Usnesení
z 11. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 5. dubna 2022

I.

Ověření zápisu z 10. zasedání Akademické rady AV ČR dne 8. března 2022
a hlasování per rollam č. 9–10
1)

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky
za období od LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR - 9. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
30. března 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

2)

schvaluje Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od
LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
souhlasí s předložením této zprávy k projednání LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

Návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2021 a výňatek ze
závěrečného účtu - 9. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
30. března 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

3)

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

Vyjádření Rady pro zahraniční styky AV ČR k předloženým průběžným
a závěrečným zprávám projektů mezinárodní spolupráce za rok 2021
a návrh dalšího postupu pro rok 2022 - 9. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
30. března 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

bere na vědomí vyjádření Rady pro zahraniční styky AV ČR, jako svého
pomocného orgánu, k předloženým průběžným a závěrečným zprávám
projektů mezinárodní spolupráce za rok 2021 a návrh dalšího postupu
ve věci pro rok 2022,
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2.

3.

4)

schvaluje vyjádření Rady pro zahraniční styky AV ČR k průběžným
a závěrečným zprávám projektů mezinárodní spolupráce za rok 2021
a návrh dalšího postupu ve věci pro rok 2022,
ukládá D. Honysovi, předsedovi Rady pro zahraniční styky AV ČR, informovat ředitele pracovišť AV ČR o přijatém usnesení AV ČR ve věci.

Závěry hlasování Bytové komise AV ČR per rollam ze dne 16. března 2022
- 9. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
30. března 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

5)

schvaluje prodloužení a ukončení nájemních smluv dle hlasování Bytové komise AV ČR per rollam ze dne 16. března 2022,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z těchto
hlasování.

Návrh na změnu složení Komise pro podporu výzkumných pracovníků
pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES
(dále jen „Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES) - 9. per
rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
30. března 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.
6)

jmenuje PhDr. Ondřeje Matějku, Ph.D., členem Komise pro výzkumné
aktivity Platformy CEFRES do konce funkčního období této Komise,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis.

Návrh na úpravu programu LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR 10. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
1. dubna 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.
2.

schvaluje úpravu návrhu programu LIX. zasedání Akademického
sněmu podle předloženého návrhu,
souhlasí s předložením tohoto návrhu LIX. zasedání Akademického
sněmu AV ČR.
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7)

Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu
AV ČR pro funkční období 2022–2026 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank - 10. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
1. dubna 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

8)

bere na vědomí předložený návrh na upřesnění procedury volby části
členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026
z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank,
souhlasí s předložením tohoto materiálu Akademickému sněmu AV ČR
k posouzení v hlasování per rollam v termínu 4. až 8. dubna 2022.

Návrh na upřesnění procedury volby části členů Akademického sněmu
AV ČR pro funkční období 2022–2026 z řad významných domácích a zahraničních vědců - 10. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
1. dubna 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

II.

bere na vědomí předložený návrh na upřesnění procedury volby části
členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2022–2026
z řad významných domácích a zahraničních vědců,
souhlasí s předložením tohoto materiálu Akademickému sněmu AV ČR
k posouzení v hlasování per rollam v termínu 4. až 8. dubna 2022.

Úvahy o zaměření podpory transferu znalostí a technologií v AVČR

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 29. března 2022, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR,
a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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2)

Ekonomické záležitosti

Akademická rada
1.

2.

V.

souhlasí s novelou přílohy Příkazu předsedy AV ČR č. 5/2021 – Nastavení kompetencí a procesů Akademie věd České republiky v souvislosti
s poskytováním dotací, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí s rozpisem navýšení prostředků RVO pro rok 2022 dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

2.

VI.

schvaluje revokaci části usnesení č. IV ze dne 8. března 2022 týkající se žádosti o poskytnutí dotace č.j. AVCR 1297/2022 podle výzvy č. 01/2022
(RVS) z důvodu chybně uvedené výše částky dotace,
schvaluje poskytnutí dotací na rok 2022 v plné výši podle návrhů uvedených
v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Závěry 11. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.

2.

3.

4.

VII.

schvaluje potvrzení Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu
č. 10001H22/59 - pozemkem parc. č. 5654, orná půda v k. ú. Pavlov u Dolních
Věstonic, obec Pavlov, zapsaného na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, KP Břeclav, mezi Státním pozemkovým úřadem, IČO
01312 774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a Akademií věd
České republiky, a jeho následné vložení do majetku Archeologického ústavu
AV ČR, Brno, v. v. i.,
schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 11. zasedání ze dne
29. března 2022,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.2, II.1.4 a II.1.5 a podle bodu
II.2.1 dle přiloženého zápisu,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

Návrh na jmenování ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala Mgr. Michala Bursu, Ph.D., do funkce ředitele
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3.

Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností
od 1. května 2022 do 30. dubna 2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s I. Müllerovou připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

VIII. Návrh na jmenování ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

IX.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. Aleše Špičáka, CSc., do funkce ředitele
Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností
od 1. května 2022 do 30. dubna 2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s I. Müllerovou připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

X.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu struktury
a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. Filipa Hartvicha, Ph.D.,
do funkce ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. června 2022 do 31. května 2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s I. Müllerovou připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Jiřinu Vejnarovou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu teorie informace a automatizace
AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2022
do 30. dubna 2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s I. Müllerovou připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.
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XI.

Návrh na jmenování ředitelky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

XII.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Biofyzikálního ústavu
AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Evu Bártovou, Ph.D., DSc., do funkce
ředitelky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2022 do 30. dubna 2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Michala Kubelku, CSc., do
funkce ředitele Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., na
druhé pětileté funkční období s účinností od 1. května 2022 do 30. dubna
2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XIII. Návrh na jmenování místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť OV I
Akademická rada
1.

2.

3.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy
kandidátů na funkci místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť I. vědní
oblasti,
jmenuje do Dozorčí rady Fyzikálního 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. Ing. Pavel Lejček, DrSc. (1. funkční období),
o
členové:
▪ Ing. Jiří Plešek, CSc. (2. funkční období),
▪ prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (2. funkční období),
▪ doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (1. funkční období),
▪ RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (2. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od
1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující
kandidáty:
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členové:
▪ JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (2. funkční období),
▪ prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. (2. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu jaderné fyziky 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. Antonín Fejfar, CSc. (1. funkční období),
▪ doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (2. funkční období),
▪ prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (1. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace 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. Milan Zajíček (1. funkční období),
o
člen:
▪ prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. (2. funkční období)
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu fyziky plazmatu 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. Tomáš Chráska, Ph.D. (2. funkční období)
o
členové:
▪ JUDr. Jiří Malý (1. funkční období),
▪ Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (2. funkční období),
▪ prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (2. funkční období),
bere na vědomí rezignaci prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., na funkci předsedy Dozorčí rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., a konstatuje, že
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., zůstává členem Dozorčí rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., do konce jeho 2. funkčního období, tj. do
15. března 2026,
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:
o
předseda: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (1. funkční období),
o
místopředseda: Ing. Filip Plešinger, Ph.D. (2. funkční období),
o
členové:
▪ prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (2. funkční období),
▪ prof. Ing. Pavel Zemčík, Dr. (1. funkční období),
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.
o

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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XIV. Návrh na jmenování místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť OV II
Akademická rada
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy
kandidátů na funkci místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť I. vědní
oblasti,
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu chemických procesů 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. Karel Aim, CSc. (2. funkční období),
o
členové:
▪ prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. (1. funkční období),
▪ Ing. Jan Hrubý, CSc. (2. funkční období),
▪ prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. (2. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie 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. Zlatko Janeba, CSc. (2. funkční období),
o
členové:
▪ prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (2. funkční období),
▪ doc. Ing. Jiří Krechl, CSc. (2. funkční období),
▪ JUDr. Michal Strouhal (1. funkční období),
souhlasí, aby v případě DR Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,
byla učiněna výjimka a na tři uvolněné pozice bylo nominováno pouze pět
kandidátů,
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu experimentální botaniky 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. Jana Albrechtová, CSc. (2. funkční období),
▪ Ing. Petra Janečková (1. funkční období),
▪ Ing. Hana Štěpánková (1. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu biologie obratlovců 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. Tomáš Albrecht, Ph.D. (1. funkční období),
o
členové:
▪ Ing. František Foret, DSc. (1. funkční období),
▪ prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (2. funkční období),
▪ Ing. Ján Osuský (2. funkční období),
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy,
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b.

XV.

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

Návrh na jmenování místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť OV III

Akademická rada
1.

2.

3.

4.

5.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy
kandidátů na funkci místopředsedů a členů dozorčích rad pracovišť III. vědní
oblasti,
jmenuje do Dozorčí rady Národohospodářského 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: Ondřej Rydval, Ph.D. (2. funkční období),
o
členové:
▪ Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D. (1. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Psychologického 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. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (1. funkční období)
▪ prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (2. funkční období)
o
jmenuje do Dozorčí rady Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027
následující kandidáty:
▪ místopředseda: PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (1. funkční období),
▪ členové:
▪ prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc. (2. funkční období),
▪ RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (1. funkční období),
▪ Ing. Magdaléna Vecková (1. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027 následující kandidáty:
o
místopředseda: PhDr. Jiří Doležel (2. funkční období),
o
členové:
▪ PhDr. Dalibor Prix, CSc. (2. funkční období),
▪ RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. (1. funkční období),
▪ prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (2. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.,
s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027
následující kandidáty:
o
místopředseda: Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. (2. funkční období),
o
členové:
▪ prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., FEng. (1. funkční období)
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▪ PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. (2. funkční období)

6.

7.

8.

9.

jmenuje do Dozorčí rady Historického 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. Milan Řepa, Ph.D. (1. funkční období),
o
členové:
▪ prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (2. funkční období)
▪ doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (2. funkční období)
▪ PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (2. funkční období)
Dozorčí rada Ústavu pro soudobé dějiny 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. Lenka Krátká, Ph.D. (1. funkční období),
o
členové:
▪ PhDr. Pavel Urbášek (1. funkční období),
jmenuje do Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český 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. Markéta Pytlíková, Ph.D. (1. funkční období),
o
členové:
▪ prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (1. funkční období),
▪ doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (2. funkční období),
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. Návrh na jmenování předsedy, místopředsedy a člena Dozorčí rady Střediska
společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy
kandidátů na funkci předsedy, místopředsedy a člena Dozorčí rady Střediska
společných činností AV ČR, v. v. i.,
jmenuje do Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., následující kandidáty:
o
předseda: Ing. Petra Broskevičová – s účinností od 1. května 2022 na
druhé pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027,
o
místopředseda: JUDr. Jiří Malý s účinností od 1. června 2022 na druhé
pětileté funkční období, tj. do 31. května 2027,
o
člen: Ing. Karel Aim, CSc., s účinností od 1. května 2022 na druhé pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027,
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3.

ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dopisy,
b.
M. Bilejovi, aby informoval ředitele Střediska společných činností
AV ČR, v. v. i., o výsledku volby a požádal ho o zveřejnění na webových
stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XVII. Vyjádření Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES k předložené závěrečné zprávě o řešení výzkumné aktivity v rámci programu TANDEM Platformy CEFRES
Akademická rada
1.

2.

3.

bere na vědomí vyjádření Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES,
jako svého pomocného orgánu, k předložené závěrečné zprávě o řešení výzkumné aktivity v rámci programu TANDEM Platformy,
schvaluje vyjádření Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES k závěrečné zprávě o řešení výzkumné aktivity v rámci programu TANDEM Platformy CEFRES,
ukládá T. Kosteleckému, předsedovi Komise pro výzkumné aktivity Platformy
CEFRES:
a.
informovat ředitele příslušného pracoviště AV ČR o přijatém usnesení
AV ČR v této věci,
b.
navrhnout případnou úpravu pravidel programu TANDEM.

XVIII. Doporučení Vědecké rady AV ČR ke koncepci hodnocení v Akademii věd ČR
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí doporučení Vědecké rady ke koncepci hodnocení v Akademii
věd ČR,
žádá J. Homolu, aby doporučení Vědecké rady ke koncepci hodnocení v Akademii věd ČR předložil Koordinační radě hodnocení AV ČR a aby tato doporučení byla adekvátně zohledněna při přípravě dalšího hodnocení pracovišť
AV ČR.

XIX. Stanovisko Komise pro životní prostředí
Akademická rada
1.
2.
XX.

bere na vědomí stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR
nemá námitek proti případnému zveřejnění tohoto dokumentu.

Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2021

Akademická rada
1.

souhlasí s předloženým návrhem Výroční zprávy o činnosti Akademie věd
České republiky za rok 2021,
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2.

souhlasí v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR s předložením tohoto návrhu k projednání LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

XXI. Návrh časového rozvrhu LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí návrh časového rozvrhu LIX. zasedání Akademického sněmu
AV ČR,
souhlasí s předložením tohoto návrhu LIX. zasedání Akademického sněmu
AV ČR.

XXII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Indian
Institute of Technology Madras (IITM)
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd
České republiky a Indian Institute of Technology Madras,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě
tohoto usnesení,
ukládá D. Honysovi, aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s IITM a zajistil její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XXIII. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Polskou akademií věd a umění (PAAS)
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Polskou akademií věd a umění,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě
tohoto usnesení,
ukládá D. Honysovi, aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s PAAS a zajistil její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XXIV. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Bulharskou
akademií věd (BAS)
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Bulharskou akademií věd,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě
tohoto usnesení,
ukládá D. Honysovi, aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s BAS a zajistil její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.
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XXV. Změny v řešení běžících mezinárodních projektů v souvislosti s pandemií COVID-19
Akademická rada
1.
2.

souhlasí se změnami v řešení mezinárodních projektů dle předloženého návrhu,
ukládá D. Honysovi, aby zajistil rozšíření informace o schválených změnách
v řešení projektů mezi příslušná pracoviště AV ČR.

XXVI. Zapojení AV ČR do dalšího kola výběrového řízení na mezinárodní projekty
spolupráce v rámci aktivity EIG CONCERT-Japan – Materiálové vědy
Akademická rada
1.

2.
3.

souhlasí s rezervováním celkové částky 240 000 EUR na finanční podporu
dvou tříletých projektů EIG CONCERT-Japan realizovaných v období let
2023−2026,
ukládá Š. Vajdovi, aby za AV ČR podepsal „Letter of Commitment“ k zapojení
do nového výběrového řízení na projekty EIG CONCERT-Japan,
ukládá Š. Vajdovi, aby zajistil účast AV ČR v aktivitě EIG CONCERT-Japan
a seznámil pracoviště AV ČR s možností zapojení do nového výběrového řízení této platformy.

XXVII. Schválení platby členského příspěvku do Expertní rady evropských akademií
(EASAC) na rok 2022
Akademická rada
1.
2.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace EASAC za
rok 2022 ve výši 3 795 EUR,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2022.

XXVIII. Návrh na zřízení mezinárodního poradního sboru Archeologického ústavu
AV ČR, v. v. i., Brno, a Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí záměr ředitele Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i., Brno,
jmenovat mezinárodní poradní sbor, dle předloženého návrhu,
bere na vědomí záměr ředitele Historického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovat
mezinárodní poradní sbor, dle předloženého návrhu,
ukládá J. Homolovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické rady.
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XXIX. Návrh na jmenování člena Komise pro energetiku AV ČR
Akademická rada
1.
2.

jmenuje Ing. Tomáše Smejkala (Ministerstvo průmyslu a obchodu) členem
Komise pro energetiku AV ČR pro funkční období 2022-2025,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovanému členu Komise pro
energetiku AV ČR jmenovací dekret.

XXX. Návrh na změnu složení Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
Akademická rada
1.

2.

jmenuje členem Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou pro funkční období 2022–2025 Ing. Martina Smekala (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.),
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala členovi Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou jmenovací dekret.

XXXI. Návrh statutu Rezortní odborná komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech
Akademická rada schvaluje Statut Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech AV ČR.
XXXII. Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky organizační
složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. 12. 2021
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí výrok o schválení účetní závěrky organizační složky státu
AV ČR sestavené k 31. prosinci 2021, jak dokládá písemný záznam o hlasování schvalujícího orgánu ze dne 17. 3. 2022 (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.

XXXIII. Kontrola zpráv o podpoře vydavatelské činnosti AV ČR v roce 2021 – výzva
č. 4/2021
Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o podpoře vydavatelské činnosti
AV ČR v roce 2021 na základě výzvy č. 4/2021.
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XXXIV. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu regionální
spolupráce AV ČR – výzva č. 07/2021 a zpráva o výsledcích ročního hodnocení
Akademická rada
1.

2.
3.

bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu regionální spolupráce AV ČR na základě výzvy
č. 07/2021.
schvaluje výsledky ročního hodnocení dle předložené přílohy,
ukládá T. Kosteleckému, aby informoval ředitele příslušných pracovišť AV ČR
o výsledku ročního hodnocení.

XXXV. Kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev
č.13/2021 související s programem Mobility Plus a č.28/2021 související s přijetím zahraničních výzkumných pracovníků v rámci bilaterálních smluv AV ČR
Akademická rada bere na vědomí provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzev:
a.
b.

č. 13/2021 související s programem Mobility Plus v roce 2021,
č. 28/2021 související s přijetím zahraničních výzkumných pracovníků v rámci
bilaterálních smluv AV ČR v roce 2021.

XXXVI. Kontroly zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev
č.14/2021 související s platformami HERA a NORFACE a 29/2021 související
s podporou předkladatelů projektů ERC
Akademická rada bere na vědomí provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzev:
a.
b.

č. 14/2021 související s platformami NORFACE a HERA v roce 2021
č. 29/2021 související s podporou předkladatelů projektů ERC v roce 2021

XXXVII. Kontrola zpráv o financování projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu Akademie věd ČR v roce 2021 – výzva č. 15/2021
Akademická rada bere na vědomí předloženou Zprávu o financování projektů na podporu
prezentace vědy a výzkumu Akademie věd ČR v roce 2021 na základě výzvy č. 15/2021.
XXXVIII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy
č.27/2021 související s Platformou CEFRES
Akademická rada bere na vědomí provedení kontroly zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzvy č. 27/2021 související s Platformou CEFRES v roce 2021.
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XXXIX. Výsledky kontroly hospodaření v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR,
v. v. i., za rok 2020 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků.
XL.

Informace o usneseních vlády ČR přijatých v období od 1. března do 31. března
2022

Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v období měsíce března 2022.
XLI. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období březen 2022.
XLII. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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