Usnesení
z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. května 2022

I.

Ověření zápisu z 11. zasedání Akademické rady AV ČR dne 5. dubna 2022
a jednání per rollam č. 11
1)

Návrh na zařazení do programu mezinárodní spolupráce „Researchers
at Risk Fellowship“ – Ukrajina 2022 (část I.) - 11. 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.

II.

schvaluje návrh na zařazení do programu mezinárodní spolupráce
„Researchers at Risk Fellowship“ – Ukrajina 2022 dle přílohy č. 2,
ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR
o výsledku projednání podaných návrhů.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 26. dubna 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)

Ekonomické záležitosti

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
IV.

Návrhy na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací na rok 2022 v plné výši podle návrhů
uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu.
V.

Návrh výzvy ev. č. 21/2022 k podání žádostí o poskytnutí dotace související
s ekonomickým informačním systémem v roce 2022

Akademická rada souhlasí s odložením tohoto bodu a s jeho projednáním per rollam.
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VI.

Závěry 12. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.

2.

3.

4.

VII.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci
nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 12. zasedání ze dne
26. dubna 2022,
bere na vědomí informaci o souhlasu Majetkové komise s pokračováním
jednání Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o vstupu do společnosti
RadioMedic s. r. o., IČO: 28389638, se sídlem Řež – Husinec – Řež 289, PSČ
250 68, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka č. 138104, a to formou prodeje 100% obchodního
podílu ve společnosti, již jen s firmou ÚJV Řež, a. s., IČO: 46356088, se
sídlem Hlavní 130,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných
institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1–II.1.3 a II.1.5 dle přiloženého
zápisu,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání
Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR

Akademická rada
1.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestné medaile AV ČR
a.
čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“:
▪ prof. RNDr. Pavlu Pudlákovi, DrSc. (Matematický ústav AV ČR,
v. v. i.),
▪ prof. Ing. Miloslavu Šimkovi, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.),
b.
čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních
vědách:
▪ prof. Jiřímu Chýlovi, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
▪ prof. RNDr. Ivanu Pelantovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
c.
čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy
v matematických vědách prof. Ing. Ladislavu Lukšanovi, DrSc. (Ústav
informatiky AV ČR, v. v. i.),
d.
čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy
v chemických vědách:
▪ prof. Ing. Jiřímu Hanikovi, DrSc., dr. h. c. (Ústav chemických procesů
AV ČR, v. v. i.),
▪ prof. RNDr. Antonínu Vlčkovi, CSc., FRSC (Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.),
e.
čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy
v biologických vědách:
▪ prof. RNDr. Janu Kubečkovi, CSc. (Biologické centrum AV ČR,
v. v. i.),
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▪ prof. RNDr. Františku Marcovi, CSc. (Biologické centrum AV ČR,

2.

v. v. i.),
▪ prof. RNDr. Karlu Prachovi, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
▪ Ing. Michalu Pravencovi, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
f.
čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve
filologických a filosofických vědách:
▪ prof. Alainu de Liberovi (Collѐge de France, Paříž, Francie),
▪ prof. PaedDr. Mgr. Miroslavu Vaňkovi, Ph.D. (Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, v. v. i.),
ukládá M. Bártové, aby organizačně zajistila předání medailí.

VIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

IX.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. Ing. Petra Cintulu, Ph.D., do funkce ředitele
Ústavu informatiky 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 fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

X.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu fyziky
materiálů AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., do
funkce ředitele Ústavu fyziky materiálů 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 pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu pro
hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. RNDr. Martina Pivokonského,
Ph.D., do funkce ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., na druhé
pětileté funkční období s účinností od 1. června 2022 do 31. května 2027,
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3.

XI.

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

Návrh na jmenování ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

XII.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu teoretické
a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. Ing. Stanislava
Pospíšila, Ph.D., FEng., do funkce ředitele Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v. v. i., na druhé 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 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Geologického ústavu
AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. Tomáše Přikryla, Ph.D., do funkce ředitele
Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé 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.

XIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu geoniky
AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Josefa Foldynu, CSc., do funkce ředitele
Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., na druhé 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.
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XIV. Návrh na jmenování ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

XV.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu chemických
procesů AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Michala Šyce, Ph.D., do funkce
ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., na první pětileté funkční
období s účinností od 1. června 2022 do 31. května 2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
nepodpořila dostatečným počtem hlasů návrh Rady Ústavu organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., jmenovat prof. RNDr. Jana Konvalinku, CSc., do
funkce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, dává jmenování prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., do funkce
ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., ke zvážení
předsedkyni AV ČR E. Zažímalové.

XVI. Návrh na jmenování ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu
experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., jmenovala RNDr. Jana Martince,
CSc., do funkce ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., na
první pětileté funkční období s účinností od 1. června 2022 do 31. května
2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XVII. Návrh na jmenování ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
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2.

3.

doporučuje
E.
Zažímalové,
aby
na
základě
návrhu
Rady
pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., jmenovala
PhDr. Balázse Komoróczyho, Ph.D., do funkce ředitele Archeologického
ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od
1. června 2022 do 31. května 2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XVIII. Návrh na jmenování ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady pracoviště
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., jmenovala Mgr. Jana Maříka,
Ph.D., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., na
druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2022 do 30. dubna
2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

XIX. Návrh na jmenování ředitele Psychologického ústavu AV ČR. v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

XX.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady pracoviště
Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. PhDr. Tomáše
Urbánka, Ph.D., do funkce ředitele Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., na
druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2022 do 31. května
2027,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s O. Beránkem připravil podklady pro
stanovení mzdy jmenovaného ředitele.

Zpětná vazba k hodnocení výzkumné a odborné
orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019

činnosti

výzkumně

Akademická rada
1.

2.

se seznámila se zpětnou vazbou k hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019
od hodnoticích grémií a ředitelů pracovišť AV ČR,
pověřuje J. Homolu přípravou hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2020–2024 a ukládá
mu, aby předloženou zpětnou vazbu zohlednil při přípravě dalšího kola
hodnocení,

6

XXI. Zpětná vazba k hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních
pracovišť AV ČR za období 2015–2019
Akademická rada
1.
2.

se seznámila se zpětnou vazbou k hodnocení odborné činnosti výzkumněinfrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019,
pověřuje
J.
Homolu
přípravou
hodnocení
výzkumněinfrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2020–2024 a ukládá mu, aby
předloženou zpětnou vazbu zohlednil při přípravě dalšího kola hodnocení.

XXII. Návrh změny směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2018, o prémii pro
perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur
Akademická rada
1.
2.
3.

4.

se seznámila s výsledky jednání pracovní skupiny k nové koncepci prémie
Lumina quaeruntur a děkuje jejím členům za vykonanou činnost,
souhlasí s projednáním předložené směrnice bez předložení věcného záměru
Akademické radě,
schvaluje změnu směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2018, o prémii pro
perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur, ve znění směrnice
Akademické rady AV ČR č. 5/2019, včetně návrhů na úpravu směrnice
vzešlých z jednání pracovní skupiny pro poskytování dotací podle přílohy
materiálu,
ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené změny
směrnice.

XXIII. Návrh pokynu Akademické rady AV ČR, kterým se mění pokyn Akademické
rady AV ČR o dozorčích radách pracovišť Akademie věd České republiky
Akademická rada
1.
2.

3.

souhlasí, aby předložený pokyn byl projednán bez předložení věcného
záměru Akademické radě,
schvaluje s připomínkami novelu pokynu Akademické rady AV ČR, kterým se
mění pokyn Akademické rady AV ČR o dozorčích radách pracovišť Akademie
věd České republiky podle předloženého návrhu,
ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené novely
pokynu.

XXIV. Veletrh vědy 2022 – programový koncept a rozpočet
Akademická rada bere na vědomí s připomínkami návrh programového konceptu
a rozpočtu Veletrhu vědy 2022 dle předloženého materiálu a žádá o průběžné informace
do doby konání Veletrhu vědy 2022.
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XXV. Věda fotogenická 2022 – koncepce a rozpočet
Akademická rada
1.
2.

bere s připomínkami na vědomí informace o novém formátu soutěže Věda
fotogenická
bere na vědomí návrh rozpočtu Vědy fotogenické 2022 dle předloženého
materiálu.

XXVI. Zabezpečení usnesení LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného
dne 20. dubna 2022
Akademická rada
1.
2.

3.

bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení
LIX. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
bere na vědomí sdělení E. Zažímalové o informování předsedy vlády České
republiky P. Fialy a ministryně pro vědu, výzkum a inovace
a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace H. Langšádlové o bodu III.3
usnesení LIX. zasedání Akademického sněmu,
vyslovuje velké poděkování předsedající 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 LIX. zasedání Akademického sněmu.

XXVII. Návrh na zařazení do programu mezinárodní spolupráce „Researchers at Risk
Fellowship“ – Ukrajina 2022 (část II.)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh na zařazení do programu mezinárodní spolupráce
„Researchers at Risk Fellowship“ – Ukrajina 2022 dle přílohy 2,
ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku
projednání podaných návrhů.

XXVIII. Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
a Akademií věd ČR
Akademická rada souhlasí s obsahem Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a Akademií věd ČR.
XXIX. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických
výzkumů“ s oprávněnou organizací Česká společnost archeologická, o. p. s.
Akademická rada
1.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací
Českou společností archeologickou, o. p. s.,
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2.

doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací
Českou společností archeologickou, o. p. s., podepsala.

XXX. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkum“
s oprávněnou organizací Ústav pro archeologii a dokumentaci památek, z. ú.
Akademická rada
1.

2.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací –
Ústavem pro archeologii a dokumentaci památek, z. ú.,
doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací –
Ústavem pro archeologii a dokumentaci památek, z. ú., podepsala.

XXXI. Návrh na udělení Prémií Otto Wichterleho v roce 2022
Akademická rada
1.

schvaluje návrh Komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho na udělení
prémie těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:
•
Ing. Drahomír Dvorský, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR),
•
Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR),
•
Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR),
•
RNDr. Jan Papež, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR),
•
Ing. Silvia Carpitella, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace
AV ČR),
•
RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR),
•
Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D. (Geologický ústav AV ČR),
•
Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR),
•
RNDr. Karel Škoch, Ph.D. (Ústav anorganické chemie AV ČR),
•
Joanna Elžbieta Olszówka, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR),
•
RNDr. Jan Blahut, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR),
•
RNDr. Kristýna Boušová, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR),
•
Mgr. Petr Fajkus, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR),
•
Mgr. Dalibor Košek, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR),
•
RNDr. Martin Ezechiáš, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR),
•
RNDr. Alena Sucháčková, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR),
•
RNDr. Ing. Lukáš Vejřík, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR),
•
RNDr. Zuzana Chumová, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR),
•
RNDr. Peter Mikula, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR),
•
Dr. Kateřina Chládková, MA (Psychologický ústav AV ČR),
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•

2.
3.

4.

PhDr. Eva Krulichová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR),
•
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR),
•
Dr. Anja Bunzel, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR),
•
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR),
•
Mgr. Jakub Mikulecký, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR),
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR, kteří předložili
návrhy na udělení Prémií Otto Wichterleho, o přijatých rozhodnutích,
ukládá E. Zažímalové, aby za účasti ředitelů příslušných pracovišť AV ČR
slavnostně odevzdala oceněným pracovníkům diplomy o udělení Prémie Otto
Wichterleho,
ukládá M. Pravdové, aby zajistila poskytnutí informace o udělení těchto prémií
médiím.

XXXII. Zpětná vazba k využívání mezinárodních poradních sborů na pracovištích
AV ČR
Akademická rada
1.
2.

se seznámila se zpětnou vazbou k využívání mezinárodních poradních sborů
na pracovištích AV ČR,
ukládá J. Homolovi, aby s výsledky zpětné vazby seznámil Komisi pro
mezinárodní poradní sbory a následně vhodnou formou zajistil
zprostředkování závěrů zjištění pracovištím AV ČR.

XXXIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice
Akademické rady AV ČR Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť
Akademie věd České republiky
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí, aby předložená směrnice byla projednána bez předložení věcného
záměru Akademické radě,
schvaluje novelu směrnice Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť
Akademie věd České republiky podle předloženého návrhu,
ukládá
Z.
Wolfové
Krahulcové,
aby
zajistila následné
vydání
schválené novely směrnice.

XXXIV. Informace o mandátu Komise pro etiku vědecké práce AV ČR
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
žádá své členy, aby zvážili zaslání návrhů na členy Komise pro etiku vědecké
práce AV ČR pro funkční období 2022–2026 Sekretariátu Vědecké rady
AV ČR do 31. července 2022.
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XXXV. Závěry 5. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.

2.
3.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích
a standardních bytů podle zápisu z 5. jednání Bytové komise AV ČR
konaného dne 12. dubna 2022,
schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu ke dni 31. května 2022 dle
hlasování č. 13 Bytové komise AV ČR per rollam ze dne 28. dubna 2022,
ukládá
P.
Janáčkovi,
aby
zajistil plnění
závěrů
vyplývajících
z 5. jednání Bytové komise AV ČR konaného dne 12. dubna 2022
a z hlasování č. 13 Bytové komise AV ČR per rollam ze dne 28. dubna 2022.

XXXVI. Návrh na změnu tajemnice Rady Strategie AV21
Akademická rada
1.
2.
3.

odvolává Mgr. Leonu Pejcharovou z funkce tajemnice Rady Strategie AV21
a děkuje jí za vykonanou činnost,
jmenuje Mgr. Janu Liškovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Rady Strategie
AV21,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný dopis a jmenovací
dekret.

XXXVII. Dodatečné financování výzkumných programů Strategie AV21
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh na dofinancování výzkumných programů Strategie AV21
v roce 2022,
ukládá J. Pleškovi, aby informoval koordinátory příslušných výzkumných
programů o přijatém usnesení.

XXXVIII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu Strategie
AV21 – výzva č. 16/2021
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace
poskytnuté na podporu Strategie AV21 na základě výzvy č. 16/2021.
XXXIX. Závěrečná zpráva o využití prostředků pro oblast rozpočtu Podpora
excelence – titul „doktor věd“
Akademická rada bere na vědomí Závěrečnou zprávu o využití prostředků pro oblast
rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor věd“.
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XL.

Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2021

Akademická rada bere na vědomí informaci o provedených kontrolách ve vědeckých
společnostech v roce 2021.
XLI. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
za rok 2020 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu pro
českou literaturu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného
pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.
XLII. Informace o usneseních vlády ČR přijatých v období od 1. dubna do 30. dubna
2022
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky
přijatých v období od 1. do 30. dubna 2022.
XLIII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období duben
2022.
XLIV. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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