Usnesení
z 5. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 18. července 2017
I.

Ověření zápisu ze 4. zasedání Akademické rady AV ČR dne 21. června 2017
a výsledky hlasování per rollam

Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. PhDr. Petru Sommerovi,
CSc., DSc., za mimořádné výsledky v oblasti archeologie a historie
Akademická rada
1.

schvaluje návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc., DSc., za mimořádné výsledky v oblasti archeologie a historie,

2.

ukládá A. Fejfarovi, aby zajistil podání společné nominace Akademické a Vědecké rady
AV ČR na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2017.

Žádost Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele k nabytí movitého majetku z veřejné zakázky - Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo „Dodávka neutronového stínění a konstrukčních součástí neutronového difraktometru
BEER včetně souvisejícího výzkumu a vývoje“
Akademická rada
1.

vydává předchozí souhlas k uzavření smlouvy o dílo mezi Ústavem jaderné fyziky
AV ČR, v. v. i., jako objednatelem na straně jedné a společností NUVIA, a. s.,
IČ: 255 06 331, jako zhotovitelem vybraným na základě veřejné zakázky na straně
druhé, za účelem dodávky neutronového stínění a konstrukčních součástí neutronového
difraktometru Beamline for European Engineering Research (BEER), včetně souvisejícího výzkumu a vývoje, určeného pro velké výzkumné infrastruktury Evropského Spalačního Zdroje ERIC (ESS ERIC), s maximální cenou plnění ve výši 112 945 620 Kč bez
DPH,

2.

ukládá L. Vostré, aby informovala Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o výsledku hlasování Akademické rady.

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady AV ČR

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 4. zasedání předsednictva
Akademické rady AV ČR z 11. července 2017.
III.

Informace o aktuálních otázkách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

IV.

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2017 č. 444 o Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017
až 2020

Akademická rada
1.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2017 č. 444 o strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020,

2.

ukládá:

V.

a)

E. Zažímalové, aby zabezpečovala priority Národní strategie,

b)

S. Kozubkovi a L. Kavanovi, aby sledovali vývoj v oblasti Národní strategie a požádali Knihovnu AV ČR, v. v. i., a Technologické centrum AV ČR o monitoring
aktivit směřujících k zabezpečení priorit této Národní strategie s tím, že o jeho
výsledcích budou pravidelně informovat Akademickou a Vědeckou radu AV ČR.

Implementace Metodiky 2017+ v rámci AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami předložený návrh hromadného dopisu člena Akademické rady
AV ČR,

2.

ukládá:

VI.

a)

S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s L. Horníčkem zajistil zaslání hromadného dopisu všem ředitelům pracovišť AV ČR,

b)

místopředsedům AV ČR a S. Kozubkovi, aby připravili k této problematice setkání vedení AV ČR s řediteli jejích pracovišť v září 2017.

Návrh jednotného systému afiliací pracovišť AV ČR v publikačních výstupech

Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí výsledek analýzy současného stavu afiliací pracovišť
AV ČR,

2.

schvaluje s připomínkami návrh jednotného systému afiliací pracovišť AV ČR,

3.

ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s L. Vostrou prostřednictvím hromadného dopisu
informoval ředitele pracovišť AV ČR o jednotném systému afiliací.
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VII.

Informace o vědeckém titulu „doktor věd“ a činnosti Grémia pro vědecký titul

Akademická rada
1.

bere na vědomí Informaci o vědeckém titulu „doktor věd“ a činnosti Grémia pro vědecký
titul,

2.

žádá pracovní skupinu Akademické rady a Vědecké rady AV ČR pro podporu vědeckého
titulu „doktor věd“, aby připravila návrh na zvýšení dotace o 100 tis. Kč podle směrnice
AR č. 6/2016, o dotaci na podporu vědecké činnosti nositele vědeckého titulu „doktor
věd“ na pracovišti AV ČR, v platném znění a návrh změny Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR, který bude po projednání ve Vědecké radě AV ČR
a Akademické radě předložen příštímu zasedání Akademického sněmu AV ČR.

3.

ukládá S. Kozubkovi, aby zapracoval zohlednění udělení titulu doktor věd do periodického hodnocení pracovišť AV ČR.

VIII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Akademická rada
1.

schvaluje předloženou Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Natural Science Foundation of China (dále jen NSFC),

2.

navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení,

3.

ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce
s NSFC a zajistila realizaci dohody včetně podpisu prováděcího dokumentu.

IX.

Návrh na vystoupení AV ČR z mezinárodních vědeckých organizací

Akademická rada
1.

bere na vědomí dílčí postup v řešení problematiky fungování vybraných Českých národních komitétů,

2.

schvaluje ukončení členství AV ČR v devíti mezinárodních organizacích k 31. prosinci
2017 dle tabulky v příloze 1 předloženého materiálu,

3.

ukládá H. Sychrové, aby informovala:
a)

dopisem dotčené mezinárodní organizace o ukončení členství AV ČR,

b)

příslušné České národní komitéty a dotčené vědecké společnosti o této skutečnosti.
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X.

Návrh Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR o podpoře mezinárodní
spolupráce výzkumných týmů z pracovišť AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami Směrnici Akademické rady Akademie věd ČR o podpoře mezinárodní spolupráce výzkumných týmů z pracovišť AV ČR,

2.

ukládá L. Vostré a D. Kozákovi, aby zajistili po zapracování připomínek následné vydání
schválené směrnice.

XI.

Návrh Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR, kterou se mění Směrnice
Akademické rady AV ČR č. 4/2016, o dotaci na podporu výzkumně vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami Směrnici Akademické rady Akademie věd ČR, kterou se mění
Směrnice Akademické rady Akademie věd ČR č. 4/2016, o dotaci na podporu výzkumně
vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí,

2.

ukládá L. Vostré a D. Kozákovi, aby zajistili po zapracování připomínek následné vydání
schválené směrnice.

XII.

Návrh směrnice Akademické rady Akademie věd ČR o udělování Prémie Otto
Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkou směrnici Akademické rady Akademie věd ČR o udělování Prémie Otto Wichterleho,

2.

ukládá L. Vostré a D. Kozákovi, aby zajistili po zapracování připomínky následné vydání
schválené směrnice.

XIII. Návrh na změnu jednacího řádu Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

schvaluje změnu jednacího řádu Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i., podle předloženého návrhu,

2.

ukládá Z. Havlasovi, aby informoval ředitelku Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i., o schválené změně jednacího řádu Dozorčí rady.
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XIV. Ekonomické záležitosti AV ČR
Akademická rada
1.

bere na vědomí přednesené informace,

2.

souhlasí s:

XV.

a)

prvním pracovním návrhem rozpočtu kapitoly 361 AV ČR dle předloženého materiálu,

b)

odměnami pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR za rok 2016 dle předloženého materiálu.

Informace o přípravě státního rozpočtu ČR a rozpočtu AV ČR na roky 2018–
2020

Akademická rada
1.

bere na vědomí předložený materiál,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby byla v odpovědi na dopis ministra financí ze dne
28. června 2017 zohledněna struktura rozpočtu podle usnesení vlády ČR č. 385 ze dne
22. května 2017, včetně částky na provozní náklady ELI Beamlines a částky na končící
projekty Národního programu udržitelnosti (NPU I), a zohledněn postup navržený místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace v dopisech ze dne 27. června 2017
a 11. července 2017,

3.

zdůrazňuje, že částka 210 000 tis. Kč na provozní náklady ELI Beamlines musí být
v rámci státního rozpočtu jednoznačně určena,

4.

předpokládá, že je v rozpočtu AV ČR podle bodu 2 tohoto usnesení zahrnuta částka
21 269 tis. Kč na výzkumné aktivity k výročí státnosti 2018.

XVI. Závěry 3. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 3. zasedání konaného 11. července 2017,

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II/1-4, II/7-10, II/12-15, dle přiloženého zápisu s tím,
že o bodu II/5 bude Akademická rada hlasovat per rollam,

3.

schvaluje záměr Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ke změně Společenské smlouvy
společnosti CARDAM s. r. o., dle předloženého materiálu,

4.

uděluje povolení k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i., jako budoucím oprávněným a Obcí Průhonice, IČ:
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00241563 jako budoucím povinným, za účelem zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemkům parc. č. 1031, parc. č. 1045 a parc. č. 1037 v k. ú. Průhonice, a to na dobu
neurčitou a za náhradu formou nesení nákladů na správu a údržbu komunikace,
5.

schvaluje s připomínkami text žádosti o stanovisko Ministerstvu financí ve věci převodu
příslušnosti hospodaření k objektu Washingtonova, jak vyplynulo z jednání vládní dislokační komise,

6.

bere na vědomí, že materiál „Změna usnesení vlády ze dne 13. 2. 2013 č. 107 ke
konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1“ byl schválen poradou vedení
Ministerstva financí a následuje vnější připomínkové řízení a projednání vládou,

7.

ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

XVII. Návrh Statutu Archeologické evaluační komise AV ČR
Akademická rada schvaluje Statut Archeologické evaluační komise AV ČR podle předloženého návrhu.
XVIII. Závěry 2. zasedání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje přidělení, prodloužení nájmu a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle zápisu z 2. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 3. července
2017,

2.

ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise
AV ČR.

XIX. Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Rady pro
spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
Materiál byl stažen z programu jednání Akademické rady s tím, že bude předložen jejímu příštímu zasedání.
XX.

Návrh na jmenování pomocného orgánu Akademické rady AV ČR Komise pro
vědecké informace AV ČR

Akademická rada
1.

jmenuje Komisi pro vědecké informace AV ČR ve složení: doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) – předseda; Ing.
Martin Lhoták (Knihovna AV ČR, v. v. i.) – místopředseda; členové: Ing. Jana Doleželová
(Knihovna AV ČR, v. v. i.), PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Knihovna AV ČR, v. v. i.),
David Jiří Šlosar (Knihovna AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Kovařík (Biofyzikální ústav AV ČR,
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v. v. i), doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.); Mgr.
Iva Burešová (Knihovna AV ČR, v. v. i.) – tajemnice,
2.

schvaluje s připomínkami Statut Komise pro vědecké informace AV ČR,

3.

ukládá E. Zažímalové, aby:
a)

nově jmenovaným členům zaslala jmenovací dopisy,

b)

členům působícím v uplynulém funkčním období zaslala dopisy s poděkováním
za jejich práci.

XXI. Návrh Statutu a změny ve složení Rady pro zahraniční styky AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje Statut Rady pro zahraniční styky AV ČR dle předloženého návrhu,

2.

uvolňuje prof. Ing. Martina Lísala, DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
z členství v Radě pro zahraniční styky AV ČR,

3.

jmenuje Ing. Jaroslava Tihona, CSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.) novým
členem Rady pro zahraniční styky AV ČR na funkční období 2017–2021,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XXII. Návrh Statutu Komise pro informační technologie AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami Statut Komise pro informační technologie AV ČR podle předloženého návrhu,

2.

odvolává z funkce tajemníka Ing. Miroslava Indru (Středisko společných činností AV ČR,
v. v. i.) a děkuje mu za vykonanou práci,

3.

jmenuje na funkční období 2017–2021 Ing. Miroslava Indru (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) místopředsedou Komise pro informační technologie AV ČR a Mgr.
Ivu Raitermanovou (Kancelář AV ČR) její tajemnicí,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušné odvolací a jmenovací dopisy.

XXIII. Návrh rozdělení alokace z rozpočtu Otevřené vědy AV ČR 2018
Akademická rada
1.

bere na vědomí návrh rozdělení příslušných finančních prostředků v rámci projektu Otevřená věda 2018 s tím, že bude po dopracování předložen Akademické radě,

2.

ukládá M. Pravdové, aby ve spolupráci s H. Sychrovou a A. Fejfarem připravili upřesňující zadání pro Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., dle kterého bude materiál
dopracován.
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XXIV. Návrh na přidělení dotací z prostředků Komise pro informační technologie
AV ČR
Akademická rada schvaluje přidělení dotací pracovištím AV ČR podle předloženého
návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.
XXV. Nabídka partnerství konference KRECon 2017
Akademická rada
1.

schvaluje návrh, aby se AV ČR stala partnerem konference KRECon (Knowledge, Research and Education Conference),

2.

ukládá P. Krejčímu, aby ve spolupráci s ředitelkou Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., zajistil přípravu materiálů k prezentaci AV ČR.

XXVI. Naplňování koncepce a plán výstav v Galerii věda a umění na období září až
prosinec 2017 a leden až červen 2018
Akademická rada
1.

schvaluje plán výstav v Galerii Věda a umění v období od září do prosince 2017 a od
ledna do června 2018,

2.

ukládá T. Petrasové, aby ve spolupráci s Divizí vnějších vztahů Střediska společných
činností AV ČR, v. v. i., zajistila potřebnou profesionální úroveň a jasnou koncepci schválených výstav Galerie Věda a umění.

XXVII. Výsledky kontroly hospodaření v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok
2016 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků.
XXVIII. Návrh na jmenování ředitelky Knihovny AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky Knihovny
AV ČR, v. v. i.,
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2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Knihovny AV ČR, v. v. i., jmenovala Ing. Magdalénu Veckovou do funkce ředitelky Knihovny AV ČR, v. v. i., na pětileté
funkční období s účinností od 1. srpna 2017 do 31. července 2022,

3.

žádá ředitelku Knihovny AV ČR, v. v. i., aby zasedání Akademické rady v červenci 2018
předložila zprávu o své činnosti ve funkci ředitelky Knihovny AV ČR, v. v. i.,

4.

ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenované ředitelky.

XXIX. Informace o novele zákona o střetu zájmů
Akademická rada
1.

bere na vědomí předložené informace,

2.

ukládá L. Horníčkovi, aby:
a)

provedl v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zápis veřejných funkcionářů v Akademii věd ČR do registru oznámení,

b)

zajistil po zapracování připomínek rozeslání hromadného dopisu předsedkyně
Akademie věd ČR uvedeného v příloze tohoto materiálu pracovištím AV ČR.

XXX. Informace o možnosti financování Centrálního ekonomického informačního
systému AV ČR z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
Akademická rada
1.

bere na vědomí předložené informace o možnosti financování Centrálního ekonomického informačního systému AV ČR z prostředků výzvy IROP vyhlášené Ministerstvem
pro místní rozvoj, s tím, že jí AV ČR nevyužije,

2.

pověřuje Komisi pro centrální ekonomický informační systém AV ČR, aby pokračovala
v přípravě výběrového řízení na příslušný systém s tím, že zadavatelem zakázky bude
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

XXXI. Různé
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady
Akademická rada
a)

souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby oslovila zástupce akademií zemí V4 s návrhem,
aby se zástupci rakouské Akademie věd jako pozorovatelé zúčastnili zasedání akademií
zemí V4, a to již od následujícího zasedání, které se bude konat od 26. do 27. září 2017
ve Varšavě;

b)

souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad Veletrhem Věda Výzkum Inovace, který se bude konat od 15. do 17. května 2018 v Brně;
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c)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové o přípravě nového memoranda o spolupráci
Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., jehož návrh bude
předložen příštímu zasedání Akademické rady;

d)

bere na vědomí písemnou Průběžnou zprávu o realizaci výzkumné infrastruktury ELI
Beamlines, kterou předložil J. Řídký;

e)

bere na vědomí informaci Z. Havlase o soutěži Primus, kterou Univerzita Karlova zahájila
podporu juniorských týmů. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla
se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na
univerzitě;

f)

na návrh Z. Havlase odvolává MVDr. Richarda Pospíšila, DrSc. (Fyziologický ústav
AV ČR, v. v. i.) z členství v Rezortní odborné komisi AV ČR pro schvalování projektů
pokusů na zvířatech k 31. červenci 2017 a děkuje mu za vykonanou činnost. Na návrh
ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenuje s účinností od 1. srpna 2017 členem Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech
MVDr. Kristýnu Bílkovou (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.);

g)

souhlasí s návrhem P. Barana, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu nad konferencí
Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Etymologické symposion Brno 2017, která se
bude konat od 12. do 14. září 2017 v Brně;

h)

bere na vědomí informaci P. Barana o zvolení nové Rady Etnologického ústavu AV ČR,
v. v. i., která připravuje výběrové řízení na ředitele ústavu;

i)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o konferenci k přípravě FP9, které se zúčastnila
a o elektronicky rozeslaném materiálu hodnotícím první polovinu programu H2020
a o výhledech pro FP9;

j)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že z nominovaných účastníků pro 6. setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny v Lindau z oblasti ekonomických věd, které proběhne ve dnech 22. až 26. srpna 2017, bylo vybráno šest zástupců z ČR. Třem mladým
vědcům z pracovišť AV ČR bude poskytnut příspěvek na dopravu do Lindau;

k)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o zasedání akademií zemí V4, které se bude
konat od 26. do 27. září 2017 ve Varšavě. Za AV ČR se jej zúčastní E. Zažímalová,
H. Sychrová a Z. Havlas. Pro Cenu Young Investigator Awards v oblasti biomedicíny byl
vybrán Mgr. Jiří Schimer z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.;

l)

bere na vědomí, že se H. Sychrová 6. října 2017 zúčastní v Bruselu pravidelného zasedání EASAC Biosciences Steering Committee;

m)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o návštěvě delegace vedené předsedou Čínské
akademie věd a o záměru uspořádat v příštích letech sérii společných workshopů pro
vybrané vědní oblasti;

n)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o uzavření příjmu žádostí ve výzvě EIG-Japan
Energy Storage s tím, že se, podle informací ze sekretariátu výzvy v CNRS, týmy AV ČR
účastní v pěti konsorciích, která podala projekty. V jednom případě je pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., koordinátorem navrhovaného projektu;

o)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o dopise francouzského velvyslanectví o záměru
uspořádat v Národním divadle seminář tří nositelů Nobelových cen v oblasti chemie spojenou s koncertem vážné hudby;

p)

z podnětu H. Sychrové diskutovala otázku posteru představujícího AV ČR na mezinárodním kongresu. Stávající verze nebyla shledána vhodnou. L. Horníček informoval, že
J. Martinek připravuje novou verzi;
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q)

bere na vědomí informaci P. Krejčího, že bude 11. srpna 2017 v Praze podepsána dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi AV ČR
a Univerzitou Palackého v Olomouci. Medializaci zajistí M. Pravdová;

r)

bere na vědomí informaci S. Kozubka o přípravě nového programu pro Strategii AV21,
jehož návrh zašle M. Haindlovi;

s)

souhlasí s návrhem L. Vostré na ustavení pracovní skupiny pro návrh komplexní koncepce dozorčích rad na pracovištích AV ČR od roku 2017, jejíž svolavatelkou bude
L. Vostrá a dalšími členy M. Bilej, J. Řídký, L. Jiráň, L. Petráňová, P. Kriegsman, J. Bárta
a tajemnicí Z. Wolfová Krahulcová;

t)

bere na vědomí informaci L. Vostré o návrhu poslance Radka Vondráčka a dalších na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.;

u)

bere na vědomí informaci L. Vostré, že Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., vytvořil pro propagační předměty s monokrystalem osvětlenou krabičku; celek bude možné použít jako
dar pro významné návštěvy AV ČR od srpna 2017;

v)

bere na vědomí informaci M. Pravdové, že Akademické radě zaslala materiál obsahující
výši členských příspěvků mezinárodním vědeckým společnostem za posledních pět let
a zdůvodnění potřebnosti dotace této spolupráce;

w)

z podnětu M. Pravdové bylo dohodnuto nevydávat od příštího roku ročenky AV ČR a zaměřit větší pozornost na zpracování výroční zprávy o činnosti AV ČR, a to včetně grafické úpravy. V této souvislosti bylo dohodnuto ustavit pracovní skupinu pro sběr dat
a přípravu výroční zprávy AV ČR, jejíž svolavatelkou bude M. Pravdová a dalšími členy
J. Cmarková, P. Krejčí, L. Horníček, H. Sychrová a L. Vostrá;

x)

z podnětu M. Pravdové bylo dohodnuto aktualizovat informační příručku o pracovištích
AV ČR a nadále ji vydávat jen v elektronické podobě. V této souvislosti bylo potvrzeno,
že veškeré potřebné grafické práce související s výroční zprávou a propagačními brožurami provede Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.;

y)

bere na vědomí informaci M. Haindla o valné hromadě sdružení CESNET, z. s. p. o., kde
nebylo schváleno zvýšení plateb za poskytování připojení k internetu pro velké organizace;

z)

bere na vědomí informaci M. Haindla o tisku aktualizovaných brožur ke Strategii AV21.
V této souvislosti byl diskutován překlad motta Strategie AV21 do angličtiny s tím, že
bude ještě posouzen rodilými mluvčími;

aa)

bere na vědomí informaci M. Blatného o záměru Sdružení moravských pracovišť AV ČR
týkajícím se výstavby multifunkčního akademického objektu v Brně. Na základě předložených informací Akademická rada požádala o zpracování podrobnější vize a využití
prostor navrhovaného objektu;

bb)

bere na vědomí informaci T. Wencla o návrhu úprav místnosti č. 108 v budově AV ČR
na Národní 3 s tím, že bylo dohodnuto, že před realizací zašle Akademické radě tento
návrh včetně jeho nákladů.
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