Usnesení
z 20. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 4. prosince 2018
I.

Ověření zápisu z 19. zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. listopadu 2018

II.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 27. listopadu
2018

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí závěry 20. 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 bere na vědomí informace P. Barana a Z. Havlase o 340. zasedání
RVVI dne 30. listopadu 2018:
1.

2.

3.
4.

2)

RVVI vzala na vědomí doporučení Mezinárodní rady k činnosti Grantové a Technologické agentury ČR k spin-off společnostem, k financování výzkumných organizací a ke změně zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
diskutovala návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj
a inovace na roky 2020–2022 s výhledem do roku 2026 s tím, že souhlasila s provedením rozpočtových opatření ve výdajích Grantové agentury ČR (GA ČR) ze
státního rozpočtu ČR v roce 2019 v celkové výši 100 mil. Kč dle požadavku GA
ČR ve prospěch žadatelů ERC. Akademická rada prohlašuje, že AV ČR je
schopna za předpokladu převodu finančních prostředků z GA ČR ve výši 50 mil.
Kč zajistit pro úspěšné, leč finančně nepodpořené žadatele o ERC granty finanční
podporu, a to počínaje únorem 2019. Odborným garantem této agendy bude
v Akademické radě J. Bludská.
RVVI schválila výsledky tripartitních jednání v oblasti implementace Metodiky
2017+,
RVVI projednala návrh na jmenování členů a předsedy vědecké rady GA ČR a navrhla vládě jmenovat prof. Ing. Jaroslava Doležela, DrSc., z Ústavu experimentální
botaniky AV ČR, v. v. i., předsedou tohoto orgánu.
Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:
1.

mediální ohlas v posledních dnech zaznamenala především tato témata: ocenění
prof. Ing. Jaroslava Doležela, CSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR,
v. v. i., národní cenou Česká hlavu 2018; prestižní evropský ERC Consolidator
grant na výzkum problematiky uprchlíků ve středovýchodní Evropě ve 20. století
pro Mgr. Michala Frankla, Ph.D., z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR,
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2.

3)

v. v. i.; jmenování prof. RNDr. Julia Lukeše, CSc., do Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS); zařazení výzkumníků AV ČR mezi nejcitovanější vědce na světě
(prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr.h.c., prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., RNDr.
Petr Baldrian, Ph.D., a Ing. Jan Pergl, Ph.D.); udělení ceny Neuron pro fyzika prof.
Tomáše Jungwirtha, Ph.D., botaniky prof. RNDr. Petra Pyška, CSc., a RNDr. Filipa Koláře, Ph.D., a biochemičku Ing. Hanu Macíčkovou Cahovou, Ph.D.,
z AV ČR; seminář v Poslanecké sněmovně PČR na téma Trendy v nakládání
s odpady,
v listopadu 2018 se ve sledovaných médiích objevilo 2 624 článků s heslem Akademie věd ČR, AV ČR překonala hranici 2000 followers na Twitteru.
Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada
1.

2.
3.

4)

bere na vědomí informaci o jednáních s Mendelovou univerzitou v Brně ohledně
uzavření smlouvy o výměnných pobytech a dohody o spolupráci při uskutečňování
doktorských studijních programů,
podporuje záměr, aby byla zahájena jednání o spolupráci s Univerzitou Tomáše
Bati ve Zlíně,
bere na vědomí informaci P. Krejčího o iniciativě, kterou formuloval rektor INSA
Lyon a prezident Groupe INSA prof. Eric Maurincomme a která má za cíl podstatně
rozšířit vědeckou a studentskou výměnu zaměřenou na technické obory mezi instituty skupiny INSA a výzkumnými a vzdělávacími institucemi v ČR. Zároveň žádá
P. Krejčího a H. Sychrovou o posouzení možností zapojení pracovišť AV ČR do
této spolupráce.
Ekonomické otázky
Akademická rada

1.

2.

IV.

bere z podnětu M. Bileje na vědomí informaci o aktuálním stavu hospodaření
AV ČR v roce 2018 a informaci o výši a struktuře finančních prostředků převáděných do roku 2019 prostřednictvím tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů,
bere na vědomí informaci o probíhajících jednáních ohledně zatím neúspěšné žádosti o zápis Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., do Seznamu výzkumných organizací vedeného při Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., (SSČ) plánuje rozšířit výzkumné aktivity,
a to bez zásadního vlivu na rozpočet AV ČR. Ředitel SSČ předloží návrh na zasedání předsednictva Akademické rady.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami poskytnutí dotací na rok 2018 podle návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
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2.
3.

4.

5.

V.

souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Neočekávané náklady v roce 2018
o 89 mil. Kč na základě úprav vyznačených v příloze č. 2 materiálu,
souhlasí, aby případné další žádosti o poskytnutí dotace doručené na základě výzvy
č. 12 (Ekonomický informační systém) a výzvy č. 24 (Podpora na vydávání vědecké
a vědecko-populární literatury), u kterých byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí
do 6. prosince 2018, byly projednány hlasováním per rollam,
pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o případných dalších žádostech
o poskytnutí dotace doručených na základě výzvy č. 28 (Neočekávané náklady), u které
byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí do 13. prosince 2018. V případě podjatosti
M. Bileje v řízení o poskytnutí dotace pověřuje J. Řídkého k rozhodování a podpisu
v těchto řízeních,
pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o všech případných dalších žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, které by byly doručeny od 14. prosince
2018 do konce roku 2018.
Návrh časového rozvrhu LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh
složení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada
1.
2.
VI.

bere na vědomí návrh časového rozvrhu LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
a návrh složení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR,
souhlasí s předložením těchto návrhů LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.
Seznam kandidátů pro volbu členů Dozorčí komise Akademického sněmu
AV ČR pro funkční období 2018–2022 a návrh procedury pro tuto volbu

Akademická rada

2.

bere na vědomí předložený materiál k volbě členů Dozorčí komise Akademického sněmu
AV ČR pro funkční období 2018–2022,
souhlasí s předložením tohoto materiálu LIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VII.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU

1.

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předloženou informaci,
ukládá L. Kavanovi a L. Náhlíkovi, aby nadále uvedenou oblast sledovali, podle možností
přispívali k přípravě klíčových dokumentů ČR a EU vztahujících se k podpoře výzkumu,
vývoje a inovací ze zdrojů EU a průběžně informovali Akademickou radu o dalším vývoji
v této oblasti.
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VIII. Návrh na změnu tajemnice Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje
Akademická rada
1.

2.
3.
IX.

odvolává Mgr. Adélu Stinkovou (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR)
z funkce tajemnice Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje,
jmenuje Mgr. Lyudmylu Tysyachnou (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR)
tajemnicí Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.
Návrh na změnu tajemnice Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit platformy CEFRES

Akademická rada

3.

bere na vědomí odstoupení Mgr. Jany Lokajíčkové (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR) z funkce tajemnice Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit platformy CEFRES,
jmenuje Mgr. Helenu Štefanovou (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR) tajemnicí Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do
výzkumných aktivit platformy CEFRES,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

X.

Návrh na změnu složení Rady pro zahraniční styky AV ČR

1.

2.

Akademická rada
1.
2.
3.
XI.

bere na vědomí rezignaci Ing. Ivy Pichové (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i.) z členství v Radě pro zahraniční styky AV ČR,
jmenuje RNDr. Irenu Starou, CSc., (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
novou členkou Rady pro zahraniční styky AV ČR do konce funkčního období této Rady,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.
Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku
2019 (část I.)

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky na výsledky výběrových řízení na projekty
mezinárodní spolupráce od roku 2019 (část I.),
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů,
ukládá H. Sychrové předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 podle bodu 1.
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XII.

Návrh výsledků 1. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci
dvoustranných smluv pro rok 2019

Akademická rada
1.
2.

souhlasí s návrhem výsledku 1. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty
v rámci dvoustranných smluv pro rok 2019,
ukládá H. Sychrové, aby ve spolupráci s pracovišti AV ČR a se zahraničními partnerskými organizacemi zabezpečila realizaci schválených zahraničních pracovních cest.

XIII. Návrh na podporu výzkumně vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí v roce 2019
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje návrh Komise na podporu výzkumně vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí v roce 2019,
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů,
ukládá H. Sychrové předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 podle bodu 1.

XIV. Návrh složení dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti
Akademická rada
1.

2.
3.

4.

5.

6.

jmenuje prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Astronomického ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2019 na druhé pětileté funkční období, tj. do
31. prosince 2023,
děkuje prof. Mgr. Tomáši Krumlovi, CSc., za jeho činnosti ve funkci předsedy Dozorčí
rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,
jmenuje RNDr. Pavla Krejčího, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2019 na pětileté funkční období, tj. do
31. prosince 2023,
jmenuje Ing. Tomáše Chrásku, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace
a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2018 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2023,
jmenuje doc. Ing. Jana Vimmra, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu termomechaniky
AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2018 na pětileté funkční období, tj. do 3. prosince 2023,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný dopis a příslušné jmenovací dopisy,
b.
J. Řídkému, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčích
radách a požádal je o zveřejnění nového složení dozorčích rad na webových
stránkách pracovišť a v ostatních relevantních dokumentech.
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XV.

Návrh na změnu jednacího řádu Dozorčí rady Střediska společných činností
AV ČR, v. v. i.
Akademická rada žádá o přepracování materiálu a předložení důvodové zprávy.

XVI. Hodnocení výzkumných programů Strategie AV21 za rok 2018 a návrh rozpočtu Strategie AV21 na rok 2019
Akademická rada
1.
2.
3.
4.

bere s připomínkami na vědomí zprávu Rady Strategie AV21 o výsledcích hodnocení
výzkumných programů a přidružených aktivit Strategie AV21,
schvaluje návrh Rady Strategie AV21 na podporu výzkumných programů a přidružených
aktivit v roce 2019 podle přílohy 3 materiálu,
ukládá M. Haindlovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů,
ukládá M. Haindlovi předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace podle bodu 2.

XVII. Návrh řešení změn v zákoně o DPH a jejich dopadech do sdružení PASNET
Akademická rada bere na vědomí informaci o potřebě řešit situaci PASNET a ukládá
M. Bilejovi, L. Vostré a řediteli Kanceláře AV ČR, aby zpracovali návrh řešení včetně smluvního zajištění s ohledem na nutnost kontinuálního plnění účelu sdružení PASNETú.
XVIII. 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.

XIX. Návrh na udělení prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina
quaeruntur
Akademická rada
1.

schvaluje návrh Komise prémie Lumina quaeruntur na udělení prémie pro perspektivní
výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur,
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2.
3.

XX.

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 18. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.
4.

5.

schvaluje s připomínkou úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci
nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 18. zasedání dne 27. listopadu 2018,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1-II.13, dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení,
bere na vědomí J. Řídkého o aktuální situaci projektu ELI Beamlines a související informaci, že účelově určené finanční prostředky poskytnuté projektu ELI Beamlines z rozpočtu AV ČR jsou v účetnictví Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., vedeny odděleně,
ukládá L. Kavanovi a L. Náhlíkovi zjistit v souvislosti s problematikou in-kind vkladů informace o účasti pracovišť AV ČR v projektech ERIC.

XXI. Závěry 10. zasedání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 10. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 22. listopadu 2018,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XXII. Návrh směrnice Bytové komise
Akademická rada souhlasí, aby projednání návrhu směrnice Bytové komise AV ČR
proběhlo hlasováním per rollam.
XXIII. Návrh na zařazení nových projektů do programu Regionální spolupráce na rok
2019
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami zařazení nových projektů regionální spolupráce podle návrhu
předloženého Komisí pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
ukládá T. Petrasové, aby informovala ředitele pracovišť o výsledku projednání podaných
návrhů projektů.
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XXIV. Návrh na úpravu statutu Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR
(RAMP)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje úpravu statutu Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR,
ukládá M. Pravdové, aby informovala členy Rady pro akademická média AV ČR o schválené úpravě statutu.

XXV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o podpoře vydavatelské činnosti
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o podpoře vydavatelské činnosti,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

XXVI. Informace z výjezdního zasedání Grantové agentury ČR (GA ČR)
Akademická rada bere na vědomí přednesení informace.
XXVII. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí
2019
Akademická rada
1.
2.

schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2019 podle
předloženého návrhu,
ukládá svým členům, řediteli Kanceláře Akademie věd ČR a tajemníkovi Akademické
rady AV ČR, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

XXVIII. Různé
1)

Návrhy výzev k podání žádostí o poskytnutí dotace

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami výzvy uvedené v přílohách tohoto materiálu.
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2)

Zpráva o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2017

Akademická rada
1.

bere na vědomí předložený přehled zpráv o činnosti dozorčích rad pracovišť
AV ČR za rok 2017.

3)

Propagace Akademie věd ČR na mezinárodní výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Akademická rada
1.

2.
3.

4)

podporuje účast Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., na výstavě EXPO 2020 v rámci prezentace AV ČR. Finanční podpora bude vyhodnocena v rámci řízení o žádosti o poskytnutí dotace,
podporuje myšlenku, aby se AV ČR na EXPO 2020 prezentovala jako celek a aby
byla koordinace aktivit zajišťována členem Akademické rady,
žádá ředitele Kanceláře AV ČR o předložení informací o dosud učiněných aktivitách ze strany účastnících se pracovišť AV ČR.
Sdělení a podněty z agend členů Akademické rady

Akademická rada
a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)

bere na vědomí písemnou zprávu dozorčí komise Akademického sněmu v ČR předloženou J. Gabrielem,
souhlasí s návrhem E. Zažímalové, aby návrh Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem financí ČR a AV ČR byl projednán hlasováním per rollam,
souhlasí z podnětu E. Zažímalové a J. Řídkého, aby návrhy na udělení čestné medaile
„De scientia et humanitate optime meritis“, bývalému předsedovi Senátu Parlamentu ČR
Milanu Štěchovi (na návrh Akademické rady) a americkému fyzikovi prof. Marlanu O.
Scullymu z Texas A&M University (na návrh Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.) byly
předloženy mimořádně na zasedání Akademické rady dne 15. ledna 2019,
žádá z podnětu E. Zažímalové ředitele KAV, aby zajistil pozvání Ing. Evžena Tošenovského, dr. h. c., poslance Evropského parlamentu, na AV ČR za účelem navázání spolupráce,
souhlasí s návrhem P. Barana, aby byla na 21. zasedání předsednictva Akademické
rady diskutována problematika dopadu novely rozpočtových pravidel na AV ČR,
bere na vědomí informaci L. Horníčka o pozitivním hodnocení semináře v Poslanecké
sněmovně PČR na téma Trendy v nakládání s odpady s tím, že přednesené prezentace
budou k dispozici na webu AV ČR a Poslanecké sněmovny PČR,
bere na vědomí informaci L. Horníčka, že je dokončován proces uzavření smlouvy s poskytovatelem mobilních služeb od 1. ledna 2019,
bere na vědomí informaci L. Horníčka, že probíhají jednání s Radou vědeckých společností (RVS) o úpravě vzájemných vztahů s AV ČR a Střediskem společných činností
AV ČR, v. v. i., a pověřuje L. Vostrou a ředitele KAV dojednat formu spolupráce,
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i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)

s)

t)
u)

v)

bere na vědomí informaci T. Wencla o probíhajících přípravných pracích v konferenčním
centru zámek Třešť a o plánech na finanční zajištění neočekávaných nákladů,
bere na vědomí informaci J. Lazara, že AV ČR podepsala dne 27. listopadu 2018 Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci s Asociací výzkumných organizací, z.s.,
jehož účelem je zkvalitnění součinnosti v oblasti vědy, výzkumu a technologického vývoje,
bere na vědomí informaci M. Pravdové, že probíhají jednání ohledně zařazení festivalu
A-fest do programu Festivalu vědy – zábavné vědecko-technické laboratoře na Kulaťáku,
bere na vědomí informaci M. Pravdové o novém rozcestníku Strategie AV21 na webových stránkách AV ČR a apeluje, aby byly tyto stránky přístupné v plné verzi v češtině
i v angličtině s tím, že přechod mezi jazykovými verzemi proběhne v rámci aktuálně zobrazované stránky,
bere na vědomí informaci M. Pravdové o úspěšné Studentské vědecké konferenci (22.–
23. listopadu 2018), na které byly prezentovány výsledky ročních středoškolských studentských stáží v AV ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda,
bere na vědomí informaci M. Pravdové, že ve 25. ročníku soutěže nejlepších výročních
zpráv a firemních časopisů CZECH TOP 100 se výroční zpráva AV ČR umístila na
11. místě a časopis „A / Věda a výzkum“ byl hodnocen jako pátý nejlepší firemní časopis,
souhlasí z podnětu L. Vostré, aby novela směrnice o podpoře mezinárodních poradních
sborů byla po dopracování projednána hlasováním per rollam,
bere na vědomí informaci L. Vostré, že v návaznosti na výstupy výkladového semináře
k pokynu Akademické rady o evidenci předmětů chráněných právem duševního vlastnictví a jejich využívání, je ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i., připravována
úprava databáze ASEP, která umožní pracovištím AV ČR v případě zájmu evidovat v neveřejné části potřebné údaje. Předpoklad zprovoznění je 1. čtvrtletí 2019,
z podnětu L. Náhlíka ukládá M. Haindlovi, aby upozornil koordinátory výzkumných programů Strategie AV21 na povinnost vkládat výsledky výzkumných programů do databáze ASEP,
bere na vědomí návrh T. Petrasové na zřízení nového výzkumného programu Strategie
AV21 na téma kulturního dědictví s tím, že žádá o předložení anotace a ekonomické
rozvahy navrhovaného programu na zasedání Akademické rady,
souhlasí s účastí T. Petrasové na zasedání Scientific Advisory Committee k tématu Heritage, Science and Technology a sympozia “Frontiers in Heritage Science”,
které proběhne v Paříži ve dnech 13.–16. února 2019,
bere na vědomí informaci A. Fejfara o návrhu propagace titulu DSc.,
bere z podnětu J. Řídkého na vědomí připomínku mezinárodní konference Frontiers of
Quantum and Mesoscopic Thermodynamics, která proběhne 14.–20. června 2019
v Praze,
souhlasí z podnětu Z. Havlase s udělením záštity XXVI. ročníku soutěže vědeckých
a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, který proběhne ve školním roce 2018/2019.
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