Usnesení
z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. března 2018

I.

Ověření zápisu z 11. zasedání Akademické rady AV ČR dne 13. února 2018

Memorandum o spolupráci, Smlouva o výměnných pobytech a Dohoda o spolupráci při
uskutečňování doktorských studijních programů mezi Akademií věd ČR a Masarykovou
univerzitou v Brně (MU)
Akademická rada
1)

schvaluje s připomínkami předložené znění Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd
České republiky a Masarykovou univerzitou v Brně;

2)

schvaluje s připomínkami předložené znění Smlouvy o výměnných pobytech mezi Akademií věd České republiky a Masarykovou univerzitou v Brně s tím, že:

3)

a)

ukládá P. Krejčímu a B. Kuglerové dopracování návrhu uvedené smlouvy ve smyslu
připomínek,

b)

ukládá P. Krejčímu a L. Náhlíkovi, aby s řediteli dotčených pracovišť AV ČR připravili
předpokládané prováděcí dohody tak, aby mohly být plněny vyplývající závazky;

schvaluje předložené znění Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů;

4) ukládá:

II.

a)

P. Krejčímu, aby pokračoval v jednáních s Masarykovou univerzitou vedoucích
k uzavření všech výše uvedených dokumentů,

b)

E. Zažímalové, aby uzavřela předložené dokumenty ve schváleném znění.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 12. zasedání předsednictva
Akademické rady a další přednesené informace.
III.

Informace o aktuálních otázkách AV ČR

1)

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

Akademická rada bere na vědomí informace o 333. zasedání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) ze dne 22. února 2018 s tím, že RVVI:
1.

uložila v návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) na
roky 2019-2021 s výhledem do roku 2025 dodržet pro rok 2019 střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na VaVaI ve výši 36,989 mld. Kč, pro rok 2020 ve výši 37,492 mld. Kč
a pro rok 2021 ve výši 37,492 mld. Kč. Zároveň ukládá nastavit maximální objem financování provozních výdajů na velké výzkumné infrastruktury na roky 2019 až 2021 ve výši
1,720 mld. Kč ročně;

2.

diskutovala projekty z prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace (VaVpI). V návaznosti na tuto diskusi žádá Akademická rada prof. Jiřího Chýlu,
CSc., aby vypracoval analýzu zaměřenou na jasnou identifikaci velkých výzkumných infrastruktur a center VaVpI;

3.

uložila zajistit jednání se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické
agentury České republiky za účelem dosažení dohody o spolupráci v podpoře aplikovaného výzkumu;

4.

diskutovala problematiku daňových odpočtů na výzkum. AV ČR vyčká konečného stanoviska RVVI k tomuto tématu;

5.

schválila stanovisko k „Návrhu programu podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA“ a uložila jej zaslat Technologické agentuře ČR.

2)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách

Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o mediálním zajištění návštěv předsedkyně AV ČR na pracovištích AV ČR;

2.

bere na vědomí, že ve dnech 12.–18. března 2018 se v sídle AV ČR koná pro veřejnost
20. ročník festivalu o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku – Týden
mozku.

3)

Informace o vysokých školách

Akademická rada bere na vědomí informaci o aktuální situaci v plnění usnesení hlasování per rollam o spolupráci s Masarykovou univerzitou a o slavnostní inauguraci rektora
Univerzity Karlovy pana prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, která je plánována na
7. března 2018 za účasti představitelů Akademické rady.
4)

Informace o Centru transferu technologií AV ČR (CeTTAV)

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace o CeTTAV (především o historii, financování, personální pokrytí, aktuální cíle a způsoby jejich zajišťování).
IV.

Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018-2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank

Akademická rada
1.

bere na vědomí seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro
funkční období 2018–2022 z řad zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank s tím, že
se vstoupí v jednání s Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve věci jím navrženého
kandidáta;

2.

souhlasí s předložením tohoto seznamu LII. zasedání Akademického sněmu.

V.

Seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro funkční období 2018-2022 z řad významných domácích a zahraničních vědců

Akademická rada
1.

bere na vědomí seznam kandidátů pro volbu části členů Akademického sněmu pro
funkční období 2018–2022 z řad významných domácích a zahraničních vědců;

2.

souhlasí s předložením tohoto seznamu LII. zasedání Akademického sněmu.

VI.

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za
období od LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LI. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu;

2.

souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání LII. zasedání
Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

VII.

Návrh Zprávy o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2017 a výňatek ze závěrečného účtu

Akademická rada

1.

bere na vědomí s připomínkami předložený návrh zprávy pro Akademický sněm AV ČR;

2.

souhlasí s předložením materiálu po zapracování připomínek k projednání LII. zasedání
Akademického sněmu AV ČR ve smyslu článku 14, písmena d) Stanov AV ČR.

VIII. Schválení platby členského příspěvku za rok 2018 do mezinárodní organizace
Thesaurus linguae Latinae
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkou (viz bod 2) úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace Thesaurus linguae Latinae za rok 2018 ve výši 300 EUR;

2.

ukládá H. Sychrové vyzvat organizátory ke komunikaci v angličtině a zjistit, v jaké fázi
tvorby se slovník nachází;

3.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2018.

IX.

Schválení platby členského příspěvku za členství AV ČR v European Academies Science Advisory Council (EASAC) 2018

Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do European Academies Science Advisory Council (EASAC) za členství AV ČR v roce 2018 ve výši 1.897,50 EUR;

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu uvedeného členského příspěvku za rok 2018.

X.

Návrh na schválení žádostí o mimořádnou dotaci určenou pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli
v roce 2018

Akademická rada
1.

souhlasí s výsledky výzvy k podávání žádostí o mimořádnou finanční dotaci určenou pro
rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko-výzkumnými pracovišti v Izraeli
v roce 2018;

2.

schvaluje 19 žádostí navržených k finanční podpoře v celkové výši 867 679 Kč, uvedených v příloze 2 předloženého materiálu;

3.

ukládá

XI.

a.

H. Sychrové, aby ve spolupráci s M. Bilejem informovala o rozhodnutí Akademické
rady příslušná pracoviště AV ČR;

b.

M. Bilejovi, aby zajistil zaslání finančních prostředků na příslušná pracoviště AV ČR
ve zrychleném režimu.

Návrh na přidělení dotace na rok 2018 pokračujícím projektům Mobility Plus
v rámci programu projektů mezinárodní spolupráce

Akademická rada
1.

bere se souhlasem na vědomí postup Rady pro zahraniční styky AV ČR při posuzování
projektů Mobility Plus řešených v roce 2017;

2.

schvaluje přidělení dotace na rok 2018 pokračujícím projektům Mobility Plus podle návrhu předloženého Radou pro zahraniční styky AV ČR;

3.

ukládá

XII.

a.

H. Sychrové, aby ve spolupráci s M. Bilejem informovala o rozhodnutí Akademické
rady příslušná pracoviště AV ČR,

b.

M. Bilejovi, aby poskytl schválené dotace příslušným pracovištím AV ČR.

Návrh na změnu tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR

Akademická rada
1.

uvolňuje RNDr. Veroniku Palečkovou z funkce tajemnice Rady pro zahraniční styky
AV ČR z důvodu ukončení jejího pracovního poměru v Kanceláři AV ČR;

2.

jmenuje tajemnicí Rady pro zahraniční styky Karolínu Rachačovou, M.A.;

3.

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

XIII. Návrh na jmenování poradce české delegace v ESA SPC
Akademická rada
1.

bere na vědomí a souhlasí s doporučením Rady pro kosmické aktivity AV ČR navrhnout
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jmenování Ing. Jana Součka,
Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), poradcem české delegace v ESA SPC;

2.

ukládá J. Řídkému, aby návrh na jmenování předložil řediteli Odboru výzkumu a vývoje
MŠMT.

XIV. Zpráva o činnosti Komise pro energetiku AV ČR v roce 2017
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro energetiku AV ČR v roce 2017.

XV.

Návrh na změnu složení Komise pro energetiku AV ČR

Akademická rada
1.

jmenuje Ing. Patrika Zimu, Ph.D. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.), členem Komise
pro energetiku AV ČR;

2.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací dekret.

XVI. Návrh na změnu složení Komise pro životní prostředí AV ČR (KŽP)
Akademická rada
1.

jmenuje doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,
v. v. i.), členem Komise pro životní prostředí AV ČR;

2.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací dekret;

3.

ukládá Z. Havlasovi, aby informoval o novém složení Komisi pro životní prostředí AV ČR.

XVII. Návrh změny ve složení Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
Akademická rada
1.

jmenuje členem Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou
Ing. Petra Maršíka (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.);

2.

ukládá E. Zažímalové, aby nově jmenovanému členu zaslala jmenovací dekret.

XVIII. Pravidla projektu "Lumina quaeruntur"
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami předloženou směrnici Akademické rady o projektu Lumina
quaeruntur;

2.

ukládá L. Vostré a Z. Wolfové-Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schválené směrnice;

3.

ukládá J. Bludské svolat vybrané členy předsednictva Akademické rady za účelem případné návaznosti financování na Program podpory perspektivních lidských zdrojů –
Mzdovou podporu postdoktorandů na pracovištích AV ČR (PPLZ) a využití fondů
COFUND Evropké komise;

4.

ukládá J. Bludské zajistit informovanost ředitelů pracovišť AV ČR o schválených verzích
dokumentů a o zrušení Fellowshipu J. E. Purkyně.

XIX. Směrnice Akademické rady AV ČR č. 14, o Strategii AV21 a dotaci na její realizaci
Akademická rada žádá L. Vostrou o dodání finální verze uvedené směrnice s komentářem k jednotlivým změnám.

XX.

Návrh na přidělení dotací z prostředků Komise pro informační technologie AV
ČR

Akademická rada schvaluje předložené aktivity pracovišť AV ČR v uvedené výši podle
předloženého návrhu Komise pro informační technologie AV ČR. Schválené aktivity mohou
pracoviště zahájit a financovat zálohově z institucionálních prostředků a po vyhlášení výzvy
bude dotace poskytnuta v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech.
XXI. Ekonomické záležitosti AV ČR
Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesené informace.
XXII. Závěry hlasování per rollam č. 2 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 hlasování per rollam č. 2 ze dne 26. února 2018;

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodu 1, dle předloženého zápisu;

3.

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

XXIII. Zpráva o kontrole plnění Programu výzkumné činnosti pracovišť AV ČR na léta
2012–2017
Akademická rada
1.

bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly plnění Programu výzkumné činnosti pracovišť AV ČR na léta 2012–2017;

2.

ukládá S. Kozubkovi ve spolupráci s příslušnými místopředsedy informovat o výsledku
kontroly ředitele pracovišť AV ČR.

XXIV. Shromažďování a dlouhodobá archivace elektronických publikací vydaných
pracovišti AV ČR
Akademická rada
1.

bere na vědomí informace o problematice shromažďování a dlouhodobé archivace elektronických publikací vydaných pracovišti AV ČR;

2.

souhlasí s povinným zasíláním publikací vydaných pracovišti AV ČR v elektronické
formě Knihovně AV ČR, v. v. i., (KNAV) s tím, že KNAV zajistí jejich dlouhodobou archivaci a v souladu s požadavky pracovišť AV ČR také možnost zpřístupnění v Digitální
knihovně AV ČR při respektování zákonných úprav týkajících se copyrightových doložek
k vyobrazením;

3.

ukládá S. Kozubkovi, aby s touto povinností seznámil ředitele pracovišť AV ČR.

XXV. Přehled titulů vydaných Nakladatelstvím Academia v letech 2013-2017 – afiliace autorů a výše dotací Ediční rady AV ČR (EdR)
Akademická rada
1.

bere na vědomí přehled o afiliacích autorů a výši dotací EdR u titulů vydaných Nakladatelstvím Academia v letech 2013-2017;

2.

pověřuje M. Pravdovou ustavit pracovní skupinu k redefinici cílů nakladatelství Academia.

XXVI. Jednotná redakce akademických médií
Akademická rada
1.

souhlasí s ustavením jednotné redakce akademických médií pro oficiální akademická
periodika A / Věda a výzkum, AB / Akademický bulletin a A / Věda pro každého, hlavní
stranu webu AV ČR a centrální profily na sociálních sítích (Twitter, Facebook, Instagram);

2.

jmenuje šéfredaktorem jednotné redakce akademických médií V. Černocha;

3.

ukládá E. Zažímalové zaslat jmenovací dekret.

XXVII. Zásady tvorby a aktualizace webových stránek AV ČR
Akademická rada
1)

2)

schvaluje aktualizaci dokumentů:
a)

Zásady tvorby a aktualizace webových stránek AV ČR – Metodický materiál,

b)

Rozpis odpovědnosti za obsahovou aktualizaci webových stránek AV ČR;

ukládá L. Horníčkovi a T. Wenclovi, aby aktualizaci výše uvedených dokumentů zohlednili příslušným způsobem při tvorbě na ně navazujících interních předpisů Kanceláře
AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

XXVIII. Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR za
rok 2017 a plnění smluv s kraji ČR
Akademická rada bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci
krajů a ústavů AV ČR za rok 2017 a plnění smluv s kraji ČR.
XXIX. Výsledky hodnocení projektů Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR za
rok 2017
Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledky hodnocení zpráv o řešení projektů v rámci programu Regionální spolupráce;

2.

ukládá T. Petrasové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.

XXX. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 7/2017 o dotaci na mzdovou podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES a změny tajemníka Komise
Akademická rada
1.

schvaluje směrnici č. 4/2018;

2.

odvolává stávající tajemnici Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť
AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES Mgr. Jarmilu Tiosavljevičovou;

3.

jmenuje tajemnicí této komise Mgr. Janu Lokajíčkovou;

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovný dopis a jmenovací dekret;

5.

ukládá B. Kuglerové, aby zajistila vydání změny směrnice č. 4/2018.

XXXI. Návrh komplexního řešení přízemí budovy Národní - 1. etapa
Akademická rada
1.

souhlasí s navrženým záměrem budoucího vytvoření tří multifunkčních společenských
místností v přízemí budovy Národní dle přiloženého plánku. Akademická rada souhlasí
s realizací první fáze vytvoření jedné společenské místnosti již v roce 2018 za účelem
pilotního provozu;

2.

žádá T. Wencla o předložení finančního rozpisu navrženého záměru na zasedání Akademické rady dne 22. května 2018.

XXXII. Věcný záměr pokynu Akademické rady AV ČR o povinnosti evidence předmětů
chráněných právem k duševnímu vlastnictví na pracovištích AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje návrh věcného záměru pokynu Akademické rady AV ČR o povinnosti evidence
předmětů chráněných právem k duševnímu vlastnictví na pracovištích AV ČR;

2.

ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci se Správním odborem Kanceláře AV ČR zajistila
zpracování příslušného návrhu směrnice Akademické rady.

XXXIII. Návrh na jmenování člena Koordinační komise pro zařazování pracovníků do
nejvyššího kvalifikačního stupně
Akademická rada
1.

uvolňuje z funkce člena Koordinační komise prof. PhDr. Petra Koťátka, CSc., na jeho
vlastní žádost;

2.

jmenuje doc. Mgr. Tomáše Marvana, Ph.D., členem Koordinační komise pro zařazování
pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně;

3.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala odvolávací dopis a jmenovací dekret.

XXXIV. Příprava kanceláře transferu znalostí a technologií v areálu v Krči
Akademická rada
1.

souhlasí se zahájením společných aktivit směřujících ke vzniku sdíleného týmu zajišťujícího služby transferu znalostí a technologií pro pracoviště v areálu Krč;

2.

ukládá J. Lazarovi a Z. Havlasovi, aby projednali s řediteli pracovišť v areálu Krč a s ředitelem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., sestavení projektového týmu, který
bude mít za úkol nalézt a následně realizovat optimální model fungování společné aktivity TTO Krč.

XXXV.

Různé

Akademická rada
a)

ukládá M. Bilejovi, aby bezodkladně zajistil informovanost ústavů o aktuální situaci ve
financování probíhajících i plánovaných projektů ve vztahu k novele o rozpočtových pravidlech;

b)

bere na vědomí námět P. Barana o nutnosti zajištění analýzy vývoje mezd na pracovištích AV ČR a souhlasí, aby bylo toto téma zařazeno do programu porady ředitelů dne
4. dubna 2018;

c)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že 18. dubna 2018 bude ve vile Lanna předáno
operní pěvkyni Soně Červené osvědčení o planetce pojmenované jejím jménem;

d)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové o odpovědi ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara na společný dopis AV ČR, České konference rektorů a Rady vysokých škol ve věci
GDPR;

e)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové o XIV. ročníku Mezinárodního energetického
fóra, které se uskuteční dne 15. března 2018 za účasti E. Zažímalové a Ing. Jiřího
Pleška, CSc., předsedy Komise pro energetiku AV ČR;

f)

souhlasí s výzvou A. Fejfara, aby se AV ČR pokusila zapojit do Evropské inovační rady
(EIC), která by se měla výraznou měrou podílet na tvorbě 9. rámcového programu;

g)

souhlasí s návrhem Z. Havlase, aby předsedkyně AV ČR udělila záštitu největšímu jihočeskému vědeckému happeningu „Rozmanitost je život 2018: Století proměn“, který je
organizován Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., v sobotu 19. května 2018 v Českých
Budějovicích;

h)

z podnětu Z. Havlase uděluje podporu aktivitám Komise pro životní prostředí AV ČR
v oblasti vzdělávacích seminářů o ochraně půdy a lesa;

i)

bere na vědomí informaci Z. Havlase, že do Bioetické komise RVVI byla nominována
doc. MUDr. Lýdie Vargová, Ph.D.;

j)

stanovuje, že AV ČR může poskytnout finanční podporu projektům organizovaným mimo
schválený plán akcí pouze na 1. ročník akce;

k)

bere na vědomí informaci L. Kavana, že za AV ČR byly zpracovány vstupy do “Public
consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and
single market” a do “Public consultation on EU funds in the area of Cohesion”. Tyto
vstupy budou vloženy do webové aplikace Evropské unie k termínu uzávěrky těchto
veřejných konzultací;

l)

bere na vědomí informaci L. Kavana o prohlášení Akademií věd zemí V4 k 9. rámcovému programu, které bylo zasláno Evropské komisi;

m)

bere na vědomí informaci L. Horníčka o přípravách slavnostní přednášky na Žofíně v září
2018 s tím, že je možné do 15. března 2018 vybrat konkrétní prostory pro konání této
akce. Akademická rada ukládá T. Petrasové připravit podklady pro toto rozhodnutí;

n)

bere na vědomí informaci L. Horníčka, že se 4. dubna 2018 bude konat porada ředitelů
pracovišť AV ČR s tím, že je možné stále zasílat náměty na body jednání;

o)

bere na vědomí informaci L. Horníčka, že kontaktní osobou na AV ČR s Úřadem vlády
ČR pro akce spojené s oslavami 100. výročí založení ČR je J. Martinek;

p)

bere na vědomí informaci J. Lazara, že se stal expertním pracovníkem Úřadu vlády ČR
pro RIS3 strategii;

q)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o účasti J. Lazara na červnovém zasedání TTO
Circle ve Francii;

r)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o účasti prof. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., na
dubnovém zasedání ENRIO v Itálii;

s)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že na letošní setkání s nositeli Nobelovy ceny
v oblasti fyziologie a medicíny byli z pěti nominovaných kandidátů vybráni dva, Elise
Duboué-Dijon, Ph.D., a Jiří Schimer, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i. Účastníkům budou proplaceny cestovní náklady (jízdenka vlakem 2. tř.)
z prostředků Kanceláře AV ČR;

t)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že od 1. dubna 2018 bude v Evropské komisi
jmenován nový generální ředitel sekce Research and Innovation Jean-Eric Paquet
a souhlasí se záměrem H. Sychrové zaslat mu jménem AV ČR gratulaci a pozvat jej na
návštěvu AV ČR;

u)

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že na podzim 2018 proběhne v Praze při příležitosti 25 let vzájemné spolupráce setkání se Slovenskou akademií věd (SAV), a souhlasí,
aby při setkání byly oceněny vybrané nejlepší společné publikace. Analýzu publikací
provede SAV;

v)

souhlasí s námětem H. Sychrové, aby AV ČR pozvala na návštěvu nově zvoleného presidenta ALLEA prof. Antonia Lopriena z Univerzity Basilej;

w)

bere na vědomí informaci H. Sychrové o setkání se zástupcem norského zastupitelského
úřadu s tím, že byly diskutovány možnosti budoucí spolupráce (Norské fondy, bilaterální
spolupráce, symposium Životní prostředí v Ostravě, návštěva velvyslankyně v ELI);

x)

souhlasí z podnětu H. Sychrové, aby na setkání Academic Prague, které se bude konat
5. června, byli pozváni rektoři všech větších veřejných vysokých škol;

y)

souhlasí z podnětu H. Sychrové, aby se AV ČR finančně nepodílela na 5. konferenci
Barrande Vltava Bioscience meeting;

z)

bere na vědomí informaci M. Pravdové o tom, že za rok 2017 bylo nahlášeno celkem 32
knižních monografií publikovaných v zahraničí od autorů a spoluautorů z AV ČR;

aa)

bere na vědomí výzvu M. Pravdové, aby připomínky k výroční zprávě byly zaslány
nejpozději do 7. března 2018. Zároveň byla upřesněna množství tištěných a elektronických nosičů, na kterých se bude zpráva produkovat;

bb)

souhlasí s návrhem M. Pravdové, aby bylo vyhověno žádosti nakladatelství Academia
o příspěvek na vytištění publikací vítězných studentských prací Cen nakladatelství Academia s tím, že zpracování a tisk publikací může být zahájen a financován zálohově

z institucionálních prostředků SSČ a po vyhlášení výzvy bude dotace poskytnuta v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech;
cc)

bere na vědomí informaci T. Petrasové o zasedání Vědecké rady CEFRES, které proběhlo v Paříži dne 28. února 2018, kde byla francouzskou stranou vysoce hodnocena
koordinace postupu CNRS a AV ČR při spuštění programu TANDEM. Akademická rada
souhlasí, aby aktivita týmu programu TANDEM (Podpora výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES) byla součástí pravidelného mezinárodního hodnocení AV ČR;

dd)

bere na vědomí informaci L. Náhlíka o pozitivních odezvách na vzory smluv pro spoluřešitele grantů GA ČR, které vyhotovilo Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.;

ee)

bere na vědomí informaci L. Náhlíka o výzvě PES, tj. projektových a ekonomických specialistů, jejichž cílem je zjednodušit a sjednotit systém žádostí o účelové peníze u všech
poskytovatelů;

ff)

bere na vědomí apel L. Náhlíka na zajištění právní pomoci při vyjednávání smluv s dalšími subjekty;

gg)

bere na vědomí informaci M. Haindla, že 19. března 2018 proběhne v sídle AV ČR seminář na téma GDPR, který bude živě vysílán na akademickém webu;

hh)

bere na vědomí informaci M. Haindla o jednání s CESNET, které proběhne 8. března
2018;

ii)

bere na vědomí informaci M. Haindla o jednání AI Landscape, které se konalo v Bruselu
a týkalo se stavu umělé inteligence v členských zemích EU a návrhů na jeho posílení;

jj)

bere na vědomí informaci A. Fejfara, že Vědecká rada usiluje o intenzivnější kontakt
s koordinátory Strategie AV21, a souhlasí s námětem E. Zažímalové, aby ve spolupráci
s místopředsedy AV ČR byly uspořádány semináře, na kterých by koordinátoři prezentovali své programy;

kk)

bere na vědomí informaci J. Řídkého o aktuálním stavu v analýze výběrového řízení na
CEIS;

ll)

bere na vědomí informaci J. Řídkého, že Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., připravil pro poslance a senátory seminář na téma „Pitná voda - je a bude?“, jakožto příspěvek k naplňování společného memoranda v rámci cyklu odborných seminářů „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“;

mm) souhlasí, aby T. Petrasová reprezentovala AV ČR na mezinárodním symposiu Frontiers
in heritage science v gesci platformy IPANEMA, které se bude konat v únoru 2019 v Paříži;
nn)

bere na vědomí námět P. Barana o možnosti začlenit do nástrojů podporujících kvalitu
výzkumu na pracovištích AV ČR analogii ERC CZ financování projektů s tím, že by při
vytvoření patřičného legislativního rámce v AV ČR bylo možno žádat o dotaci MŠMT.

