Usnesení
z 18. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 9. října 2018

I.

Ověření zápisu ze 17. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. září 2018 a výsledku hlasování per rollam č. 22

Směrnice Akademické rady AV ČR č. 11, o podpoře regionální spolupráce
Akademická rada
1.
2.

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR o podpoře regionální spolupráce,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 2. října 2018

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 18. zasedání předsednictva
Akademické rady a další přednesené informace.
III.

Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí informace o 338. zasedání Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) dne 21. září 2018:
a.
Vláda ČR schválila návrh výdajů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací na
rok 2019 a střednědobé výhledy výdajů na výzkum, vývoj a inovace
na léta 2020–2021 za předpokladu, že nedojde během roku 2018 k navýšení nároků nespotřebovaných výdajů,
b.
RVVI navrhla vládě jmenování členů výzkumné rady Technologické agentury ČR s tím, že na předsedu je nominován zástupce za AV ČR prof. Ing.
Martin Fusek, CSc.,
c.
RVVI v rámci implementace Metodiky 17+ žádá poskytovatele, aby při rozdělování meziročních nárůstů prostředků na dlouhodobou koncepci rozvoje
výzkumných organizací zohledňovali výstupy postupné implementace hodnocení podle Metodiky 17+ na národní úrovni,
d.
RVVI vzala na vědomí návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. a návrh novely
nařízení vlády č. 397/2009 Sb., vč. návrhů důvodových zpráv, uložila zapracovat připomínky a předložit na dalším zasedání RVVI výsledky jednání
s poskytovateli podpory na VaVaI,
e.
RVVI projednávala aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
České republiky na léta 2021+,
souhlasí s námětem P. Barana, aby byly na webu AV ČR uveřejňovány body
z jednání RVVI týkající se AV ČR a ukládá řediteli Kanceláře, aby ve spolupráci
s P. Baranem zajistil plnění tohoto námětu,
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3.

v návaznosti na proces implementace Metodiky M17+:
a.
zdůrazňuje význam Metodiky M17+ a její implementace jako motivačního
nástroje podporujícího excelenci vědy a výzkumu v ČR,
b.
považuje za správný koncept všech modulů Metodiky M17+ vyvažující jak
hodnocení výzkumných organizací, tak i jejich výsledků,
c.
konstatuje, že aktuální stav implementace modulů M1 a M2 Metodiky M17+
plně odpovídá délce časového období, v němž je proces implementace realizován,
d.
oceňuje, že postup hodnocení v těchto modulech je založen na algoritmu
vycházejícího z první fáze hodnocení v AV ČR v letech 2010–2014, které
vytvořilo kvalitní informační základnu pro výsledné hodnocení vědeckých
týmů a pracovišť AV ČR,
e.
doporučuje, aby při implementaci Metodiky M17+ bylo přihlíženo k aktuálním
zkušenostem poskytovaným zainteresovanými aktéry, za současného respektu k organizační, věcné a časové náročnosti tohoto procesu,
f.
ukládá S. Kozubkovi připravit rozbor usnesení České konference rektorů na
toto téma.

2)

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

1.

2.

3.

4.

časopis Týden zahájil velký seriál, který společně s Odborem mediální komunikace KAV bude postupně představovat pracoviště AV ČR a přední tuzemské
vědce,
příznivý mediální ohlas v posledních dnech zaznamenala mimo jiné tato témata:
objev výzkumného týmu Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., který potvrdil hypotézu o velkém kráteru pod Antarktidou, udělení Akademické prémie, návrh RVVI
udělit prof. Ing. Jaroslavu Doleželovi, DrSc., z Ústavu experimentální botaniky
AV ČR Českou hlavu pro rok 2018, výstava Historického ústavu AV ČR, v. v. i.,
o Mnichovské dohodě a okolnostech okupace Československa, tisková konference vedení AV ČR a Slovenské AV k 25 letům spolupráce (24. září 2018) a Noc
vědců (5. října 2018),
webové stránky AV ČR a její profily na sociálních sítích zaznamenávají po zavedení jednotné redakce akademických periodik významný nárůst návštěvnosti –
čtenost aktualit webu avcr.cz meziročně vzrostla za 2. čtvrtletí o 52 %, za 3. čtvrtletí pak o 98 %,
aktuálně probíhají putovní výstavy Republiky československé ve 24 městech
(3. září až 29. listopadu 2018) a jsou plánovány tyto akce: mezinárodní konference
Etická kultura ve veřejné a státní správě (11.–12. října 2018), předávání cen
AV ČR (16. října 2018), mezinárodní konference u příležitosti výročí podpisu mnichovské dohody na téma ,,1938 and the Politics of Homogenization: Protecting
the Nation in Europe on the Eve of World War II“ (10.–12. října 2018), podpis dohody k Centru Karla Čapka (12. října 2018), křest knihy „Historie psaná osmičkami“ v Senátu (24. října 2018), zahájení výstavy Věda fotogenická (25. října
2018), slavnostní otevření společné technologické laboratoře úpravy vody v Kutné
Hoře (1. listopadu 2018), Týden vědy AV ČR (5.–11. listopadu 2018).
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3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada
1.
2.
3.

4)

bere na vědomí, že byla zahájena jednání o spolupráci na doktorských studijních
programech (DSP) s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno,
bere na vědomí, že dne 11. září 2018 bude podepsána Dohoda o spolupráci při
uskutečňování DSP mezi AV ČR a Univerzitou Pardubice,
apeluje na pracoviště AV ČR, aby uzavírala dílčí smlouvy s vysokými školami
v návaznosti na nově uzavírané dohody o spolupráci na DSP a v případě již uzavřených dohod tyto dohody aktualizovala dle nových smluv.
Ekonomické otázky

Akademická rada
1.

2.

3.

IV.

bere na vědomí informaci M. Bileje o aktuálním počtu zaměstnaneckých míst
v Kanceláři AV ČR, o jejich obsazenosti a o finančních prostředcích vyhrazených
na tato místa,
bere na vědomí informaci M. Bileje o finančních prostředcích převáděných prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů a nutnosti jejich snížení
na nezbytné minimum,
souhlasí s navýšením prostředků v roce 2018 pro oblast rozpočtu Počítačové sítě
o 8,7 mil. Kč z oblasti rozpočtu Neočekávané náklady.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2018 podle návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu s výjimkou položky č. 3 výzvy č. 12 (Ekonomický informační systém).

V.

Návrh rozpočtu AV ČR a jeho rozpisu na pracoviště AV ČR v roce 2019

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
schvaluje s připomínkami:
a.
třetí pracovní návrh rozpočtu kapitoly 361 AV ČR na rok 2019 uvedený v příloze
č. 1,
b.
návrh rozpisu prostředků na rozvoj výzkumných organizací na pracoviště AV ČR
na rok 2019 uvedený v příloze č. 2.

3

VI.

Návrh na podporu přístrojového vybavení na rok 2019

Akademická rada
1.
2.
3.

4.
5.

6.

VII.

schvaluje návrh Rady pro nákladné přístroje na podporu přístrojového vybavení s cenou
vyšší než 8 mil. Kč včetně DPH na rok 2019 dle přílohy 2 materiálu,
schvaluje návrh na rozdělení podpory na přístrojové vybavení do vědních oblastí dle přílohy 3,
schvaluje návrhy odborných komisí vědních oblastí na podporu přístrojů s cenou do
8 mil. Kč včetně DPH uvedené v příloze 5 s výjimkou investice požadované Ústavem pro
jazyk český AV ČR, v. v. i., s tím, že projednání této investice je odloženo,
ukládá M. Bilejovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů na podporu přístrojového vybavení s cenou vyšší než 8 mil. Kč včetně DPH,
ukládá místopředsedům, aby informovali ředitele pracovišť AV ČR příslušné vědní oblasti o výsledku projednání podaných návrhů na podporu přístrojového vybavení s cenou
do 8 mil. Kč včetně DPH,
ukládá M. Bilejovi předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 podle bodu 1 a 3.
Návrh na podporu související se zajištěním hodnocení pracoviště AV ČR
v roce 2018

Akademická rada
1.
2.
3.
4.

schvaluje návrh na podporu související se zajištěním hodnocení pracoviště AV ČR
v roce 2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o tomto výsledku,
schvaluje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace uvedenou v příloze č. 2 tohoto
materiálu,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o podmínkách této výzvy
a o účelu zprávy o interním hodnocení.

VIII. Návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace související s neočekávanými
náklady v roce 2018
Akademická rada schvaluje předloženou výzvu.
IX.

Nové Memorandum of Understanding o vědecké spolupráci mezi Akademií věd
České republiky (AV ČR) a brazilskou organizací National Service for Industrial
Apprenticeship - National Department (SENAI)

Akademická rada
1.

schvaluje předložené Memorandum of Understanding mezi Akademií věd České republiky (AV ČR) a National Service for Industrial Apprenticeship – National Department
(SENAI), Brazílie,
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2.
3.

X.

navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby informovala pracoviště AV ČR o uzavření memoranda a o možnostech spolupráce s SENAI.
Nová dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky
(AV ČR) a University of Memphis (UoM)

Akademická rada

3.

schvaluje předloženou dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a University of Memphis,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby podepsala dohodu o vědecké spolupráci uvedenou
v prvním bodě tohoto usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce s UoM.

XI.

Návrh na udělení „Fellowshipu Josefa Dobrovského“ pro zahraniční badatele

1.
2.

Akademická rada
1.
2.
3.

XII.

schvaluje návrh komise na udělení Fellowshipu Josefa Dobrovského,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů,
ukládá J. Bludské předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 podle bodu 1.
Závěry 16. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 16. zasedání dne 2. října 2018,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1–II.5, dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

XIII. Návrh na podporu související se zajištěním vzdělávací aktivity pracoviště
v roce 2018
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh vzdělávací aktivity Kariérní program pro technickohospodářské pracovníky pracovišť AV ČR na rok 2018 podle předloženého materiálu v příloze č. 1,
ukládá L. Vostré, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných
návrhů,
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3.
4.

schvaluje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace související s podporou vzdělávacích aktivit v roce 2018 v příloze č. 2,
doporučuje řediteli KAV zapojit do tohoto vzdělávacího systému i zaměstnance KAV.

XIV. Hodnocení přidružených aktivit Strategie AV21
Akademická rada
1.
2.
3.
4.

XV.

bere na vědomí zprávu Rady Strategie AV21 o výsledcích hodnocení přidružených aktivit Strategie AV21,
pověřuje M. Haindla, aby seznámil příslušná pracoviště AV ČR s výsledky hodnocení
programu IDEA a vyžádal si informaci o dopadech tohoto hodnocení,
souhlasí s Radou Strategie AV21 vyjmout CeTTAV ze Strategie AV21 a ukládá M. Haindlovi a J. Lazarovi navrhnout další fungování CeTTAV včetně finančního zajištění,
souhlasí s návrhem Rady Strategie AV21, aby vydávání monografií bylo od
1. ledna 2019 zahrnuto pod Ediční radu AV ČR s tím, že se na tyto monografie budou
vztahovat stejná pravidla recenzního řízení jako na ostatní vědecké monografie vydávané nakladatelstvím Academia.
Návrh projektu 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 1 materiálu,
ukládá M. Haindlovi, aby informoval ředitele pracoviště o výsledku projednání podaného
návrhu.

XVI. Závěry 9. zasedání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

3.

4.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 9. zasedání BK AV ČR konaného 13. září 2018,
bere se souhlasem na vědomí předložený materiál k problematice prodlužování nájemního vztahu po přechodu nájmu z důvodu úmrtí partnera u akademických a neakademických nájemců a problematice prodlužování nájemního vztahu u akademických nájemců při odchodu do starobního či invalidního důchodu,
ukládá T. Petrasové a L. Vostré, aby ve spolupráci s ředitelem SSČ připravily v souladu
s předloženým materiálem návrh změny Směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2011,
Pravidla pro přidělování bytů, startovacích bytů a vybraných ubytovacích jednotek ve
vlastnictví SSČ AV ČR, v. v. i.,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise
AV ČR.
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XVII. Naplňování koncepce a plán výstav v Galerii věda a umění na období leden až
červen 2019
Akademická rada
1.
2.

schvaluje plán výstav v Galerii Věda a umění v období od ledna do října 2019 dle přílohy
materiálu,
ukládá T. Petrasové, aby ve spolupráci s Divizí vnějších vztahů Střediska společných
činností AV ČR, v. v. i., zajistila potřebnou profesionální úroveň výstav a aby výstavy
byly v souladu s jasnou koncepcí schválených výstav Galerie Věda a umění.

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

schvaluje projekt č. 1 a neschvaluje projekt č. 2 dle přílohy č. 2 materiálu,
ukládá M. Pravdové, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných
návrhů projektů.

XIX. Návrh na podporu vydávání vědecké a vědecko-populární literatury
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh Ediční rady AV ČR uvedený v příloze 2 materiálu,
ukládá M. Pravdové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů.

XX.

Návrh na změnu složení Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi

Akademická rada
1.
2.
3.

odvolává prof. RNDr. Jaroslava Spížka, DrSc., z funkce člena Komise pro spolupráci
s vědeckými společnostmi,
jmenuje doc. Ing. Vojtěcha Spiwoka, Ph.D., novým členem Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovací dopis a jmenovací dekret.

XXI. Návrh složení pracovní skupiny pro sledování a koordinaci aktivit v oblasti
Open Access
Akademická rada
1.

schvaluje složení pracovní skupiny pro sledování a koordinaci aktivit v oblasti Open Access podle předloženého návrhu.
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XXII. Souhrnná informace o následných kontrolách provedených na pracovištích
AV ČR v letech 2017 a 2018, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2016
Akademická rada bere na vědomí informaci o následných kontrolách provedených
v letech 2017 a 2018 na pracovištích, která prošla plánovanou kontrolou v roce 2016.
XXIII. Změna organizačního řádu Kanceláře AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí se zřízením Projektového oddělení Odboru mezinárodní spolupráce KAV s tím,
že gestorem bude L. Kavan,
souhlasí se zřízením Oddělení pro hodnocení Odboru podpory vědy KAV s tím, že gestorem bude S. Kozubek,
ukládá L. Horníčkovi začlenit nově zřizovaná oddělení do organizačního řádu KAV a příslušných příloh.

XXIV. Různé
Akademická rada
a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

bere na vědomí informaci E. Zažímalové o vědeckých pracovnících AV ČR oceněných
Medailí a Cenou Josefa Hlávky za rok 2018 s tím, že slavnostní ceremoniál proběhne
16. listopadu 2018 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech,
bere na vědomí výzvu E. Zažímalové, aby AV ČR připojila svůj podpis k dopisu evropských organizací předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi ve věci námitek
vůči novému rozhodnutí Evropského soudního dvoru v oblasti pravidel týkajících se manipulace s geneticky modifikovanými organismy. Výzva k připojení se k danému dopisu
bude rozeslána i na jednotlivá pracoviště AV ČR,
bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že generální ředitel Evropské komise pro vědu
a výzkum pan Jean-Eric Paquet navštíví během své návštěvy ČR dne 25. října 2018
kromě jiného i výzkumná centra ELI a Hilase v Dolních Břežanech. Setkání se zúčastní
i zástupci Akademické rady,
bere na vědomí informaci E. Zažímalové, že další slavnostní přednáška z cyklu Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu se uskuteční dne 25. března 2019
na téma “Úprava pitné vody – současný výzkum a realita“ s přednášejícím doc. RNDr.
Martinem Pivokonským, Ph.D., a žádá SSČ o zahájení příprav,
bere na vědomí informaci A. Fejfara, že na zasedání Vědecké rady AV ČR dne
11. října 2018 proběhne volba předsedy Komise pro etiku vědecké práce,
bere na vědomí informaci A. Fejfara o aktuálním stavu ve zřizování celonárodního koordinačního centra pro etiku ve vědě a výzkumu a doporučuje vyjednávat v dané věci
s Radou vysokých škol,
souhlasí s námětem A. Fejfara, aby byli za účelem zatraktivnění vědeckého titulu „doktor
věd“ v AV ČR představeni na zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. prosince
2018 nositelé vědeckého titulu z roku 2018 a žádá ředitele KAV a SSČ o zajištění příslušné prezentace. Zároveň souhlasí s námětem P. Barana, aby byly na daném Akademickém sněmu byly prezentovány aktivity v AV ČR spojené s oslavami "osmičkového"
roku a aby byl do jeho programu zařazen bod týkající se hodnocení vědy a výzkumu,
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h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.
q.

r.

s.
t.

u.

bere z podnětu A. Fejfara na vědomí informace o obsahu dotazníků k Strategii AV21
zasílaných na pracoviště AV ČR a ukládá M. Haindlovi předložit na zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 materiál s hodnocením výzkumných programů Strategie AV21 s návrhem na zjednodušení zmiňovaných dotazníků,
bere na vědomí informaci J. Gabriela, že dne 11. října 2018 bude v Karolinu zahájen
akademický školní rok, mimo jiné v oblasti biomedicíny, který je zásadním společným
projektem Akademie věd a Univerzity Karlovy. Při té příležitosti apeluje Akademická rada
na uzavírání dílčích dohod mezi pracovišti AV ČR a vysokými školami,
souhlasí z podnětu L. Kavana, aby L. Kavan zastoupil E. Zažímalovou na konferenci
Forum Future Europe organizovanou German National Academy a Leibniz Association
i v odloženém termínu ve dnech 21.–22. února 2019,
bere na vědomí informaci L. Kavana o 266. usnesení Senátu Parlamentu ČR k návrhu
nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Horizont Evropa – rámcovém program pro výzkum a inovace, ztotožňuje se s ním a žádá L. Kavana o koncept podpůrného dopisu,
souhlasí z podnětu J. Bludské s nutností zavedení elektronického způsobu podávání návrhů na udělení Akademické prémie - Lumina Quaeruntur a žádá L. Horníčka o návrh
technického zabezpečení s termínem realizace do 31. března 2019,
bere na vědomí informace S. Kozubka o přípravách na akademické hodnocení a potřebě
rozhodnout o systému logistiky komisí s tím, že ukládá L. Horníčkovi zajistit zprovoznění
aplikace na registraci expertů,
ve věci mezinárodních poradních sborů ruší z podnětu S. Kozubka a v návaznosti na setkání s řediteli pracovišť AV ČR (10.–11. září 2018 v Třešti) usnesení ze 17. zasedání
Akademické rady dne 4. září 2018 k bodu XXV - Návrh složení Rady pro mezinárodní
poradní sbory a k bodu XXVI - Návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu činnosti mezinárodního poradního sboru. Zároveň ukládá S. Kozubkovi předložit
na zasedání Akademické rady dne 6. listopadu 2018 návrh úprav směrnice Akademické
rady č. 9, o podpoře mezinárodních poradních sborů, ve smyslu připomínek ředitelů pracovišť AV ČR,
bere na vědomí informace L. Náhlíka o zasedání pracovní skupiny RVVI pro novelizaci
zákona č. 130/2002 Sb. s důrazem na podmínky žádostí o granty Grantové agentury
AV ČR,
bere na vědomí informaci L. Horníčka o přípravách semináře pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR na téma odpady v termínu 3. prosince 2018,
souhlasí z podnětu T. Petrasové, aby přípravná fáze programu TANDEM (Podpora výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES) na rok 2019 byla zahájena již nyní,
bere na vědomí informaci H. Sychrové o složení delegace, která v souvislosti s podpisem dohody o vědecké spolupráci s University of Memphis a navazující spoluprací
v rámci programů Strategie AV21 navštíví Memphis ve dnech 25.–26. října 2018,
bere na vědomí informaci H. Sychrové, že dne 7. září 2018 byla podepsána smlouva
o spolupráci mezi AV ČR a CSIR (Indie),
bere na vědomí informaci H. Sychrové, že dne 15. října 2018 navštíví předsedkyni
AV ČR náměstkyně tchajwanského Ministerstva vědy a techniky paní Youhan Zhou
s tím, že za účasti prof. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc., budou diskutována především témata vědecké etiky,
bere na vědomí informaci H. Sychrové, že ve dnech 19.–21. listopadu 2018 se uskuteční
návštěva představitelů z tchajwanského Industrial Technology Research Institute (ITRI)
s tím, že na programu jsou semináře na téma transferu technologií, ochrany duševního
vlastnictví, spolupráce s průmyslem, biomed/biotech. výzkumu a návštěva BIOCEVu
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v.

w.

x.

y.

z.
aa.

a ELI Beamlines. Za AV ČR se zúčastní E. Zažímalová, H. Sychrová, Z. Havlas,
J. Řídký, P. Krejčí a někteří ředitelé pracovišť AV ČR,
H. Sychrová dále podala písemnou informaci o následujících událostech:
1.
v Liblicích proběhlo zasedání akademií zemí V4, Slovinska a Rakouska. Ze zasedání vzešla výzva na podporu Slovenské akademie věd, která byla odeslána čelným představitelům slovenské vlády a slovenskému prezidentovi. Další zasedání
Akademií V4 by mělo v roce 2019 proběhnout na pozvání rakouské akademie věd,
2.
24. září 2018 a 1. října 2018 proběhla setkání vrcholných zástupců AV ČR a Slovenské akademie věd (SAV) spojená s předáním ocenění vybraným autorům společných publikací AV ČR a SAV a následnou přednáškou na téma “Československo – náš domov“,
3.
proběhla jednání H. Sychrové s náměstkem Ministerstva zahraničních věcí Martinem Tlapou k diskusi o úloze a dalším působení českých vědeckých diplomatů
v zahraničí,
4.
na žádost IHRNASS podpořila AV ČR tureckou obhájkyni lidských práv a ústavní
právničku Büşru Ersanlı, která je v Turecku pro lidskoprávní aktivity perzekuována,
Dopis byl zaslán prezidentovi Turecka, na české velvyslanectví v Ankaře a na velvyslanectví Turecka v Praze,
5.
EASAC - Expertní rada evropských akademií zveřejnila 26. září 2018 novou
zprávu „Opportunities for Soil Sustainability in Europe“ týkající se udržitelnosti půd
v Evropě. Tisková zpráva odkazující na uvedenou zprávu byla distribuována na
příslušná zájmová místa,
6.
dne 5. října 2018 se H. Sychrová zúčastnila zasedání EASAC Biosciences Steering Panel, jehož cílem bylo identifikovat témata pro další zprávy EASAC (vakcinace, genome editing atd.),
7.
ve dnech 5.–6. listopadu 2018 se v Bruselu uskuteční zasedání EASAC Energy
Steering Panel, za AV ČR se jednání zúčastní člen tohoto výboru doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., z Ústavu termomechaniky,
8.
dne 1. listopadu 2018 proběhl v budově KAV seminář: „Možnosti studia a výzkumných pobytů v Německu a ve Francii“,
bere z podnětu L. Vostré na vědomí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který rozhodl v právní věci žalobkyně Labrys, o. p. s., proti žalované Akademii věd ČR o žalobě
na ochranu před nezákonným zásahem žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně
tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. prosince 2017 se zrušuje a věc se
vrací tomuto soudu k dalšímu řízení,
bere z podnětu L. Vostré na vědomí formát školení pro pracovníky THS ve dnech 13.–
14. listopadu 2018 s tím, že diskusní části s členy Akademické rady se zúčastní
L. Vostrá, M. Bilej, J. Bludská, příp. M. Haindl,
z podnětu P. Barana a v návaznosti na návštěvu představitelů AV ČR na Slovenské akademii věd v Bratislavě dne 1. října 2018 ukládá M. Haindlovi, aby koordinoval spolupráci
se slovenskou stranou na plánovaném společném projektu a aby ve spolupráci s předsedkyní a místopředsedy AV ČR předložil předsednictvu Akademické rady návrhy témat
a finančního zabezpečení daného projektu,
bere na vědomí apel P. Barana o nutnosti jednání s Univerzitou Karlovou na téma dalšího fungování Centra medievistických studií a Centra biblických studií,
bere na vědomí informaci J. Řídkého, že ve dnech 15. října 2018 a 1. listopadu 2018
proběhnou pro zaměstnance pracovišť AV ČR v sídle AV ČR čtyři semináře na téma
technických aspektů zadávání dokumentace na ekonomický informační systém,
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bb.

cc.

bere na vědomí upozornění P. Barana na fakt, že zástupci MŠMT - Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy opakovaně (viz např. návštěva Jean-Eric Paqueta na ELI Beamlines) nerespektují skutečnost, že ELI Beamlines náleží Fyzikálnímu ústavu AV ČR,
v. v. i., a že je tedy nezbytné jakékoliv aktivity ze strany MŠMT prezentovat ve spolupráci
s vedením příslušného pracoviště, popř. Akademie věd. Akademická rada žádá J. Řídkého o projednání této věci s ředitelem daného pracoviště a věcně příslušným útvarem
MŠMT,
souhlasí z podnětu P. Barana s udělením záštity křtu knihy Historie mezi osmičkami autorky prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc., který proběhne dne 24. října 2018 v Senátu
PČR.
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