Usnesení
ze 17. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. září 2018

I.

Ověření zápisu z 16. zasedání Akademické rady AV ČR dne 17. července 2018
a hlasování per rollam č. 18, 19, 20 a 21

II.

Informace o výsledku kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

III.

Open Access a European Open Science Cloud

Akademická rada
1.
2.

IV.

ustavuje S. Kozubka členem Akademické rady AV ČR zodpovědným za agendu Open
Access,
ukládá S. Kozubkovi ustavit pracovní skupinu pro sledování a koordinaci aktivit v oblasti
Open Access.
Informace o závěrech
29. srpna 2018

předsednictva Akademické

rady

AV ČR

ze

dne

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 17. zasedání předsednictva
Akademické rady a další přednesené informace.
V.

Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada
1.

2.

2)

bere na vědomí, že na programu mimořádného zasedání RVVI dne 7. září 2018
je kromě jiného plánováno projednání následujících témat: volba předsednictva RVVI, volba předsedů odborných a poradních orgánů RVVI, informace o fungování velkých výzkumných infrastruktur, návrh na jmenování vedoucích činitelů
Technologické a Grantové agentury ČR, návrh na udělení Národní ceny vlády
Česká hlava za rok 2018, návrh na udělení Ceny předsedy RVVI a kontrolní závěry Národního kontrolního ústavu a implementace Metodiky 2017+,
bere na vědomí, že P. Baran byl v srpnu 2018 jmenován členem RVVI na další
čtyřleté volební období.
Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí následující informace:
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1.

příznivý mediální ohlas v posledních dnech zaznamenala mimo jiné tato témata:
konference Fyzikálního ústavu AV ČR a CeiTEC ICN+T v Brně, dar unikátních videozáznamů z února 1977 Archivu Jana Patočky od francouzského velvyslance,
rozluštění genomu pšenice Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., mikroplasty v čistírnách pitné vody z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., evoluční degenerace chromozomu Y z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,

2.

pozitivní odezvu vzbudily Mezinárodní letní vědecký kemp určený pro studenty
z celého světa a Letní vědecký kemp určený pro učitele z ČR, organizované Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.,

3.

aktuálně je plánováno vydání nových dílů popularizačně-vzdělávacího cyklu NEZkreslená věda, výstava „Vlny vesmíru: 40 let družice Magion“ v Galerii
Věda a umění (4. září – 27. října 2018), Festival vědy – Vědecká laboratoř na Kulaťáku (5. září 2018), putovní výstava Republika československá (3. září – 29. listopadu 2018 ve 24 městech), výstava „Mnichovská dohoda 1938 v kontextu evropských dějin 20. století“ v Senátu PČR, slavnostní přednáška z cyklu Akademie
věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu na téma „Československo – náš
společný domov“ (24. září 2018).

3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada
1.
2.

4)

bere na vědomí informaci o dosud uzavřených dílčích dohodách mezi pracovišti
AV ČR a VŠ,
bere na vědomí, že o spolupráci s AV ČR na doktorských studijních programech
projevují zájem i neveřejné vysoké školy.
Ekonomické otázky

Akademická rada
1.
2.
3.
4.

VI.

bere na vědomí informaci o způsobu vyplácení odměn členům dozorčích rad pracovišť pracovišti AV ČR,
bere na vědomí informaci o jednání na ministerstvu financí ohledně návrhu rozpočtu na léta 2020–2021 a ohledně počtu neobsazených míst v Kanceláři AV ČR,
bere na vědomí žádost M. Bileje, aby mu místopředsedové AV ČR předložili rozpis rozdělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště AV ČR,
schvaluje navýšení prostředků na vyplácení Akademické prémie–Praemium Academiae.

Návrh na svolání, program a zabezpečení LIII. zasedání Akademického sněmu
Akademie věd ČR
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Akademická rada
1.

2.
3.

4.

5.

v souladu s čl. 15 Stanov AV ČR svolává LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
(ustavující zasedání pro osmé funkční období 2018–2022) na úterý 18. prosince 2018
v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhuje mu tento program:
a)
Zahájení, schválení programu zasedání a ustavení pracovních komisí Akademického sněmu
b)
Schválení Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu pro funkční období
2018–2022 – L. Vostrá
c)
Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LII. zasedání Akademického sněmu – E. Zažímalová
d)
Volba členů Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022
e)
Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok
2019 – M. Bilej
f)
Návrh na změnu v odměňování členů Dozorčí komise Akademického sněmu –
M. Bilej
g)
Výzkum v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., s přínosem pro společnost –
J. Lazar
h)
Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu působící v období 2014–2018 –
J. Gabriel
i)
Volné návrhy
j)
Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, projednání usnesení a závěr zasedání,
ukládá svým členům, aby do 6. listopadu 2018 předali E. Zažímalové náměty pro její
projev na LIII. zasedání Akademického sněmu,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a)
po zkompletování seznamu členů Akademického sněmu pro funkční období
2018–2022 požádala jeho členy o navržení kandidátů na členy Dozorčí komise
Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022,
b)
předložila zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 zprávu o volbě
a jmenování členů Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022,
c)
předložila zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 návrh písemné
Zprávy o činnosti Akademické rady za období od LII. zasedání Akademického sněmu ve znění pro Akademický sněm,
d)
předložila zasedání Akademické rady dne 4. prosince 2018 návrh časového rozvrhu LIII. zasedání Akademického sněmu a návrh složení pracovních komisí
Akademického sněmu,
e)
předložila zasedání Akademické rady dne 4. prosince 2018 seznam kandidátů
pro volbu členů Dozorčí komise Akademického sněmu pro funkční období 2018–
2022 a návrh procedury pro tuto volbu ve znění pro Akademický sněm,
ukládá L. Vostré, aby předložila zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 návrh
Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu pro funkční období 2018–2022 ve
znění pro Akademický sněm,
ukládá M. Bilejovi, aby:
a)
předložil zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 návrh písemné
Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok
2019 ve znění pro Akademický sněm,
b)
předložil zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 návrh na změnu v odměňování členů Dozorčí komise Akademického sněmu,
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6.

7.

8.
9.
10.

VII.

žádá J. Gabriela, aby seznámil Akademickou radu na zasedání dne 4. prosince 2018
se zprávou Dozorčí komise Akademického sněmu pro LIII. zasedání Akademického sněmu,
ukládá P. Krejčímu, aby ve spolupráci s dalšími zúčastněnými členy Akademické rady
předložil zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 podklady pro návrh usnesení
LIII. zasedání Akademického sněmu,
ukládá J. Lazarovi, aby předložil zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 návrh
informace o vybraných výsledcích pracovišť AV ČR,
ukládá M. Pravdové, aby provedla tiskové zajištění LIII. zasedání Akademického sněmu,
ukládá L. Horníčkovi a T. Wenclovi, aby zajistili svolání LIII. zasedání Akademického sněmu, jeho přípravu a průběh po organizační a materiálně–technické stránce.
Účast AV ČR v programu Governance (v rámci partnerství NORFACE)

Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí předloženou informaci o programu Governance,
souhlasí s rezervováním částky 293 750 EUR na finanční podporu projektů v rámci programu Governance realizovaných v období 2020–2023,
ukládá:
a)
H. Sychrové, aby za AV ČR podepsala CONSORTIUM AGREEMENT a další návazné dokumenty,
b)
Odboru mezinárodní spolupráce, aby koordinoval a zajistil účast pracovišť
AV ČR v partnerství NORFACE.

VIII. Návrhy aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR s předními vědecko–výzkumnými pracovišti na Tchaj–wanu v roce 2018
Akademická rada
1.

2.

IX.

schvaluje návrh výsledku hodnocení Komise pro spolupráci s východní a jihovýchodní
Asií ve věci podávání dodatečných návrhů aktivit pro rozvoj spolupráce pracovišť AV ČR
s předními vědecko–výzkumnými pracovišti na Tchaj–wanu v roce 2018 a schvaluje
2 návrhy aktivit navržené k podpoře v celkové výši 99 568 Kč, uvedené v příloze 2 materiálu,
ukládá H. Sychrové, aby o rozhodnutí Akademické rady informovala příslušná pracoviště AV ČR.
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
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu dr. Sychrové uvedeného v příloze
1 předloženého materiálu.
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X.

Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Střediska společných činností AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

XI.

jmenuje Ing. Júlia Štullera, CSc., členem Dozorčí rady Střediska společných činností
AV ČR, v. v. i., s účinností od 5. září 2018 na pětileté funkční období, tj. do 4. září 2023,
ukládá:
a)
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b)
M. Bilejovi, aby informoval ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,
o jmenování člena Dozorčí rady a požádal jej o zveřejnění nového složení Dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.
Rámcový návrh rozpočtu AV ČR na rok 2019 – 2. verze

Akademická rada
1.

souhlasí s druhým rámcovým návrhem rozpočtu kapitoly 361 AV ČR dle předloženého materiálu.

XII.

Návrh na podporu stavebních akcí v roce 2019 a záměrů realizovat stavební
akce velkého rozsahu

Akademická rada
1.

2.

3.

schvaluje:
a)
návrh na podporu stavebních akcí v roce 2019 v kategorii hodnocení 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b)
záměry realizovat stavební akce velkého rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
ukládá M. Bilejovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů na podporu stavebních akcí a záměrů realizovat stavební akce velkého rozsahu,
ukládá M. Bilejovi předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 podle bodu 1a).

XIII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 21/2018 – Stavební akce
Akademická rada
1.

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

XV.

Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 6/2018 – Neočekávané náklady

Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
bere na vědomí rozpočet kapitoly 361 AV ČR v roce 2018 k tomuto dni.

XVI. Návrh na poskytnutí dotace – Archeologický výzkum v areálu Pražského hradu
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí aktuální informaci M. Bileje ohledně rozpočtového opatření,
schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu M. Bileje uvedeného v příloze
č. 3 předloženého materiálu,
bere na vědomí informaci L. Vostré, že se AV ČR, Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.,
Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu ve věci provádění archeologických výzkumů v areálu Pražského hradu dohodly na rozpočtovém opatření i pro rok
2019.

XVII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 12/2018 – Ekonomický informační systém
Akademická rada
1.

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

XVIII. Závěry z 15. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.

2.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu o hlasování per rollam č. 4 Majetkové komise AV ČR ze dne
21. 8. 2018,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů 1 – 9, dle přiloženého zápisu,
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3.

4.

povoluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Botanickým ústavem AV ČR,
v. v. i., jako stranou oprávněnou, a Obcí Průhonice, IČO: 00241563, jako stranou povinnou, k tíži pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 1031, par. č. 1045 a parc. č. 1037/1, vše
k. ú. Průhonice, a to k účelové komunikaci na nich ležící, v rozsahu podle geometrického plánu č. 1268–28/2017, zpracovaného
,na dobu neurčitou
a se závazkem pracoviště nést náklady spojené se správou a údržbou služebných pozemků,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

XIX. Memorandum o spolupráci mezi Akademii věd ČR a Asociací výzkumných organizací
Akademická rada
1.
2.

XX.

schvaluje s připomínkami znění návrhu Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd
AV ČR a Asociací výzkumných organizací,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení.
Dohoda o spolupráci mezi Akademii věd ČR a Univerzitou Pardubice

Akademická rada
1.
2.

souhlasí s obsahem návrhu Dohody o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi Akademií věd AV ČR a Univerzitou Pardubice,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení.

XXI. Návrh Dílčí dohody o spolupráci při uskutečňování DSP mezi pracovišti VŠCHT
a AV ČR
Akademická rada
1.

souhlasí s obsahem návrhu Dílčí dohody o spolupráci mezi pracovišti AV ČR a fakultami
VŠCHT s tím, že doporučuje začlenit do návrhu Dílčí dohody návrh Univerzity Karlovy
týkající se výsledků činnosti studentů.

XXII. Dohoda o spolupráci mezi Akademii věd ČR a CEVRO INSTITUT, z. ú.
Akademická rada
1.
2.

souhlasí s obsahem návrhu Dohody o spolupráci mezi Akademií věd AV ČR a CEVRO INSTITUT, z. ú.
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela Dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení.
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XXIV. Návrh na jmenování externího člena pomocného orgánu Akademické rady
AV ČR Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR (RSVŠ)
Akademická rada
1.
2.

na návrh předsedy RSVŠ P. Krejčího jmenuje prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D., externí členkou RSVŠ,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovací dekret.

XXV. Návrh složení Rady pro mezinárodní poradní sbory
Akademická rada
1.
2.

schvaluje složení Rady pro mezinárodní poradní sbory podle předloženého návrhu,
ukládá E. Zažímalové, aby předsedovi, členům a tajemníkovi Rady pro mezinárodní poradní sbory zaslala jmenovací dekrety.

XXVI. Návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu činnosti mezinárodního poradního sboru
Akademická rada schvaluje předloženou výzvu.
XXVII.

Návrh složení Komise prémie Lumina quaeruntur

Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami složení Komise prémie Lumina quaeruntur podle předloženého návrhu,
ukládá E. Zažímalové, aby předsedovi, členům a tajemnici Komise prémie Lumina quaeruntur zaslala jmenovací dekrety.

XXVIII. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 30. června 2018
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení,
pověřuje J. Bludskou, aby ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře
AV ČR vytipovala a nabídla některé z uzavřených projektů s vynikajícími výsledky k medializaci a popularizaci.
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XXIX. Cena předsedy Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací v roce 2018
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí předložené návrhy na udělení Ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2018,
na základě návrhu Komise pro udělování Ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací doporučuje předsedkyni Akademie věd ČR prof. E. Zažímalové, aby udělila ceny kandidátům:
a)
Ing. Liboru Juhovi, CSc., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 165 tis. Kč,
b)
RNDr. Františku Vyskočilovi, DrSc., prof. h. c., navrženému Fyziologickým ústavem AV ČR, v. v. i., s peněžitou odměnou 165 tis. Kč,
c)
prof. PhDr. Janu Bažantovi, CSc., navrženému Filosofickým ústavem AV ČR,
v. v. i., s peněžitou odměnou 165 tis. Kč,
ukládá L. Horníčkovi, aby zajistil vyplacení peněžitých odměn oceněným kandidátům.

XXX. Návrh na zrušení Směrnice Akademické rady AV ČR o udílení ceny předsedy
AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí výpověď smlouvy o spolupráci při udílení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci vědy z důvodu změny strategie fondu od roku
2018,
ukládá L. Vostré připravit interní předpis o zrušení směrnice Akademické rady AV ČR
č. 8/2016, o udílení ceny předsedy AV ČR a Nadačního fondu Neuron za popularizaci
vědy, ze dne 19. května 2016, ve znění pozdějších předpisů ke dni uplynutí výpovědní
lhůty, tj. 30. listopadu 2018.

XXXI. Návrhy projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu AV ČR na rok 2018
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami návrhy projektů na podporu prezentace vědy a výzkumu
AV ČR na rok 2018 podle materiálu uvedeného v příloze 2,
ukládá M. Pravdové, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných
návrhů projektů.

XXXII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 13/2018 – Podpora prezentace vědy
a výzkumu AV ČR
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Akademická rada
1.
2.

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

XXXIII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 24/2018 – Podpora vydávání vědecké
a vědecko-populární literatury v roce 2018
Akademická rada
1.

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

XXXIV. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 18/2018 – Příspěvky vědeckým společnostem sdruženým v RVS ČR v mezinárodních organizacích
Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 podle návrhu na poskytnutí dotací související
s úhradou členských příspěvků vědeckých společností v mezinárodních organizacích
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu.

XXXV. Návrh projektů na počítačové sítě projednaný Komisí pro informační technologie AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh Komise pro informační technologie AV ČR uvedený v příloze č. 1 materiálu,
ukládá M. Haindlovi, aby informoval ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných
návrhů.

XXXVI. Návrh na změnu složení Komise pro informační technologie AV ČR
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí informaci o ukončení činnosti Ing. Jakuba Urbana, Ph. D., v Komisi pro
informační technologie AV ČR vzhledem k ukončení jeho pracovního poměru v Ústavu
fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., ke dni 8. června 2018,
pověřuje M. Haindla, aby navrhl nového kandidáta do této komise.

XXXVII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 15/2018 – Počítačové sítě
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Akademická rada
1.

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

XXXVIII. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 10/2018 – Strategie AV21
Akademická rada
1.

2.

ruší své rozhodnutí ze 16. zasedání AR, bod programu XXII v rozsahu žádosti o poskytnutí dotace pro Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., spisová značka 94/2018/AV21 schválené Akademickou radou AV ČR dne 17. července 2018,
schvaluje poskytnutí dotace a zamítnutí dotace na rok 2018 podle přílohy 2 předloženého materiálu.

XXXIX. Návrh na poskytnutí dotace – Výzva č. 22/2018 – Strategie AV21
Akademická rada
1.

XL.

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

XLI. Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2018
Akademická rada
1.

bere na vědomí informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce
2018.

XLII. Návrh výzvy č. 25/2018 k podání žádostí o poskytnutí dotace na úhrady nákladů spojených s přijetím zahraničních vědeckých pracovníků na pracovištích v rámci bilaterálních smluv AV ČR v roce 2018
Akademická rada schvaluje výzvu č. 25/2018 uvedenou v příloze tohoto materiálu.
XLIII. Různé
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1)

Návrhy vzdělávacích aktivit pro zaměstnance pracovišť AV ČR

Akademická rada
1.
2.

2)

schvaluje s připomínkami návrhy vzdělávacích aktivit pro zaměstnance pracovišť AV ČR na rok 2018 podle předloženého materiálu,
ukládá L. Vostré, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných návrhů.
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že jako předsedkyně AV ČR byla spolu
s dalšími významnými hráči na poli provádění a organizace základního výzkumu pozvána k aktivní účasti na výjezdním zasedání předsednictva Grantové
agentury ČR,
bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že obdržela děkovný dopis od prof.
Hanse Hartnagela z Technické univerzity v Darmstadtu za to, že AV ČR prostřednictvím Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., zajistila organizaci 28. ročníku
Mezinárodní letní vědecké školy na téma „Microwaves and Lightwaves“, která se
uskutečnila v termínu 7.–13. července 2018 v konferenčním centru AV ČR v Liblicích,
bere na vědomí informaci E. Zažímalové o aktuálním statutu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., ve vztahu k seznamu výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
bere na vědomí informaci Z. Havlase o plánovaných jednáních s řediteli pracovišť
sdružených v centru BIOCEV, která se budou týkat udržitelnosti a financování tohoto centra,
bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že návštěva Mendelovy univerzity
v Brně se přesouvá na 26. listopadu 2018,
bere na vědomí informaci J. Řídkého o pokračující spolupráci se Senátem Parlamentu ČR, kdy AV ČR na vyžádání zpracovává odborná stanoviska na různá témata. Dosud byla zpracována stanoviska na téma Big data, Sucho, Voda a je plánováno stanovisko na téma boje s kůrovcem,
pozitivně hodnotí stavební úpravy sídla AV ČR, zajišťované Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.,
souhlasí s námětem A. Fejfara, aby AV ČR podala na RVVI námět na zřízení celostátního koordinačního centra pro etiku ve vědě a výzkumu s tím, že se pokusí
pro tento záměr získat předem širší podporu VŠ. Akademická rada rovněž žádá
prof. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., člena Komise pro etiku vědecké práce
AV ČR, aby se stal hlavním koordinátorem těchto aktivit,
bere na vědomí informaci M. Haindla o zasedání Valné hromady CESNET, kde
bylo schváleno navýšení poplatku AV ČR za služby sdružení CESNET,
bere na vědomí informaci M. Haindla a T. Wencla o jednáních s firmou Microsoft
o licenčních smlouvách pro AV ČR,
bere na vědomí upozornění S. Kozubka, že dle usnesení vlády č. 309/2018, o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace
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l)

m)

n)

o)

p)

na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025, je termín pro dodání vyhodnocení všech výzkumných organizací stanoven na 31. prosinec 2018 a ukládá místopředsedům AV ČR zaslat S.
Kozubkovi podkladové materiály pro toto hodnocení,
souhlasí s námětem T. Petrasové, aby se v případě zájmu zúčastnil zasedání „International Conference on Quality Criteria in the Humanities and Social Science“
dne 6. prosince 2018 ve Vídni i S. Kozubek,
souhlasí z podnětu M. Pravdové, aby výroční zpráva AV ČR za rok 2018 byla koncipována v češtině i angličtině stejně jako v předešlém roce a žádá, aby byly zasílány náměty na změny dotazníků na sběr dat z pracovišť AV ČR,
bere na vědomí informaci H. Sychrové o nominacích do mezinárodních organizací
SAPEA (pracovní skupiny Mikroplasty, Transforming the Future of Ageing a Making sence of science) a ALLEA (konference Flourishing in a Data-enabled Society – vybrán M. Haindl),
H. Sychrová dále podala písemnou informaci o následujících událostech:
i.
možnost účasti na IAP (the Interacademy Partnership), kdy se ve dnech 9.–
11. dubna 2019 uskuteční v Koreji konference a valné shromáždění
na téma: Science and Sustainable development goals – the role of Academies,
ii.
AV ČR podpořila na žádost IHRNASS vietnamského obhájce lidských práv
– Pham Van Troie, který je ve Vietnamu pro tyto aktivity vězněn. Dopis byl
zaslán elektronicky prezidentovi a premiérovi Vietnamu, a také pro informaci
na české velvyslanectví v Hanoji a velvyslanectví Vietnamu v Praze,
iii.
AV ČR se připojila k prohlášení ALLEA, ve kterém tato organizace vyjadřuje
hluboké znepokojení nad nedávnými zásahy maďarské vlády do akademických svobod tamních univerzit,
iv.
informace k zasedání akademií V4 v Liblicích ve dnech 11.–13. září 2018,
k setkání vedení AV ČR a SAV, k slavnostní přednášce na Žofíně dne
24. září 2018 a k setkání vedení SAV a AV ČR v Bratislavě 1. října 2018,
v.
AV ČR podepsala Protokol ke smlouvě o vědecké spolupráci s Chinese
Academy of Social Sciences,
vi.
ve dnech 19.–21. listopadu 2018 je plánována návštěva delegace představitelů ITRI, která zahrnuje setkání představitelů AV ČR a ITRI, seminář ITRI
College, vědecký blok na témata biomedicínského/biotechnologického výzkumu a návštěviě BIOCEVu a ELI Beamlines,
vii. dne 21. srpna 2018 byla vyhlášena možnost podávání návrhů na podporu
výzkumně-vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí pro rok 2019 s termínem 21. září 2018,
viii. podpis smlouvy s CSIR (Indie) proběhne dne 7. září 2018 na Pražském
hradě,
ix.
E. Zažímalová uskuteční cestu do Memphisu, USA, za účelem podpisu dohody o spolupráci mezi AV ČR a University of Memphis, ke kterému dojde
dne 25. listopadu 2018,
x.
L. Kavan zastoupí E. Zažímalovou na konferenci Forum Future Europe organizovanou German National Academy a Leibniz Association ve dnech
15.–16. listopadu 2018,
bere na vědomí informaci J. Lazara, že byl dokončen dokument RIS3 strategie
a vyjadřuje poděkování všem pracovníkům AV ČR, kteří se na tvorbě dokumentu
podíleli,
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q)

r)
s)

t)

u)

v)
w)

bere na vědomí informaci J. Lazara, že se ve dnech 14. listopadu 2018 a 20. listopadu 2018 uskuteční v Evropském domě v Praze pro ředitele pracovišť AV ČR
výzkumné fórum na téma „Výsledek výzkumu jako produkt“
bere na vědomí informaci L. Kavana o jednání v Technologickém centru AV ČR
na téma FP9 Horizon,
souhlasí s námětem J. Martinka, aby byl program československé slavnostní
přednášky v rámci cyklu AV ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ na Žofíně
upraven tak, aby byl dán prostor ke krátkému projevu oběma představitelům zúčastněných akademií věd,
bere na vědomí informaci J. Martinka, že turné paní předsedkyně po pracovištích
AV ČR inspirovalo k podobnému záměru novináře a byla tak navázána spolupráce na další propagaci pracovišť AV ČR,
souhlasí z podnětu M. Bileje, aby Ústav pro teorii informace a automatizace
AV ČR, v. v. i., převedl pod správu nakladatelství Academia dosud jím vydávaný
časopis Kybernetika,
souhlasí z podnětu M. Pravdové s udělením záštity předsedkyně AV ČR mezinárodní soutěži FameLab (British Council) v roce 2019,
souhlasí z podnětu P. Barana s udělením záštity předsedkyně AV ČR výstavě
Pravda vítězí, kterou pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Národním archivem v Praze v říjnu – prosinci 2018 v Praze.
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