Usnesení
z 15. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 19. června 2018

I.

Ověření zápisu z 14. zasedání Akademické rady AV ČR dne 22. května 2018
a výsledku hlasování per rollam č. 17
Žádost o záštitu – Aktuální otázky mozartovského výzkumu

Akademická rada
1.

souhlasí s udělením záštity předsedkyně AV ČR mezinárodnímu mozartovskému kongresu „Aktuální otázky mozartovského výzkumu“, který se uskuteční 2.– 3. června 2018
v Praze,

2.

ukládá E. Zažímalové udělit záštitu schválené akci.

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 11. června 2018
Předsednictvo Akademické rady navrhuje nominovat na cenu Česká hlava prof. Ing. Jaroslava Doležela, DrSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Akademická
rada s návrhem souhlasí a ukládá Vědecké radě AV ČR připravit oficiální návrh.

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 15. 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 následující informace:

1.

dne 24. května 2018 proběhlo pracovní setkání RVVI a Mezinárodní rady a byla diskutována problematika zasazení Mezinárodní rady do struktury RVVI, její spolupráce v nastavování vnitřních procesů grantových agentur při sestavování vědecké rady Grantové
agentury ČR a její aktivní účast při zavádění nového hodnocení výzkumných organizací
(METODIKA 2017+),

2.

pracovní skupina RVVI předloží nejpozději do 7. září 2018 zprávu, na jejímž základě bude navržen limit výdajů pro velké výzkumné infrastruktury ve střednědobém horizontu,

3.

v rámci implementace Metodiky 2017+ požádala RVVI prof. Ing. Michaela Šebka, DrSc.,
aby se ujal koncepční koordinace hodnocení dle této metodiky. Dne 27. června 2018
proběhne v sídle AV ČR konference na toto téma,

4.

RVVI ustavila pracovní skupinu pro novelizaci zákona č. 130/2002 Sb., AV ČR je v této
skupině zastoupena L. Náhlíkem,

5.

RVVI vypsala výzvu k podání návrhu na 1 členku/člena předsednictva Grantové agentury ČR,

6.

RVVI schválila návrh zadání pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
České republiky na léta 2016–2020 jako výchozí dokument pro projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími relevantními partnery v oblasti VaVaI.

2)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí následující informace:

1.

příznivý mediální ohlas v posledních dnech zaznamenalo předávání Prémií Otto Wichterleho, Veletrh vědy a návštěva evropského komisaře pro vědu, výzkum a inovace Carlose Moedase na AV ČR včetně diskuse o kvalitě evropské vědy,

2.

z podnětu Rady pro akademická média a popularizaci AV byl vyzkoušen nový formát
prezentace vědy pro širokou veřejnost, a to formou online přednášek ze sídla AV ČR na
Národní. S velkým úspěchem se setkala přednáška na téma hledání života ve vesmíru
12. června 2018 (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), další přednáška je plánována na
21. června 2018 (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.). Akademická
rada vyjadřuje podporu organizaci dlouhodobějšího cyklu přednášek, kde by se střídali
přednášející ze všech vědních oblastí,

3.

aktuálně probíhá pátý ročník fotosoutěže Věda fotogenická,

4.

mimořádnou pozornost zaznamenal Veletrh vědy ve dnech 7.–9. června 2018. Návštěvnost dosáhla téměř 25 tis. návštěvníků. Akademická rada zdůrazňuje význam účasti
představitelů AV ČR na této akci, vyslovuje pochvalu organizátorům za vynikající přípravu a průběh akce a doporučuje dále rozvíjet formát setkání předsedkyně AV ČR se
zaměstnanci pracovišť AV ČR,

5.

výroční zpráva AV ČR vyšla tiskem v českém jazyce, je zveřejněna na webu AV ČR
v českém a anglickém jazyce a pro významné partnery je v obou jazycích nahrána také
na propagačním flashdisku.

3)

Informace o vysokých školách

Akademická rada
1.

nesouhlasí s návrhem úprav Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů předloženým Univerzitou Pardubice a ukládá P. Krejčímu dále jednat
o znění této dohody,

2.

bere na vědomí informaci o jednáních s Vysokou školou chemicko-technologickou
v Praze na téma Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů, souhlasí s podpisem smlouvy za podmínky začlenění navržených úprav a ukládá
P. Krejčímu a L. Vostré vést další jednání,

1.

souhlasí se zněním Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů s Vysokým učením technickým v Brně,

2.

ukládá P. Krejčímu vést osobní jednání se zástupci Masarykovy univerzity v Brně ohledně úprav Smlouvy o výměnných pobytech,

3.

ukládá P. Krejčímu vypracovat přehled dílčích dohod mezi pracovišti AV ČR a vysokými
školami.

4)

Ekonomické záležitosti AV ČR

Akademická rada
1.

bere na vědomí informace o aktuálních rozpočtových opatřeních (snížení finančních prostředků AV ČR, příjem finančních prostředků pro Archeologický ústav AV ČR v Praze,
v. v. i.),

2.

ukládá M. Bilejovi informovat pracoviště AV ČR o snížení finančních prostředků na konkrétní projekty, ke kterým došlo v důsledku snížení rozpočtu AV ČR,

3.

bere na vědomí návrh rozpočtu AV ČR v rozdělení na základní položky (RVO a prostředky na činnost) na rok 2019 (podle usnesení vlády 309 z 16. května 2018) a ukládá
M. Bilejovi, aby vyjednal s RVVI a Ministerstvem financí úpravu návrhu rozpočtu AV ČR
tak, aby navýšení prostředků na činnost bylo převedeno do prostředků na RVO, což by
umožnilo vyšší růst mezd pro kmenové zaměstnance pracovišť. Finanční prostředky na
stavební akce a přístrojové vybavení by zůstaly bez podstatného navýšení,

4.

bere na vědomí přehled počtu zaměstnanců na pracovištích AV ČR a přehled průměrných výdělků v Kč za rok 2017,

5.

ustavuje v návaznosti na usnesení Ekonomické rady AV ČR pracovní skupinu pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace na elektronický informační systém (EIS) ve složení:
Ing. Marta Arazimová, Ing. Petra Broskevičová , Ing. Petra Janečková, Ing. Václav
Ježdík, Ing. Jiří Kotek, Dr., RNDr. Antonín Otáhal, CSc. (zpravodaj). Akademická rada
dále bere na vědomí informaci J. Řídkého o dosavadním fungování pracovní skupiny ve
složení J. Řídký, M. Bilej a L. Vostrá a o proběhlých seminářích na téma výběru EIS
a návazném dotazníku, kterým byla všechna pracoviště AV ČR oslovena.

IV.

Volby volených zástupců pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na
funkční období 2018–2022

Akademická rada souhlasí s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedkyně
AV ČR o volbách volených zástupců pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na
funkční období 2018–2022.
V.

Návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace – Mezinárodní spolupráce přijetí na pracovištích v rámci bilaterálních smluv AV ČR
Bod byl stažen z programu jednání.

VI.

Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 20/2018 – Aktivity v rámci podpory rozvoje spolupráce s předními vědecko-výzkumnými pracovišti na Tchaj-wanu
v roce 2018

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu H. Sychrové
uvedeného v příloze 1 předloženého materiálu.
VII.

Návrh na jmenování předsedkyně Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

jmenuje RNDr. Hanu Sychrovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 23. července 2018 na další pětileté funkční
období, tj. do 22. července 2023,

2.

ukládá:
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,

b.

Z. Havlasovi, aby informoval ředitelku Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
v. v. i., o jmenování předsedkyně Dozorčí rady na druhé funkční období.

VIII. Hodnocení výzkumných programů Strategie AV21
Akademická rada
1.

bere s připomínkami na vědomí zprávu Rady Strategie AV21 o výsledcích hodnocení
výzkumných programů Strategie AV21,

2.

souhlasí, aby v rámci nové výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace související
se Strategií AV21 poskytované v roce 2018 byl termín podání žádostí stanoven na
23. listopad 2018,

3.

souhlasí s návrhem předsednictva Akademické rady, aby v návaznosti na výsledek hodnocení výzkumných programů byly jejich koordinátorům vyplaceny odměny ve výši
50 tis. Kč, 30 tis. Kč, 15 tis. Kč nebo 0 Kč,

4.

žádá Radu Strategie AV21 o stručné zhodnocení přidružených aktivit, zpracování návrhu
jejich dalšího pokračování (např. oblast financování) a předložení tohoto návrhu na zasedání předsednictva Akademické rady.

IX.

Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 10/2018 – Strategie AV21

Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Haindla uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

2.

schvaluje zamítnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Haindla uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

X.

Návrh na změnu složení Komise pro informační technologie AV ČR
Bod byl stažen z programu jednání.

XI.

Návrh na poskytnutí dotace - Výzva č. 15/2018 - Počítačové sítě

Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Haindla uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

XII.

Závěry 13. 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 13. zasedání ze dne 11. června 2018

2.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.2 – II.7 dle přiloženého zápisu,

3.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k uzavření smlouvy o dílo za účelem dodávky vědeckého zařízení na základě veřejné zakázky
s názvem „Experimentální povodí“, mezi Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a objednatelem na straně jedné a vybraným dodavatelem jako zhotovitelem na
straně druhé, za maximální cenu ve výši 29.478.977,00 Kč bez DPH,

4.

konstatuje trvalý zájem Akademie věd ČR na zajištění podmínek výzkumu pracovišť
AV ČR, včetně výzkumných infrastruktur, a v této souvislosti považuje za nezbytné udržení celistvosti vlastnictví nemovitých věcí v majetku v. v. i. v areálech zřizovaných pracovišť;

5.

ukládá L. Vostré, aby se Majetková komise v bodě „Aktuálně“ pravidelně zabývala problematikou uzavírání smluv k právům duševního vlastnictví a právnických osob pracovišť AV ČR;

6.

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

XIII. Aktuální informace k objektu Washingtonova
Akademická rada ukládá L. Vostré a P. Baranovi postupovat ve věci získání nemovitosti na adrese Washingtonova 1569/21, Praha 1, pro dislokaci a rozvoj Ústavu pro jazyk
český AV ČR, v. v. i., a pro Akademii věd ČR.
XIV. Přehled soudních řízení vedených na pracovištích AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předloženou informaci a děkuji Správnímu odboru
Kanceláře AV ČR za zpracování materiálu.
XV.

Auditoři na pracovištích Akademie věd ČR

Akademická rada
1.

bere na vědomí předložené informace,

2.

doporučuje změnu auditora v případě, že stávající auditor vykonává svoji činnost
pro pracoviště již více jak 5 let,

3.

pověřuje L. Vostrou, aby informovala pracoviště AV ČR o usnesení Akademické rady.

XVI. Pravidla pořádání slavnostních přednášek AV ČR v rámci cyklu „AV ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.
Akademická rada schvaluje pravidla pořádání slavnostních přednášek v rámci cyklu
„AV ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ podle Přílohy 1 tohoto materiálu.
XVII. Návrh rozpočtu Slavnostní česko-slovenské přednášky ke stoletému výročí
společného státu v rámci cyklu AV ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu“
na Žofíně
Akademická rada
1.

pověřuje T. Petrasovou, aby ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR,
v. v. i., a odbory mezinárodní spolupráce a mediální komunikace Kanceláře AV ČR koordinovala včasné přípravy Slavnostní česko-slovenské přednášky ke stoletému výročí,

2.

souhlasí s připomínkami s předběžným návrhem rozpočtu v max. výši 500 tis. Kč,

3.

ukládá T. Petrasové, aby na zasedání Akademické rady dne 17. července 2018 informovala o počtu hostů na této akci,

4.

ukládá H. Sychrové, aby na zasedání Akademické rady dne 17. července 2018 informovala o reciproční akci Slovenské akadémie vied (SAV) na Slovensku,

5.

souhlasí s návrhem H. Sychrové ocenit tři publikace dokládající spolupráci mezi AV ČR
a SAV částkou ve výši 100 tis. Kč (publikace s nejvyšším IF, s nejvyšším počtem citací
a nejlepší monografie).

XVIII. Návrh na jmenování tajemnice pro agendu TANDEM
Bod byl stažen z programu jednání.
XIX. Návrh na jmenování členů odborné komise pro udílení ceny předsedy AV ČR a
Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy
Akademická rada
1.

vzala na vědomí informaci E. Zažímalové o dosavadním jednání s Nadačním fondem
Neuron,

2.

rozhodla o nejmenování členů odborné komise.

XX.

Návrh na podporu vydávání vědecké a vědecko-populární literatury

Akademická rada
1.

schvaluje návrh Ediční rady AV ČR na podporu vydání vědecké a vědecko-populární
literatury uvedený v příloze 2 materiálu,

2.

ukládá M. Pravdové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů,

3.

ukládá M. Pravdové předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace podle bodu 1),

4.

ukládá M. Pravdové, aby v rámci revize pravidel ediční činnosti byla zpracována nová
pravidla pro podporu vydávání vědecké a vědecko-populární literatury.

XXI. Návrh na poskytnutí dotace - Výzva č. 13/2018 - Podpora prezentace vědy a výzkumu AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Pravdové uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu,

2.

schvaluje zamítnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Pravdové uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

XXII. Návrh na poskytnutí dotace související s finančním zabezpečením připomínky
a oslavy významných výročí roku 2018

Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje uvedeného v příloze
předloženého materiálu.

XXIII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 19/2018 – Podpora přístrojového vybavení
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje uvedeného v příloze č. 1
předloženého materiálu.

XXIV. Návrh na poskytnutí dotace - výzva č. 6/2018 - Neočekávané náklady
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje a P. Barana uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,

2.

souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Neočekávané náklady v roce 2018
o 139 447 000 Kč na základě úprav vyznačených v příloze č. 2 materiálu.

XXV. Návrh na poskytnutí dotace Výzva č. 17/2018 Podpora excelence – titul „doktor
věd“
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu A. Fejfara uvedeného v příloze
č. 2 předloženého materiálu,

2.

souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora excelence – titul „doktor
věd“ v roce 2018 o 100 000 Kč na základě úprav vyznačených v příloze č. 2 materiálu.

XXVI. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 14/2018 – Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu J. Bludské, uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

XXVII. Výsledky kontroly hospodaření ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., za rok
2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků.

XXVIII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 08/2018 – Regionální spolupráce
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu T. Petrasové uvedeného v příloze
č. 1 předloženého materiálu.

XXIX. Pokyn Akademické rady AV ČR, o evidenci předmětů chráněných právem k duševnímu vlastnictví a jejich využívání
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami pokyn Akademické rady AV ČR č. 3, o evidenci předmětů
chráněných právem k duševnímu vlastnictví a jejich využívání podle předloženého návrhu,

2.

ukládá L. Vostré, aby ve spolupráci s právníky Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., zajistila v souvislosti s vydáním pokynu uspořádání semináře pro ředitele pracovišť na
dané téma.

XXX. Různé
1)

Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 10/2018 – Strategie AV21 - oprava 1. kolo

Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Haindla uvedeného v příloze
č. 2 předloženého materiálu.

2.

schvaluje zamítnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Haindla uvedeného v příloze
č. 2 předloženého materiálu.

2)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.

z podnětu E. Zažímalové navrhuje nevyužít pozvánky na účast na 106. zasedání Indického vědeckého kongresu (Indian Science Congress) a ukládá sekretariátu předsedkyně zaslat organizátorům akce odpověď,

b.

bere z podnětu E. Zažímalové na vědomí, že předseda vlády ČR, Ing. Andrej Babiš,
přijal záštitu nad putovní výstavou Republika československá 1918–1939, která se uskuteční v období od září do listopadu 2018 v ČR,

c.

bere na vědomí informaci E. Zažímalové o možnosti nominovat do 30. září 2018 kandidáty na Cenu Berlínsko-brandenburské Akademie věd za mimořádný vědecký výsledek
určenou pro vědce z východní a jihovýchodní Evropy. Cena je tradičně dotována Nadací
Peregrinus (Rudolf Meimberg),

d.

bere na vědomí informaci T. Petrasové, že Rada Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.,
souhlasí se zřízením oddělení zaměřeného na muzikologii a hudební historií v rámci organizační struktury Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., na základě výběrového řízení
vypsaného tímto pracovištěm, s tím, že očekává součinnost vedení AV ČR,

e.

navrhuje P. Barana na členství v předsednictvu Rady vlády pro udržitelný rozvoj,

f.

souhlasí z podnětu S. Kozubka, aby se říjnové zasedání Akademické rady uskutečnilo
ve dnech 8.–9. října 2018 v Pavlově. Součástí výjezdního zasedání bude i návštěva
Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,

g.

bere na vědomí informaci J. Řídkého a H. Sychrové o průběhu návštěvy evropského
komisaře pro vědu, výzkum a inovace Carlose Moedase a velvyslankyně EU v ČR Dany
Kovaříkové na AV ČR dne 13. června 2018 a navrhuje pozvat C. Moedase v blízké době
na návštěvu pracovišť AV ČR,

h.

bere na vědomí informaci A. Fejfara, že další přednáška z cyklu Strategie AV21 se uskuteční v říjnu 2018 s přednášejícím RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., koordinátorem
výzkumného programu Přírodní hrozby,

i.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího
projektového oddělení Kanceláře AV ČR,

j.

souhlasí s návrhem L. Vostré, aby proběhla jednání se Střediskem společných činností
AV ČR na téma poskytování dotací v rámci systému vzdělávání zaměstnanců,

k.

vyjadřuje z podnětu L. Vostré pochvalu příslušným zaměstnancům Kanceláře AV ČR za
bezchybně provedenou agendu předávacích protokolů ředitelům pracovišť AV ČR,

l.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že v nejbližších dnech je plánováno vydání příkazu
předsedy Akademie věd ČR č. 2/2018 - Nastavení kompetencí a procesů v Kanceláři
AV ČR v souvislosti s řízením o poskytnutí dotace, jehož přílohou bude seznam oprávněných úředních osob k podepisování rozhodnutí a usnesení. Akademická rada souhlasí, aby od 1. července 2018 byl oprávněnou osobou pro oblast ekonomického informačního systému J. Řídký, pro oblast Fellowshipu J. Dobrovského a Mezinárodní spolupráce – programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků J. Bludská,

m.

z podnětu L. Vostré ukládá L. Horníčkovi zajistit proškolení členů Akademické rady se
zaměřením na statut oprávněných úředních osob a problematiku podjatosti,

n.

bere na vědomí informaci J. Bludské o administrativním zajištění projektu Lumina
quaeruntur a o plánovaném vydání směrnice týkajícího se tohoto projektu. Předpokládaný termín pro zasílání návrhů je září 2018,

o.

bere s připomínkami na vědomí prezentaci J. Lazara na téma možného fungování kanceláře transferu znalostí a technologií v areálu Krč a žádá členy Akademické rady o zasílání připomínek k předloženému návrhu,

p.

bere na vědomí informaci J. Gabriela o postoji Dozorčí komise Akademického sněmu
k problematice práv emeritních pracovníků na pracovištích AV ČR,

q.

souhlasí s návrhem S. Kozubka, aby bylo zorganizováno na přelomu roku
2018/2019 mimořádné zasedání Akademické rady na téma přípravy dalšího kola hodnocení činnosti pracovišť AV ČR,

r.

souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby AV ČR uzavřela obecné Memorandum of Understanding s brazilskou organizací SENAI (National Service for Industrial Training) jakožto zastřešujícího dokumentu pro jednotlivé smlouvy o spolupráci mezi pracovišti
AV ČR a instituty SENAI v oblasti transferu technologií,

s.

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že dne 5. června 2018 proběhlo ve vile Lanna
Academic Prague, tradiční setkání vedení AV ČR s diplomaty a zástupci VŠ

t.

souhlasí, aby se konference Akademií Dunajské strategie ve dnech 11.–12. října 2018
ve Stuttgartu za AV ČR zúčastnila H. Sychrová,

u.

souhlasí, aby se zasedání Science Council a Funding Organization Forum (FOF) EIGJapan, které proběhne 19.–20. září v Bonnu na půdě DLR, se za AV ČR zúčastnili A. Fejfar a K. Rachačová,

v.

souhlasí, aby se H. Sychrová zúčastnila jednání EASAC Biosciences Steering Panel
5. října 2018 v Bruselu,

w.

souhlasí, aby se K. Rachačová a N. Pižemová z Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR zúčastnily ve dnech 26.–29. června 2018 odborné stáže v kanceláři
CZELO Technologického centra AV ČR v Bruselu za účelem navázání kontaktů se zástupci evropských institucí a získání zkušeností s jejich fungováním,

x.

souhlasí s návrhem H. Sychrové, aby AV ČR jako člen organizace IHRN (International
Human Rights Network) vyjádřila podporu panu Ahmedu Mansoorovi ze Spojených
arabských emirátů (SAE). Dopis předsedkyně s výzvou k jeho propuštění byl zaslán vrcholným představitelům Spojených arabských emirátů, velvyslanci SAE v Praze a zastupitelskému úřadu ČR v Abú Dhabí,

y.

bere na vědomí informaci H. Sychrové o přehledu proběhlých mezinárodních návštěv na
AV ČR od minulého zasedání Akademické rady,

z.

bere na vědomí informaci H. Sychrové, že byl podepsán nový Protokol k Dohodě o spolupráci s ASRT (Egypt) s platností do roku 2021,

aa.

z podnětu H. Sychrové ukládá L. Horníčkovi prověřit nutnost schvalování zahraničních
cest Akademickou radou,

bb.

bere na vědomí informaci M. Pravdové o plánovaných partnerstvích Týdne vědy a techniky AV ČR 2018 a ukládá E. Zažímalové a M. Pravdové oslovit všechna spolupracující
univerzitní pracoviště s nabídkou vědeckého partnerství festivalu,

cc.

bere na vědomí informaci L. Horníčka, že předseda Senátu ČR Milan Štěch udělil záštitu
Slavnostnímu shromáždění u příležitosti 110. výročí úmrtí Josefa Hlávky, které se uskuteční 13. listopadu 2018 v Senátu,

dd.

bere na vědomí informaci L. Vostré, že k 1. červenci 2018 začíná platit novela zákona
o střetu zájmu a o jejím dopadu na zasedání Akademické rady,

ee.

bere na vědomí informaci M. Haindla o plenárním zasedání České komise pro UNESCO
a probíhajícím hodnocení přínosu členství ČR v UNESCO vzhledem k současnému
zhoršení postavení UNESCO,

ff.

bere na vědomí informaci L. Kavana, že 20. června 2018 proběhlo zasedání Rady pro
evropskou integraci, kde bylo diskutováno téma Open access,

gg.

souhlasí s návrhem Z. Havlase, aby AV ČR nominovala do návrhové komise Ceny Františka Běhounka prof. MUDr. Helenu Tlaskalovou-Hogenovou, DrSc., (Mikrobiologický
ústav AV ČR, v. v. i.) a prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., (Ústav molekulární genetiky
AV ČR, v. v. i.) a ukládá E. Zažímalové informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o schváleném návrhu,

hh.

souhlasí s návrhem P. Barana, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad konferencí Československo v proměnách Evropy 20. století, která se bude konat ve dnech 25.–27. září
v Praze,

ii.

souhlasí s návrhem P. Barana, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad výstavou Československo v proměnách Evropy 20. století, která se bude konat ve dnech 2. července
– 30. října 2018 v Praze,

jj.

souhlasí s návrhem P. Barana, aby E. Zažímalová převzala záštitu nad konferencí Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století, která se bude konat 21. září
2018 v Praze.

