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Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Vědecké rady AV ČR  

ze dne 25. 03. 2013 

 

1. Zahájení činnosti Vědecké rady AV ČR v šestém funkčním období 2013–2017 

 

2. Volba předsedy Vědecké rady AV ČR 

Vědecká rada AV ČR  

tajným hlasováním podle čl. 41 Stanov Akademie věd ČR zvolila předsedou Vědecké 

rady AV ČR prof. Ing. Jiřího Čtyrokého, DrSc. 

 

3. Návrh jednacího řádu Vědecké rady AV ČR 

Vědecká rada AV ČR  

a) schvaluje Jednací řád Vědecké rady AV ČR podle předloženého návrhu 

s připomínkami, 

b) ukládá všem členům VR dodržovat tento řád, 

c) ukládá místopředsedovi VR pro koncepční řízení vědeckého titulu, aby na 

příští zasedání předložil návrh na personální složení Grémia pro vědecký titul 

a případnou úpravu jeho statutu, 

d) souhlasí s tím, aby pro funkční období 2013–2017 byla tajemnicí Vědecké 

rady AV ČR jmenována RNDr. Jana Cmarková, Ph.D. 

4. Volba místopředsedů Vědecké rady AV ČR 

Vědecká rada AV ČR 

tajným hlasováním podle čl. 41 Stanov Akademie věd ČR zvolila místopředsedy 

Vědecké rady AV ČR  

a) RNDr. Antonína Fejfara, CSc., pro I. vědní oblast, prof. RNDr. Ladislava 

Kavana, DSc., pro II. vědní oblast, a PhDr. Antonína Kostlána, CSc., pro III. 

vědní oblast, 

b) prof. RNDr. Janu Musilovou, CSc., místopředsedkyní VR pro styk s vysokými 

školami a dalšími institucemi, 

c) prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc., místopředsedou VR pro koncepční řízení 

vědeckého titulu „doktor věd“. 

 

5. Volná rozprava 

Vědecká rada AV ČR 

a) souhlasí s tím, že zasedání Vědecké rady AV ČR se v roce 2013 budou konat 

v těchto termínech: 11. dubna, 23. května, 20. června, 31. října a 5. prosince. 

b) VR žádá Ústav státu a práva o stanovisko k legalitě jmenování členů Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve stávajícím složení, důsledkům pro 
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násobnost funkčních období všech stávajících členů RVVI a problémům 

legality rozhodování RVVI v tomto složení. K problému existuje rozsáhlá 

dokumentace v korespondenci Odborné skupiny Organizace výzkumu České 

fyzikální společnosti a Jednoty českých matematiků a fyziků.  

 


