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U s n e s e n í 

z 10. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. března 2022  

 I. Ověření zápisu z 9. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. února a jednání 
Akademické rady per rollam č. 8.  

1) Návrhy na poskytnutí dotací – 8. per rollam 

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 
23. února 2022 schváleno per rollam toto usnesení: 

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2022 v plné výši podle návrhů 
uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu. 

2) Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 
2021 – 8. per rollam 

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 
23. února 2022 schváleno per rollam toto usnesení: 

Akademická rada 

1. schvaluje předložený návrh textu (bez obrazové dokumentace) Výroční zprávy 
o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2021, 

2. ukládá M. Pravdové, aby v termínu do 25. března 2022 předložila graficky upra-
vený návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 
2021 k jednání per rollam. 

3) Závěry 4. jednání Bytové komise AV ČR a Zpráva o činnosti Bytové ko-
mise AV ČR za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 – 8. per 
rollam 

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo 
23. února 2022 schváleno per rollam toto usnesení: 

Akademická rada 

1. bere na vědomí zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR za období od 1. ledna 
2021 do 31. prosince 2021, 

2. schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích 
a standardních bytů podle zápisu z 4. jednání Bytové komise AV ČR konaného 
dne 10. února 2022, 

3. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto jednání. 
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II. Informace o závěrech předsednictva Akademické rady 

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady 
(PAR) dne 1. března 2022, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR, 
a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem. 

III. Informace o aktuálních otázkách 

1) a 2)  Reakce AV ČR na aktuální situaci na Ukrajině a Návrhy výzev pro po-
dání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2022 – Ukrajina a návrh pro-
gramu mezinárodní spolupráce Researchers at Risk Fellowship 

 
Akademická rada 

1. schvaluje program Researchers at Risk Fellowship dle směrnice č. 17/2021, 
o podpoře mezinárodní spolupráce pracovišť AV ČR, a dle příloh č. 1 a 2 to-
hoto materiálu a výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2022 ev. 
č. 30/2022 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, 

2. schvaluje, že výzva ev. č. 30/2022 bude zveřejněna, jakmile AV ČR bude dis-
ponovat prostředky rozpočtovanými na výzvy k podání žádostí o poskytnutí do-
tace a pravidla rozpočtového provizoria (§ 9 zák. č. 218/2000 Sb.) to umožní, 

3. ukládá D. Honysovi, aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami programu 
Researchers at Risk Fellowship, 

4. určuje v souladu s § 11 Směrnice AR AV ČR č. 8/2019, o přidělování bytů, star-
tovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek ve vlastnictví SSČ AV ČR, 
v. v. i., zvláštní režim pro přidělování bytů zaměstnancům, jejichž vědecká čin-
nost je podpořena dotací AV ČR z programu Researchers at Risk Fellowship – 
Ukrajina, 

5. vyčleňuje pro přidělování ve zvláštním režimu podle bodu 1 tohoto usnesení 
byt č. 19, Praha 8, Davídkova 2102/93, a byt č. 25, Praha 8, U Slovanky 269/9, 

6. ukládá Bytové komisi AV ČR při přidělování bytů podle bodu 2 tohoto usnesení 
zvláště zohledňovat účel programu Researchers at Risk Fellowship – Ukrajina 
a sociální situaci žadatelů, 

7. souhlasí s využitím bytů č. 7, Praha 6, Patočkova 1419/39 (do 15. června 
2022), a č. 30, Praha 8, Batličkova 253/1, pro krátkodobé řešení ubytovacích 
potřeb pracovišť v souvislosti s humanitární krizí způsobenou válkou na Ukra-
jině, 

8. ukládá řediteli Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., aby informoval By-
tovou komisi AV ČR o využití bytů určených pro krátkodobé poskytování podle 
bodu 4 tohoto usnesení. 

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

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace. 
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4) Ekonomické záležitosti  

Akademická rada  

1. souhlasí s předloženým seznamem aktivit pro výzvu č. 19 – Podpora pracovišť 
pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR s připomínkami, 

2. souhlasí s rozdělením předpokládaného navýšení rozpočtu AV ČR o 293,5 mil. 
Kč na kompenzaci navýšení cen energií v souvislosti s neočekávaným ukon-
čením činnosti dodavatele Lumius na začátku roku 2022 (90 mil. Kč) a na pod-
poru excelence (celkem 203,5 mil. Kč), a to včetně 50 mil. Kč předpokládaných 
na podporu zaměstnanců pracovišť – občanů Ukrajiny pobývajících v České 
republice v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem (týká se nákladů 
a výdajů vzniklých v rámci předmětu hlavní činnosti pracoviště zejména na 
osobní a další náklady na perspektivní zaměstnance z Ukrajiny, kteří jsou ne-
zbytní pro zajištění výzkumné činnosti pracoviště), 

3. žádá M. Bileje, aby ve spolupráci s T. Wenclem a místopředsedy AV ČR při-
pravili návrh rozdělení výše uvedených prostředků na energie a podporu exce-
lence a předložili Akademické radě na zasedání dne 5. dubna 2022 tak, aby 
mohlo být rozhodnutí Akademické rady předloženo Akademickému sněmu dne 
20. dubna 2022. 

IV. Návrhy na poskytnutí dotací 

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2022 v plné výši podle návrhů uvede-
ných v příloze č. 1 tohoto materiálu. 

V. Návrhy výzev pro podání žádosti o poskytnutí dotací v roce 2022 

Akademická rada 

1. schvaluje výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2022 ev. č. 04/2022 
a 07/2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

2. schvaluje, že výzvy 04/2022 a 07/2022 budou zveřejněny po ukončení rozpočtového 
provizoria za předpokladu, že AV ČR bude disponovat prostředky rozpočtovanými na 
výzvy. 

 

VI. Závěry 10. zasedání Majetkové komise AV ČR 

Akademická rada 

1. schvaluje změnu příslušnosti hospodařit s majetkem státu zápisem č. 1006H21/54 – po-
zemkem parc. č. 277, v k. ú. Dolní Malá Úpa, obec Malá Úpa, evidovaného na LV 
č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov, ze Státního po-
zemkového úřadu, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 na 
Akademii věd České republiky, a jeho následné vložení do majetku Ústavu organické 
chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., 

2. schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání 
s majetkem podle zápisu z jejího 10. zasedání ze dne 1. března 2022, 
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3. uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k práv-
ním jednáním podle bodu II.1.1–II.1.2 a podle bodu II.2.3 dle přiloženého zápisu,  

4. ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové ko-
mise AV ČR a tohoto usnesení. 

 

VII. Návrh na jmenování ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

Akademická rada 

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Fyzikálního ús-
tavu AV ČR, v. v. i., 

2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, 
v. v. i., jmenovala RNDr. Michaela Prouzu, Ph.D., do funkce ředitele Fyzikálního ústavu 
AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. dubna 2022 do 
31. března 2027, 

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

 

VIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. 

Akademická rada 

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu analy-
tické chemie AV ČR, v. v. i., 

2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu analytické chemie 
AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Františka Foreta, DSc., do funkce ředitele Ústavu analy-
tické chemie AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 
2022 do 31. května 2027, 

3. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení 
mzdy jmenovaného ředitele. 

 

IX. Návrh na jmenování ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Akademická rada 

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu mole-
kulární genetiky AV ČR, v. v. i., 

2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu molekulární genetiky 
AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. Petra Drábera, DrSc., do funkce ředitele Ústavu mole-
kulární genetiky AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 
2022 do 30. dubna 2027, 

3. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení 
mzdy jmenovaného ředitele. 
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X. Návrh na jmenování ředitele Historického ústavu AV ČR, v. v. i. 

Akademická rada 

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

2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady pracoviště Historického ústavu 
AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. PhDr. Martina Holého, Ph.D., do funkce ředitele Historic-
kého ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 
2022 do 31. května 2027, 

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

 

XI. Návrh na jmenování ředitele Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. 

Akademická rada 

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

2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Slovanského ústavu AV ČR, 
v. v. i., jmenovala Mgr. Václava Čermáka, Ph.D., do funkce ředitele Slovanského ústavu 
AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2022 do 
30. dubna 2027, 

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

 

XII. Návrh na jmenování ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 

Akademická rada 

1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Střediska spo-
lečných činností AV ČR, v. v. i., 

2. doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Střediska společných činností 
AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Tomáše Wencla, MBA, do funkce ředitele Střediska spo-
lečných činností AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 
2022 do 31. května 2027, 

3. ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy 
jmenovaného ředitele. 

 

XIII. Návrh na jmenování místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť OV I 

Akademická rada 

1. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy kandidátů 
na funkci místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti, 

2. jmenuje do Dozorčí rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty: 

o místopředseda: Mgr. Pavel Koten, Ph.D. (1. funkční období), 
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o členové:  

▪ doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. (1. funkční období),  

▪ Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (2. funkční období), 

▪ prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (1. funkční období),  

▪ Ing. Michaela Řezáčová (2. funkční období), 

3. jmenuje do Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. (2. funkční období), 

▪ prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (2. funkční období), 

▪ prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (1. funkční období), 

4. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1.  května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (1. funkční období) 

▪ doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. (1. funkční období) 

▪ prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (2. funkční období) 

5. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (2. funkční období) 

o členové:  

▪ Ing. Josef Foldyna, CSc. (1. funkční období), 

▪ prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (1. funkční období), 

▪ prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (2. funkční období), 

6. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. (1. funkční období), 

7. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 
s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následu-
jící kandidáty:  

o místopředseda: RNDr. Cyril Fischer, Ph.D. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ Ing. Luděk Pešek, CSc. (2. funkční období), 

▪ doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (1. funkční období), 

8. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 
16. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 15. května 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (1. funkční období), 
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9.  jmenuje do Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Mgr. Matěj Machek, Ph.D. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (1. funkční období), 

▪ doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (1. funkční období), 

10. jmenuje do Dozorčí rady Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Mgr. Jiří Adamovič, CSc. (1. funkční období), 

o členové:  

▪ RNDr. Pavel Hejda, CSc. (2. funkční období), 

▪ doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (2. funkční období), 

▪ prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (2. funkční období), 

11. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D. (1. funkční období), 

o členové:  

▪ prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ RNDr. Pavla Skřivánková (2. funkční období), 

▪ RNDr. Jan Šafanda, CSc. (2. funkční období), 

12. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 
na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Ing. Lenka Jaskulová (1. funkční období), 

o členové:  

▪ RNDr. Pavel Hejda, CSc. (2. funkční období), 

▪ prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (2. funkční období), 

▪ prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. (2. funkční období), 

13. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností 
od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. (1. funkční období) 

▪ prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (2. funkční období), 

14. ukládá:  

a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy, 

b. I. Müllerové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí 
radě a požádala je o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních 
relevantních dokumentech. 
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XIV. Návrh na jmenování místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť OV II 

Akademická rada 

1. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy kandidátů 
na funkci místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti, 

2. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (2. funkční období), 

▪ doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (2. funkční období), 

3. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: RNDr. Bohumír Grűner, CSc. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ Ing. Petr Bobák, CSc. (2. funkční období), 

▪ prof. Dr. Ing. Karel Bouzek (2. funkční období), 

▪ Ing. Jiří Kotek, Dr. (2. funkční období), 

4. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účin-
ností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující 
kandidáty:  

o členové:  

▪ prof. Dr. Ing. Karel Bouzek (1. funkční období), 

▪ doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (1. funkční období), 

▪ doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. (2. funkční období), 

5. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., s účinností 
od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ Ing. Luboš Novák, Ph.D. (2. funkční období), 

▪ Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (2. funkční období), 

▪ prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (2. funkční období), 

6. jmenuje do Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (2. funkční období), 

▪ Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (2. funkční období), 

▪ prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (2. funkční období), 

7. jmenuje do Dozorčí rady Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (2. funkční období), 

▪ Mgr. Ing. Jindřich Hroch (2. funkční období), 



 
 

 
9 

 

▪ doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. (2. funkční období), 

8. jmenuje do Dozorčí rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc. (1. funkční období) 

o členové:  

▪ RNDr. Petr Dráber, DrSc. (2. funkční období), 

▪ Ing. Zdeněk Grygar (1. funkční období), 

▪ JUDr. Ján Matejka (1. funkční období), 

9. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ JUDr. Vladimíra Bláhová (2. funkční období), 

▪ Ing. Jiří Janata, CSc. (2. funkční období), 

▪ Ing. Jan Škoda (1. funkční období), 

10. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následujícího kandidáta:  

o místopředseda: MUDr. Ondrej Horváth (1. funkční období), 

11.  jmenuje do Dozorčí rady Biologického centra AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: prof. RNDr. František Marec, CSc. (1. funkční období), 

o členové:  

▪ RNDr. Martin Bilej, CSc. (2. funkční období), 

▪ Ing. Ivo Moravec (1. funkční období), 

12. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., s účin-
ností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující 
kandidáty:  

o místopředseda: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (1. funkční období) 

o členové:  

▪ Ing. Petr Bobák, CSc. (2. funkční období), 

▪ JUDr. Jiří Malý (2. funkční období), 

▪ prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D. (2. funkční období), 

13. jmenuje do Dozorčí rady Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (1. funkční období), 

o členové:  

▪ RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ Ing. Sylva Vladíková (2. funkční období), 

14. ukládá:  

a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy, 

b. Z. Havlasovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí radě 
a požádal je o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních rele-
vantních dokumentech.  

 



 
 

 
10 

 

XV. Návrh na jmenování místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť OV III 

Akademická rada 

1. bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy kandidátů 
na funkci místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť III. vědní oblasti, 

2. jmenuje do Dozorčí rady Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Ing. Jana Doležalová (2. funkční období), 

o členové:  

▪ PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ Ing. Eva Dibuszová, Ph.D. (2. funkční období), 

▪ RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (2. funkční období), 

▪ PhDr. Vít Richter (2. funkční období), 

▪ PhDr. Martin Steiner (2. funkční období), 

3. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (1. funkční období), 

▪ doc. JUDr. Regína Hučková, Ph.D. (2. funkční období), 

4. jmenuje do Dozorčí rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o členové:  

▪ doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (2. funkční období), 

▪ prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (2. funkční období), 

5. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. (1. funkční období), 

o členové:  

▪ prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ PhDr. Alena Volrábová, Ph.D. (1. funkční období), 

o jmenuje do Dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., s účinností od 
21. června 2022 na pětileté funkční období, tj. do 20. června 2027, následujícího 
člena: doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (2. funkční období), 

6. jmenuje do Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,  

o místopředseda: Mgr. et Mgr. Luděk Brož, Mphil., Ph.D., s účinností od 1. května 
2022 do konce jeho funkčního období v této dozorčí radě, tj. do 12. února 2024, 

o členové s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 
2027:  

▪ PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (2. funkční období), 

▪ doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D. (2. funkční období), 
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7. jmenuje do Dozorčí rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: RNDr. Ondřej Majer, CSc. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ Ing. Petr Bobák, CSc. (2. funkční období), 

▪ prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. (2. funkční období), 

▪ Bc. Jiří Padevět (2. funkční období), 

▪ prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (2. funkční období), 

8. jmenuje do Dozorčí rady Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (2. funkční období), 

▪ Ing. Magdaléna Vecková (2. funkční období), 

9. jmenuje do Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 
2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. (2. funkční období), 

o členové:  

▪ doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (2. funkční období), 

▪ PhDr. Helena Karlíková, CSc. (2. funkční období), 

10. jmenuje do Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., s účinností od 
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:  

o místopředseda: Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D. (1. funkční období), 

o členové:  

▪ Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. (1. funkční období), 

▪ JUDr. Jiří Malý (2. funkční období), 

11. ukládá:  

a. E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy, 

b. O. Beránkovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí 
radě a požádal je o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních 
relevantních dokumentech. 

 

XVI. Nové možnosti spolupráce v oblasti doktorského studia mezi pracovišti AV ČR 
a Ludwig-Maximilians-Universität München 

Akademická rada  

1. bere na vědomí předložené informace, 

2. žádá J. Vondráčka, aby ve spolupráci s Odborem mezinárodní spolupráce Kanceláře 
AV ČR a s místopředsedou 3. vědní oblasti pokračoval v jednání s univerzitou Ludwig-
Maximilians-Universität München o uzavření memoranda o spolupráci. 
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XVII. Stanovisko Vědecké rady AV ČR k porušování zásad dobré vědecké praxe 
a publikační etiky 

Akademická rada 

1. bere předložené informace na vědomí a připojuje se ke stanovisku Vědecké rady AV ČR, 

2. ukládá předsedkyni AV ČR, aby informaci o stanovisku Vědecké rady AV ČR s přísluš-
nými doporučeními prezentovala na poradě ředitelů dne 4. dubna 2022. 

 

XVIII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Chile 

Akademická rada 

1. schvaluje předloženou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České repub-
liky a Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, 

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

3. ukládá D. Honysovi, aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s ANID 
a zajistil její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu. 

 

XIX. Schválení platby členského příspěvku do International Science Council (ISC) 
za rok 2022 

Akademická rada 

1. schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ISC za rok 2022 ve 
výši 7 523 eur, 

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

 

XX. Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční ob-
dobí 2022–2026 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank 

Akademická rada 

1. bere na vědomí seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR 
pro funkční období 2022–2026 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank,  

2. souhlasí s předložením tohoto seznamu LIX. zasedání Akademického sněmu. 

 XXI. Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční ob-
dobí 2022–2026 z řad významných domácích a zahraničních vědců 

Akademická rada  

1. bere na vědomí seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu AV ČR 
pro funkční období 2022–2026 z řad významných domácích a zahraničních vědců, 

2. souhlasí s předložením tohoto seznamu LIX. zasedání Akademického sněmu tak, aby 
na tomto Akademickém sněmu probíhala tato volba v jednom volebním koši. 
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XXII. Návrh složení pracovních komisí LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR 

Akademická rada 

1. bere na vědomí návrh složení pracovních komisí LIX. zasedání Akademického sněmu 
AV ČR, 

2. souhlasí s předložením tohoto návrhu Akademickému sněmu AV ČR. 

 

XXIII. Návrh na změnu složení Komise pro podporu výzkumných pracovníků praco-
višť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES (dále jen 
„Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES") 

Akademická rada 

1. bere na vědomí rezignaci Mgr. Elišky Tomalové, Ph.D., a uvolňuje ji z členství v Komisi 
pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES ke dni 28. února 2022, 

2. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací dopis. 

 

XXIV. Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR 

Akademická rada 

1. bere na vědomí žádost ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., 
o změnu zástupce ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR, 

2. děkuje Mgr. Danielu Jakešovi za odvedenou práci ve funkci člena Kolegia popularizátorů 
a pracovníků PR,  

3. jmenuje Ing. Miroslavu Macháčkovou s účinností od 9. března 2022 novou členkou Ko-
legia popularizátorů a pracovníků PR, 

4. ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný dopis a jmenovací dekret.  

 

XXV. Informace o činnosti Vědecké rady AV ČR za období duben 2021–únor 2022 

Akademická rada bere předložené informace na vědomí. 

XXVI. Zpráva o financování projektů na podporu oborových vědeckých společností 
v roce 2021 a Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v RVS ČR 
za rok 2021 

Akademická rada bere na vědomí Zprávu o financování projektů na podporu oborových vě-
deckých společností v roce 2021 na základě výzvy č. 1/2021 a Zprávu o činnosti vědeckých 
společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR za rok 2021. 

XXVII. 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. 
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XXVIII. Zpráva o kontrole průběžné zprávy projektu ERC-CZ/AV a návrh dalšího po-
stupu pro rok 2022 

Akademická rada 

1. bere na vědomí kontrolu průběžné zprávy projektu ERC-CZ/AV za rok 2021 a návrh dal-
šího postupu pro rok 2022, 

2. schvaluje výsledky hodnocení průběžné zprávy projektu ERC-CZ/AV za rok 2021 a ná-
vrh dalšího postupu pro rok 2022, 

3. ukládá J. Bludské informovat ředitele příslušného pracoviště AV ČR o přijatém usnesení. 

 

XXIX. Vyjádření poradní komise Akademické prémie – Praemium Academiae k prů-
běžným a závěrečným zprávám vědeckého programu a návrh dalšího postupu 
pro rok 2022 

Akademická rada 

1. bere na vědomí vyjádření poradní komise k průběžným a závěrečným zprávám Akade-
mické prémie za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

2. schvaluje vyjádření poradní komise k průběžným a závěrečným zprávám Akademické 
prémie za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

3. ukládá J. Bludské, předsedkyni poradní komise, informovat ředitele pracovišť AV ČR 
o přijatém usnesení. 

 

XXX. Vyjádření Komise prémie Lumina quaeruntur k předloženým zprávám o řešení 
a výsledcích vědeckého programu a návrh dalšího postupu pro rok 2022 

Akademická rada 

1. bere na vědomí vyjádření Komise prémie Lumina quaeruntur, jako svého pomocného 
orgánu, k předloženým výsledkům vědeckého programu nositelů prémie Lumina 
quaeruntur za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

2. schvaluje vyjádření pomocného orgánu k výsledkům vědeckého programu nositelů pré-
mie Lumina quaeruntur za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

3. ukládá J. Bludské, předsedkyni Komise prémie Lumina quaeruntur, informovat ředitele 
pracovišť AV ČR o přijatém usnesení. 

 

XXXI. Vyjádření odborné komise k předloženým zprávám o řešení a výsledcích vě-
deckého programu FJEP a návrh dalšího postupu pro rok 2022 

Akademická rada 

1. bere na vědomí vyjádření odborné komise k předloženým výsledkům vědeckého pro-
gramu nositelů FJEP za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

2. schvaluje vyjádření odborné komise k výsledkům vědeckého programu nositelů FJEP za 
rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

3. ukládá J. Bludské informovat ředitele pracovišť AV ČR o přijatém usnesení. 
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XXXII. Vyjádření Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících vý-
zkumných pracovníků k průběžným a závěrečným zprávám výzkumných pro-
jektů a návrh dalšího postupu pro rok 2022 

Akademická rada 

1. bere na vědomí vyjádření Rady programu k průběžným a závěrečným zprávám výzkum-
ných projektů za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

2. schvaluje vyjádření Rady programu k průběžným a závěrečným zprávám výzkumných 
projektů za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022, 

3. ukládá J. Bludské, předsedkyni Rady programu, informovat ředitele pracovišť AV ČR 
o přijatém usnesení. 

 

XXXIII. Vyjádření Rady Strategie AV21 k závěrečným zprávám ukončených výzkum-
ných programů 

Akademická rada 

1. bere na vědomí vyjádření Rady Strategie AV21 k závěrečným zprávám výzkumných pro-
gramů ukončeným k 31. prosinci 2021, 

2. schvaluje vyjádření Rady Strategie AV21 k závěrečným zprávám výzkumných programů 
ukončeným k 31. prosinci 2021, 

3. ukládá J. Pleškovi informovat koordinátory příslušných výzkumných programů o vý-
sledku jejich hodnocení. 

 

XXXIV. Návrh rozpočtu dotačního programu Strategie AV21 pro rok 2022 

Akademická rada 

1. schvaluje návrh rozpočtu Strategie AV21 na rok 2022, 

2. ukládá J. Pleškovi, aby informoval koordinátory příslušných výzkumných programů o při-
jatém usnesení. 

 

XXXV. Dohoda o zajištění administrativní podpory Expertní skupiny na podporu ža-
datelů ve výzvách ERC 

Akademická rada 

1. schvaluje předloženou Dohodu o zajištění administrativní podpory Expertní skupiny na 
podporu žadatelů ve výzvách ERC mezi Akademií věd České republiky a Technologic-
kým centrem AV ČR, 

2. navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto 
usnesení. 
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XXXVI. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 
AV ČR, v. v. i., za rok 2020 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu fyzikální 
chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pra-
coviště k nápravě zjištěných nedostatků. 

XXXVII. Informace o usneseních vlády ČR přijatých v období od 1. do 28. února 2022 

Akademická rada  

1. bere na vědomí usnesení vlády České republiky č. 80 ze dne 9. února 2022 k materiálu 
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a ukládá M. Bilejovi, aby 
zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení, 

2. bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v období 
od 1. února 2022 do 28. února 2022. 

 

XXXVIII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR 

Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období únor 2022. 

XXXIX. Různé 

1. bere na vědomí přednesené informace, 

2. doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu 16. mezinárodnímu kongresu International 
Society for Ethnology and Folklore (SIEF 2023 16th Congress), který se uskuteční ve 
dnech 7.–10. června 2023 v Brně. Kongres organizuje Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 
(o), 

3. doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu mezinárodnímu kongresu „Aktuální otázky 
mozartovského výzkumu IV“, který se uskuteční ve dnech 12.–13. července 2022 
v Praze. Organizátorem je Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., (p), 

4. doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu XXVII. ročníku Soutěže vědeckých a tech-
nických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, který proběhne ve 
školním roce 2021/2022, (q). 
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Příloha 1 

 

19/2022 – PČP  

Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR 

 Aktivita Schváleno 

1 odměny členům dozorčích rad (všechna pracoviště AV ČR),  AR 8. 3. 2022 

2 zajištění činnosti Centra transferu technologií AV ČR – CeTTAV (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),  AR 8. 3. 2022 

3 podpora činnosti TTO Krč (ÚMG, FGÚ, ÚEM, MBÚ a případně další), AR 8. 3. 2022 

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

AR 8. 3. 2022 

5 zajištění činnosti Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací (NHÚ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

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

AR 8. 3. 2022 

7 reklamní předměty (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),  AR 8. 3. 2022 

8 vydání výroční zprávy AV ČR (SSČ pro AV ČR),  AR 8. 3. 2022 

9 podpora centra EURAXESS – Inter Excellence (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR a externí pracoviště),  AR 8. 3. 2022 

10 organizace setkání pracovníků THS pracovišť (jaro a podzim),  AR 8. 3. 2022 

11 organizace kurzu „Management vědy“ (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

12 organizace vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky THS pracovišť (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

13 organizace setkání ředitelů s AR (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),  AR 8. 3. 2022 

14 organizace Akademických sněmů (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),  AR 8. 3. 2022 
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15 organizace obhajob k získání vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc. – pracoviště pro VR AV ČR), AR 8. 3. 2022 

16 digitalizace fotosbírek pracovišť AV ČR (MÚA a další pracoviště), AR 8. 3. 2022 

17 zajištění nákupu energií na burze (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

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

AR 8. 3. 2022 

19 účast pracovišť na EXPO 2020 (MBÚ, SSČ, ÚT, ÚFP, ÚFCH JH, ÚCHP, BÚ pro AV ČR),  AR 8. 3. 2022 

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

AR 8. 3. 2022 

21 vydávání edice Věda kolem nás (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

22 osobní náklady zaměstnance zajišťujícího agendu sociálních sítí (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

23 monitoring ochranných známek (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

24 podpora činnosti REKOZ AV ČR (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV ČR), AR 8. 3. 2022 

 

 

 

 


