Ing. Josef Lazar, Dr.),

b.

Udržitelná energetika (koordinátor doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.),

c.

Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita (koordinátorka
Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.),

d.

Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob (koordinátor PD.
Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček) s tím, že bude posílena prezentace výzkumného programu směrem k veřejnosti,
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2.

ukládá J. Pleškovi informovat ředitele dotčených pracovišť a koordinátory navržených
výzkumných programů Strategie AV21 o výsledcích výběru nových výzkumných programů.

XI.

Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce
od r. 2022 (část II.) a žádost o prodloužení realizace mobilitního projektu reg.
číslo PAN-20-04

Akademická rada
1.

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledky výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku 2022 (část II.) a žádost o prodloužení realizace
mobilitního projektu reg. č. PAN-20-04,

2.

ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů projektů a žádosti o prodloužení projektu.

XII.

Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v ENRIO

Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ENRIO na rok 2022
ve výši 1 500 eur,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku na rok 2022.

XIII. Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v All European Academies (ALLEA) pro rok 2022
Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ALLEA za rok 2022
ve výši 4 410 eur,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2022.

XIV. Návrh na změnu složení Rady pro zahraniční styky AV ČR (RZS)
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci doc. Mgr. Tomáše Marvana, Ph.D., a uvolňuje jej z členství
v Rady pro zahraniční styky AV ČR (RZS) ke dni 31. prosinci 2021,

2.

jmenuje Filipa Vostala, Ph.D., novým členem RZS do konce funkčního období této Rady,

3.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XV.

Návrh na jmenování člena Komise pro energetiku AV ČR

Akademická rada
1.

jmenuje PhDr. Tomáše Ehlera, MBA, (Ministerstvo průmyslu a obchodu) členem Komise
pro energetiku AV ČR pro funkční období 2022–2025,
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2.

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

XVI. Ukončení činnosti Koordinační rady hodnocení
Akademická rada
1.

děkuje členům a tajemnici Koordinační rady hodnocení za vykonanou práci,

2.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné děkovné dopisy.

XVII. Zápis změny zřizovací listiny Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o zápisu změny zřizovací listiny Střediska společných činností
AV ČR, v. v. i., do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

2.

děkuje P. Janáčkovi, M. Bártové, T. Wenclovi a zástupcům Ústavu státu a práva AV ČR,
v. v. i., za vykonanou činnost.

XVIII. Závěry hlasování Bytové komise AV ČR per rollam ze dne 17. prosince 2021
Akademická rada
1.

schvaluje prodloužení a ukončení nájemních smluv dle hlasování Bytové komise AV ČR
per rollam ze dne 17. prosince 2021,

2.

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

XIX. Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2021 podle zákona
o svobodném přístupu k informacím
Akademická rada schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2021 podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
podle předloženého návrhu.

XX.

Informace o činnosti pracovní skupiny pro právní analýzu postavení a činnosti
AV ČR

Akademická rada bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny pro právní analýzu
postavení a činnost AV ČR.
XXI. Zabezpečení usnesení LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného
dne 8. prosince 2021
Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení LVIII. zasedání
Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
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2.

ukládá M. Bilejovi zajistit vyplacení odměny předsedovi a členům Dozorčí komise Akademického sněmu dle bodu IV. usnesení LVIII. zasedání Akademického sněmu,

3.

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 LVIII. zasedání Akademického sněmu.

XXII. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok
2020 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě
zjištěných nedostatků.
XXIII. Mezirezortní připomínková řízení v roce 2021
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
XXIV. Informace o usneseních vlády přijatých v období od 8. listopadu 2021 do
31. prosince 2021
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v období od 8. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.
XXV. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období prosinec
2021.
XXVI. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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