Příloha č. 2
Přehled činnosti vedení Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. v roce 2007
Pracoviště ukončilo přechod na VVI v souladu se zákonem, zvolilo v lednu 2007 Radu
pracoviště, která vypsala výběrové řízení na obsazení funkce ředitele SLÚ. Konkurs proběhl
v březnu 2007 a nová ředitelka nastoupila po jmenování předsedou AV ČR do funkce 1. 5.
2007. Dozorčí rada byla jmenována v březnu 2007 a během roku uskutečnila dvě zasedání.
Vedení pracoviště připravilo Organizační řád, Vnitřní mzdový předpis a Pracovní řád.
V souladu se zákonem o VVI byla vybrána auditorská firma, která od prosince 2007
prováděla předběžný, v lednu 2008 finální audit.
Nevyřešena zůstala v roce 2007 otázka vlastnictví budovy ve Valentinské 1, prozatím
zůstává státním vlastnictvím, ke kterému má právo hospodaření Akademie věd ČR. Od ledna
2007 správu budovy převzalo SSČ AV ČR, v. v. i. V květnu byla mezi Akademií věd ČR a
SLÚ uzavřena nájemní smlouva. Vzhledem k nevyřešené majetkové situaci nepokročilo ani
jednání o aktuální otázce scelení jednotlivých pater, které může být provedeno až po předání
budovy do vlastnictví. Jednání týkající se otázky vlastnictví budovy ve Valentinské 1
probíhala během celého roku.
V prosinci 2007 proběhla atestace tří pracovníků. Ve dvou případech z důvodu
přeřazení do vyšší kvalifikační kategorie (dokončení doktorského studia), v jednom případě
z důvodu navýšení úvazku po návratu z mateřské dovolené.
Na návrh ředitelky projednala Rada SLÚ možnost jmenování dr. V. Vavřínka a doc. Z.
Hauptové do kategorie emeritní pracovník, návrh byl Vědeckou radou AV ČR schválen.
Dvakrát byla svolána celoústavní schůze, na níž vedení zaměstnance seznámilo
s novými předpisy a vysvětlilo nové postavení ústavu v rámci VVI.
Navržení kandidatury prof. Panevové do Vědecké rady AV ČR bylo projednáno na
shromáždění vědeckých pracovníků. Otázka volby navržených kandidátů do Vědecké rady
AV ČR byla diskutována na schůzka ředitelů 9. sekce, kterou svolala ředitelka SLÚ.
Byla ustanovena a svolána Ediční rada, projednán byl Ediční plán na rok 2008 a
určeny vydavatelské priority.
Předány byly návrhy dvou kandidátů do oborových rad Grantové agentury AV ČR.
V průběhu celého roku vedení zajišťovalo bezproblémový chod pracoviště, podle
pokynů zřizovatele vypracovávalo odborné posudky, podávalo požadované informace a
zpracovávalo vyžádané podkladové materiály jak o vědecké činnosti, tak o personálních,
ekonomických i jiných záležitostech.
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