Usnesení
z 28. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. července 2019
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Úvodem zasedání vyjádřila Akademická rada minutou ticha hlubokou soustrast
nad úmrtím člena Vědecké rady AV ČR prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc.
I.

Ověření zápisu z 27. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. června 2019

II.

Prezentace projektů financovaných z operačních programů – Ústav molekulární genetiky AV ČR
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

III.

Připomínka událostí let 2009–2010 v Akademii věd ČR

Akademická rada si připomněla události spojené s desátým výročím konání mimořádného Akademického sněmu dne 30. června 2009 a přijala toto stanovisko:
Po schválení Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vládou v březnu
2008 eskalovaly v následujících letech 2009 až 2011 v České republice konflikty a spory o organizaci a financování výzkumu, vývoje a inovací. Tyto konflikty vyústily na květnovém zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2009 v návrh státního rozpočtu, který ve výsledku přinesl, počínaje rokem 2010, dramatický pokles financování rozpočtové kapitoly Akademie věd, a to i přes protesty z řad akademické obce a veřejnosti. To ve střednědobém výhledu znamenalo k roku 2012 propad pro rozpočtovou kapitolu Akademie věd přibližně o 52 %.
Představitelé Akademie věd, akademická obec i nezávislá iniciativa „Fórum Věda žije!“ zásadně protestovali nejen proti finančním redukcím, ale také proti vědní politice tehdejších vlád
destabilizujících systém vědy a výzkumu v České republice jako celek. Rozpočtovou restrikci
kapitoly Akademie věd se podařilo zvrátit až v roce 2016, kdy výdaje poprvé přesáhly úroveň
roku 2010.
Současný vědecký výkon pracovišť Akademie věd po deseti letech, které uplynuly od konání
mimořádného Akademického sněmu, zřetelně prokazuje oprávněnost odporu Akademie věd
proti destruktivní vědní politice tehdejších vlád. Akademii věd se podařilo uhájit postavení v oblasti vědy a výzkumu, následky cílených snah o její likvidaci však nepochybně na dlouhou dobu
omezily vědní potenciál jí zřizovaných pracovišť.
Výše uvedené události let 2009 až 2011 poukazují, že kromě samozřejmého důrazu na excelenci vědecké práce je nutné věnovat trvalou péči také oblasti vědní politiky a současně sdílet
výsledky pracovišť Akademie věd s veřejností.
IV.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 25. června 2019

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí přednesené informace,
podporuje nominaci prof. Ing. Jiřího Neužila, CSc., na ocenění Česká hlava 2019.
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V.

Informace o aktuálních otázkách

1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období červen 2019

Akademická rada
1.

2.
2)

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 24. června 2019 č. 447 k Přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta
2021 a 2022 a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro Akademii věd České
republiky z tohoto usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v měsíci
červnu 2019.
Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere z podnětu P. Barana na vědomí vybrané informace z 347. zasedání
Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) dne 28. června 2019:

2.

RVVI vzala na vědomí informaci o dopracování akčních plánů Inovační strategie České
republiky 2019–2030. Informace byla předána J. Lazarovi,
RVVI se zabývala návrhy Grantové agentury ČR na grantové projekty.

3)

Informace o přípravě hodnocení

1.

Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
4)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:
1.

2.
3.
4.

mediální zájem zaznamenala především tato témata: 5. ročník Veletrhu vědy ve dnech
6.– 8. června 2019 (více než 30 000 návštěvníků); objev jak odhalit některé typy rakoviny z několika kapek krve (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.); objev unikátní
hvězdy, která by neměla existovat (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.); předání prémie
Otto Wichterleho 23 nadaným mladým vědcům AV ČR; předávání cen Francouzského
velvyslanectví (uspěli čtyři vědci z AV ČR); podpis dohody o spolupráci AV ČR a Plzeňského kraje dne 21. června 2019; umístění českých institucí v Nature Indexu 2018, kde
je AV ČR na 172. místě a kauza AVex „Pitná voda – je a bude?,
aktuálně AV ČR vydala časopis čtvrtletník A / Věda a výzkum na téma Mikrobiom a časopis AB / Akademický bulletin na téma Strategie AV21,
sociální sítě AV ČR – Facebook překročil 20 tisíc fanoušků, Instagram překročil hranici
6000 sledujících), Twitter má přes 2700 sledujících,
plánovány jsou tyto aktivity: konference Technické univerzity Ostrava (3. července
2019), slavnostní zahájení konference Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics –FQMT (14.–20. července 2019).
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5)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada

3.

bere na vědomí, že byl na pracoviště AV ČR zaslán hromadný dopis člena Akademické
rady č. 3/2019 týkající se problematiky uvádění afiliací,
bere na vědomí informaci o aktuálním zpracovávání přehledu společných pracovišť
AV ČR,
bere na vědomí informaci o možné návštěvě zástupců INSA LYON na AV ČR.

6)

Ekonomické otázky

1.
2.

Akademická rada bere na vědomí návrh 1. pracovní verze návrhu rozpočtu kapitoly
361 AV ČR.
VI.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu – Návrhy na poskytnutí dotací podle výzev ev. č. 01, 08, 09, 10, 12,
13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (ze 17 členů Akademické rady bylo
přítomno 12 členů, usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných členů Akademické rady, jednotliví členové Akademické rady z důvodu oznámené podjatosti nehlasovali o žádostech těmito pracovišti podanými).

VII. Návrh na změnu ve složení Rady pro nákladné přístroje AV ČR
Akademická rada
1.
2.

jmenuje RNDr. Jaroslava Kuneše, DrSc., členem Rady pro nákladné přístroje AV ČR,
ukládá E. Zažímalové zaslat RNDr. Jaroslavu Kunešovi, DrSc., jmenovací dekret.

VIII. Návrh výsledku hodnocení průběžné zprávy projektu mezinárodní spolupráce
reg. č. JSPS-18-07 za rok 2018 a návrh na předpokládanou výši podpory pro
pokračování tohoto projektu v roce 2019
Akademická rada
1.
2.
3.

bere se souhlasem na vědomí postup Rady pro zahraniční styky AV ČR při posuzování
projektu mezinárodní spolupráce reg. č. JSPS-18-07 řešeného v roce 2018,
schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledek hodnocení průběžné
zprávy projektu mezinárodní spolupráce,
reg. č. JSPS-18-07 a návrh na předpokládanou výši podpory pro pokračování tohoto
projektu v roce 2019.
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IX.

Projednání nominace doc. Petra Pokorného, Ph.D., na pozici ředitele Centra
pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie
věd ČR

Akademická rada
1.
2.

3.

X.

projednala předložený návrh na jmenování doc. Petra Pokorného, Ph.D., do funkce ředitele Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR,
doporučuje E. Zažímalové, aby po vzájemné dohodě s rektorem Univerzity Karlovy společně jmenovali doc. Petra Pokorného, Ph.D., ředitelem Centra pro teoretická studia,
společného pracoviště UK a AV ČR, na čtyřleté funkční období, s účinností od 2. července 2019 do 1. července 2023,
souhlasí s návrhem, aby ve funkci zástupce ředitele společného pracoviště setrval Ing.
Ivan Chvatík, dr. h. c., vedoucí Kabinetu pro teoretická studia (Archiv Jana Patočky) Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky hornin
AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

XI.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,
jmenuje Ing. Radka Sedláčka, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu struktury a mechaniky
hornin AV ČR, v. v. i., s účinností od 3. července 2019 na pětileté funkční období, tj. do
2. července 2024,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
J. Řídkému, aby informoval ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR,
v. v. i., o změně v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách
pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.
Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy dvou
kandidátů,
jmenuje Ing. Tomáše Wencela, MBA, členem Dozorčí rady Botanického ústavu AV ČR,
v. v. i., s účinností od 3. července 2019 na pětileté funkční období, tj. do 2. července
2024,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., o změně
v dozorčí radě a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště
a v ostatních relevantních dokumentech.
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XII.

Návrh na udělení čestné medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

Akademická rada
1.
2.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestnou medaili „De scientia et humanitate
optime meritis“ panu MUDr. Radimu Šrámovi, DrSc.,
ukládá místopředsedovi příslušné vědní oblasti zajistit předání medaile.

XIII. Příprava 2. konference Výsledky Strategie AV21
Akademická rada bere na vědomí materiál k přípravě 2. konference Výsledky Strategie AV21.
XIV. Závěry 25. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.

2.
3.

XV.

schvaluje s připomínkami úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve
věci nakládání s majetkem podle zápisu z jejího 25. zasedání dne 24. června 2019 s výjimkou bodu II.1/7 týkající se Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.,
ke kterému žádá vyjasňující informace, a souhlasí, aby bylo následně projednáno hlasováním per rollam,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1–II.6, dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.
Závěry 13. jednání Bytové komise AV ČR

Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 13. jednání Bytové komise AV ČR konaného 20. června 2019,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XVI. Návrh na změnu tajemnice Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů
AV ČR
Akademická rada
1.
2.

uvolňuje k 30. červnu 2019 Alenu Černou z funkce tajemnice Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
jmenuje k 1. červenci 2019 Mgr. Janu Teplou, Ph.D., tajemnicí Komise pro regionální
spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
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3.

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

XVII. Návrh výzvy k podání žádostí o dotaci
Akademická rada schvaluje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace uvedenou
v příloze č. 1 materiálu.
XVIII. Návrh na změnu tajemníka Komise Programu podpory perspektivních lidských
zdrojů – postdoktorandů
Akademická rada
1.
2.
3.

uvolňuje k 31. srpnu 2019 Ing. Pavla Jungmanna z funkce tajemníka Komise Programu
podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
jmenuje k 1. září 2019 Mgr. Janu Teplou, Ph.D., tajemnicí Komise Programu podpory
perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.

XIX. Výsledky kontroly hospodaření v Kanceláři AV ČR za rok 2017 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Kanceláři
AV ČR, včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných
nedostatků.
XX.

Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí
2019

Akademická rada
1.
2.

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

XXI. Různé
1)

Návrh na udělení Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2019

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí postup poradní komise o udělení Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2019,
doporučuje E. Zažímalové, aby udělila Akademickou prémii těmto navrženým kandidátům:
a)
RNDr. Milan Paluš, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.)
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RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
v. v. i.)
c)
Mgr. Michal Erneé, Ph.D., DSc. (Archeologický ústav Praha AV ČR, v. v. i.)
ukládá M. Bártové, aby zajistila uzavření trojstranných smluv mezi AV ČR, nositeli prémie a jejich zaměstnavateli.
b)

3.

2)

Návrh složení mezinárodních poradních sborů Orientálního ústavu AV ČR,
v. v. i., a Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

Akademická rada

2.

bere na vědomí záměr ředitele Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní
poradní sbor a záměr ředitele Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., doplnit složení mezinárodního poradního sboru, dle předloženého návrhu,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

3)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

1.

Akademická rada
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že Masarykova univerzita v rámci oslav 100
let své existence ocenila dlouhodobou spolupráci se Sdružením moravských pracovišť
AV ČR udělením pamětní medaile tomuto uskupení,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že se 22. května 2019 uskutečnil tzv. Národní
kulatý stůl o vědní politice pořádaný evropskou iniciativou Alliance4Life, na němž 50
účastníků debatovalo, co lze na úrovni státu a výzkumných institucí udělat pro zlepšení
podmínek české vědy a jak lze přispět k celkové pozitivní změně,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informace o neshodě mezi organizátory Veletrhu vědy a distributory pozvánek na Festival vědy na Kulaťáku a žádá organizátory
Veletrhu vědy, aby v rámci svých možností přispěli k oboustranně hladké spolupráci
mezi oběma akcemi,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informace o časovém harmonogramu podpisu
Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
AV ČR a Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., při zapojení České republiky do právnické
osoby ELI–ERIC s tím, že nedojde-li k podpisu do září 2019, měla by Akademická rada
určit další postup,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informaci o večerním programu konference
FQMT´19, který je za podmínky předchozí rezervace na akce otevřen všem zájemcům
z řad veřejnosti,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že 14. června 2019 bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Národní akademií věd republiky Arménie (NAS RA). Cílem dokumentu je umožnit vznik smluv o spolupráci mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a NAS
RA. Z podnětu J. Řídkého žádá, aby plánovaná návštěva zástupců NAS RA byla organizována ve spolupráci s pracovišti AV ČR, která projevila zájem o tuto spolupráci,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informace o jednání komise MŠMT pro přípravu
operačního programu JAK (Jan Amos Komenský).
z podnětu A. Fejfara bere na vědomí, že setkání komise pro posouzení návrhů na udělení Akademické prémie Lumina queruntur je aktuálně plánováno na září 2019,
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i.

j.

k.
l.
m.

n.

o.

p.

q.
r.

s.

t.
u.

v.

z podnětu A. Fejfara žádá, aby oficiální překlad Akademické prémie Lumina queruntur
byl překládán s využitím pojmu "Fellowship" namísto "Bonus", a bere na vědomí, že je
dokončován anglický překlad Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků
AV ČR,
z podnětu A. Fejfara bere na vědomí informace o zasedání 13. zasedání Vědecké rady
AV ČR dne 13. června 2019 (prezentace J. Chýly na téma novely zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků,
bude postoupena členům Akademické rady) a o následném velmi pozitivně hodnoceném
setkání se studenty vysokých škol, kteří protestují proti klimatickým změnám,
z podnětu J. Gabriela bere na vědomí informaci o aktuálních kauzách, které řeší Dozorčí
komise Akademického sněmu AV ČR,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí informace o jednáních týkajících se síťových služeb AV ČR (posílení sítě na BIOCEVu a ELI, jednání s CESNET),
z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že proběhla jednání ohledně možné prezentace
vybraných projektů Strategie AV21 v Atriu Poslanecké sněmovny PČR s tím, že předběžně dohodnutý termín výstavy je 29. října – 8. listopadu 2019,
z podnětu T. Petrasové podporuje, aby se do programu Regionální spolupráce se Středočeským inovačním centrem (SIC) v přípravě projektu vědecké mobility MERIT zapojila
pracoviště AV ČR, a to Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i, centra HiLASE a ELI, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav
AV ČR, v. v. i., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pracoviště si v případě nedostatku finančních prostředků mohou žádat o dotaci na spolufinancování až do výše 12,5 % celkového nákladu na pobyt v rámci mobility vědců,
z podnětu T. Petrasové se seznámila s třemi návrhy řešení vestibulu Národní 3, sídla
AV ČR s tím, že předložené návrhy budou Akademické radě zaslány k posouzení tak,
aby mohlo být na zasedání Akademické rady dne 3. září 2019 rozhodnuto o uvedených
hlavních zásadách rekonstrukce interiéru,
z podnětu J. Bludské žádá, aby na diplomu Akademické prémie – Praemium Academiae
byl uveden oficiální název zmíněné prémie v plné verzi a byla doplněna formulace "pro
mimořádné vědecké osobnosti",
z podnětu J. Bludské bere na vědomí informaci o výzkumných pracovnících AV ČR nominovaných na Medaili a Ceny Josefa Hlávky,
z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby AV ČR ve spolupráci s Německou ambasádou
v Praze uspořádala v II. pol. 2019 workshop na téma "Organizace podpory bilaterální
a multilaterální mezinárodní spolupráce", jehož cílem by bylo nastartovat užší spolupráci
s významným vědeckými partnery v Německu,
z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby se konference World Science Forum, která se
koná 20.–23. listopadu 2019 v Budapešti a kterou organizuje Maďarská akademie věd,
zúčastnil zástupce AV ČR. Účast přislíbil A. Fejfar,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR neuspěla se svou nominací do EIC
(European Innovation Council),
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že podpis memoranda o porozumění se Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) je plánován na 20. září 2019
v Ispře v Itálii. Delegace pod vedením E. Zažímalové se zúčastní L. Kavan, A. Fejfar,
K. Aim a další relevantní výzkumní pracovníci z ústavů AV ČR (posledně zmiňovaní na
náklady pracovišť AV ČR),
z podnětu H. Sychrové bere se souhlasem na vědomí následující písemně předložené
informace:
i.
výročního zasedání evropských členských států ISC ve dnech 9.–10. září 2019
v Amsterdamu se zúčastní PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupce AV ČR
v této organizaci,
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ALLEA – Symposia s názvem Genome Editing for Crop Improvement ve dnech
7.–8. listopadu 2019 v Bruselu se za AV ČR zúčastní RNDr. Roman Hobza,
Ph.D.,
iii.
konference "4th European Technology Assessment" pořádané ve dnech 4.–6.
listopadu 2019 v Bratislavě se za AV ČR zúčastní J. Lazar,
iv.
ve dnech 11.–12. září 2019 se uskuteční v Gdaňsku konference s názvem
„HERA JRP Uses of the Past & Public Spaces“, která bude prezentovat závěry
výzkumu dvou programů vyhlášených partnerstvím HERA,
v.
ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček, Ph.D., udělil záštitu nad Danube
Academies Conference, kterou AV ČR ve spolupráci s EASA pořádá ve dnech
30.–31. října 2019 v Praze,
vi.
delegace z tchajwanského Industrial Technology Research Insititute (ITRI) navštíví pracoviště AV ČR v týdnu 30. září – 4. října 2019 s tím, že budou organizovány odborné semináře na vybraných pracovištích AV ČR,
vii.
do výzvy EIG CONCERT Japan s tématem „Smart water management for sustainable society“ se v rámci konsorcií přihlásily čtyři týmy z AV ČR,
viii.
dne 25. června 2019 byla v rámci aktivity SEA-Europe JFS vyhlášena výzva na
podávání návrhů společných multilaterálních projektů spolupráce. Týmy z AV ČR
se mohou stát členy konsorcií s tím, že předloží návrhy projektů zaměřené na
tematické oblasti "Integrated Water Resource Management" a "Nanotechnologies", do 18. října 2019, návrhy na téma "Infectious Diseases (including Antimicrobial Resistance)" do 18. listopadu 2019,
ix.
edukační seminář Ambassador Programu organizovaný Prague Convention Bureau (PCB) ve spolupráci s KAV se uskuteční 9. října 2019 v sídle AV ČR. Seminář má za cíl informovat o možnostech pomoci PCB při pořádání velkých mezinárodních konferencí či kongresů v Praze,
x.
aktuálně probíhá připomínkování návrhu tzv. Implementing Agreement mezi
AV ČR a US Department of Energy (DoE) a tzv. Project Annex pro spolupráci
s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,
xi.
byl předložen přehled o bilaterální spolupráci v reakci na zrušení zahraničních
pracovních cest,
w.
z podnětu L. Horníčka bere na vědomí informaci o vyhodnocení nácviku evakuace sídla
AV ČR a žádá o brzké odstranění technických a systémových nedostatků a zvýšení frekvence pravidelných nácviků evakuace,
x.
z podnětu L. Horníčka bere na vědomí informaci o výpadku fungovaní částí webových
stránek AV ČR a žádá Komisi pro informační technologie AV ČR, aby se zabývala systémovým řešením nastalé situace,
y.
z podnětu L. Horníčka bere na vědomí informace o možnosti zúčastnit se školení na
MS Word a MS Excel,
z.
z podnětu L. Horníčka bere na vědomí možnost nominace kandidátů na Cenu Františka
Běhounka s termínem do 18. září 2019 a žádá místopředsedy AV ČR o návrh příp. kandidátů,
aa. z podnětu M. Bileje bere na vědomí, že Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., (ÚSP) z technických důvodů nezveřejní svou výroční zprávu v zadaném termínu, a žádá dozorčí radu
ÚSP, aby takovýmto situacím včas předcházela a vždy byl v dostatečném předstihu informován příslušný místopředseda AV ČR,
bb. z podnětu M. Bileje souhlasí, aby pracoviště AV ČR nominovaná na EXPO 2020 Akademickou radou (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko společných činností
AV ČR, v. v. i., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky plazmatu AV ČR,
ii.
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cc.

dd.

ee.

ff.

v. v. i., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v. v. i., Ústav chemických procesů, AV ČR, v. v. i.) mohly požádat o dotaci na úhradu nákladů spojených s účastí
v rámci výzvy na podporu pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR,
z podnětu J. Řídkého doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu 40. jubilejní mezinárodní konferenci ICHEP2020 (International Conference on High Energy Physics), která
se bude konat 30. července – 5. srpna 2020 v Praze,
z podnětu Z. Havlase doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu akci „Slavnostní předávání certifikátů z mezinárodních zkoušek Advanced Placement a CTM Online kurzů“,
kterou organizuje Centrum pro talentovanou mládež a která proběhne 14. září 2019
v Praze. Za AV ČR se zúčastní Z. Havlas,
z podnětu Z. Havlase doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu XXVII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE
AMAVET, který proběhne ve školním roce 2019/2020. Zároveň souhlasí, aby se AV ČR
organizačně podílela poskytnutím svých prostor v sídle AV ČR na konferenci pořádané
při příležitosti 30 let od založení asociace AMAVET ve dnech 28.–29. května 2020. Za
AV ČR přislíbila účast na zahájení konference E. Zažímalová,
z podnětu T. Petrasové doporučuje předsedkyni AV ČR udělit záštitu mezinárodní odborné konferenci k výstavnímu projektu "Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: Textil
a móda", kterou organizuje Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

V Praze 12. července 2019
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Příloha 1
Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:
Evidenční
číslo výzvy

Zaměření výzvy

Lhůta pro podání žádosti

1/2019

Podpora oborových vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR, z. s.

10.09.2019

Přílohy

Výzva 01/2019

Člen AR

Zastupující člen AR

M. Pravdová

M. Bilej

J. Bludská

Z. Havlas

J. Bludská

Z. Havlas

J. Bludská

Z. Havlas

T. Petrasová

M. Bilej

J. Bludská

Z. Havlas

Výzva 07/2019
7/2019

Akademická prémie - Praemium Academiae

30.06.2019

Žádost 07/2019
Příloha 1 07/2019
Výzva 08/2019

8/2019

Fellowship J. E. Purkyně

30.06.2019

Žádost 08/2019
Příloha 1 08/2019
Výzva 09/2019

9/2019

Prémie Lumina quaeruntur

30.06.2019

Žádost 09/2019
Příloha 1 09/2019
Příloha 2 09/2019
Výzva 10/2019
Žádost 10/2019

10/2019

Regionální spolupráce pracovišť AV ČR

30.06.2019

Příloha 1 10/2019
Příloha 2 10/2019
Příloha 3 10/2019
Výzva 11/2019

11/2019

Podpora projektů ERC hodnocených A

30.09.2019

Žádost 11/2019
Příloha 1 11/2019
Příloha 2 11/2019
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Evidenční
číslo výzvy

Zaměření výzvy

Lhůta pro podání žádosti

Přílohy

Člen AR

Zastupující člen AR

J. Bludská

Z. Havlas

J. Bludská

Z. Havlas

J. Bludská

Z. Havlas

A. Fejfar

Z. Havlas

H. Sychrová

L. Kavan

H. Sychrová

L. Kavan

H. Sychrová

L. Kavan

H. Sychrová

L. Kavan

Výzva 12/2019
12/2019

Podpora projektů ERC hodnocených B

30.09.2019

Žádost 12/2019
Příloha 1 12/2019
Příloha 2 12/2019
Výzva 13/2019

13/2019

Fellowship Josefa Dobrovského

15.11.2019

Žádost 13/2019
Příloha 1 13/2019
Příloha 2 13/2019

14/2019

15/2019

16/2019

Program podpory perspektivních lidských zdrojů postdoktorandů

Titul „doktor věd“ na pracovištích AV ČR

Mezinárodní spolupráce - Program Mobility Plus

Výzva 14/2019
15.11.2019

Žádost 14/2019
Příloha 1 14/2019

15.11.2019

15.11.2019

Výzva 15/2019
Žádost 15/2019
Příloha 1 15/2019
Příloha 2 15/2019
Výzva 16/2019
Žádost 16/2019
Příloha 1 16/2019
Výzva 17/2019

Mezinárodní spolupráce - Platforma NORFACE a
HERA

15.11.2019

18/2019

Mezinárodní spolupráce - Výzkumně vzdělávací aktivity pro výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM)

15.11.2019

19/2019

Mezinárodní spolupráce - Zahraniční spolupráce s
východní a jihovýchodní Asií

15.11.2019

17/2019

Žádost 17/2019
Příloha 1 17/2019
Výzva 18/2019
Žádost 18/2019
Výzva 19/2019
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Žádost 19/2019

Evidenční
číslo výzvy
20/2019

Zaměření výzvy

Lhůta pro poPřílohy
dání žádosti
15.11.2019
Výzva 20/2019

Mezinárodní spolupráce - Zahraniční výzkumní pracovníci v rámci bilaterálních smluv

Člen AR

Zastupující člen AR

H. Sychrová

L. Kavan

M. Pravdová

M. Bilej

M. Haindl

J. Řídký

M. Bilej

J. Bludská

M. Bilej

J. Bludská

M. Bilej

L. Vostrá

M. Bilej

J. Řídký

Žádost 20/2019
Příloha 1 20/2019
Výzva 21/2019

21/2019

Prezentace vědy a výzkumu AV ČR (MAP)

15.11.2019

Žádost 21/2019
Příloha 1 21/2019
Příloha 2 21/2019
Výzva 22/2019

22/2019

Strategie AV21

15.11.2019

Žádost 22/2019
Příloha 1 22/2019
Příloha 2 22/2019
Výzva 23/2019

23/2019

Stavební akce

15.11.2019

Žádost 23/2019
Příloha 1 23/2019
Příloha 2 23/2019
Výzva 24/2019
Žádost 24/2019

24/2019

Specifické investiční a neinvestiční náklady (NEON)

15.11.2019

Příloha 1 24/2019
Příloha 2 24/2019
Příloha 3 24/2019
Příloha 4 24/2019
Výzva 25/2019

25/2019

Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště
AV ČR

Žádost 25/2019
15.11.2019

Příloha 1 25/2019
Příloha 2 25/2019
Příloha 3 25/2019

26/2019

Přístrojové vybavení

15.11.2019
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Výzva 26/2019

Evidenční
číslo výzvy

Zaměření výzvy

Lhůta pro podání žádosti

Přílohy

Člen AR

Zastupující člen AR

J. Řídký

M. Haindl

M. Haindl

J. Řídký

S. Kozubek

M. Bilej

J. Bludská

Z. Havlas

M. Pravdová

M. Bilej

Žádost 26/2019
Příloha 1 26/2019
Příloha 2 26/2019
Výzva 27/2019
Žádost 27/2019
27/2019

Ekonomický informační systém

15.11.2019

Příloha 1 27/2019
Příloha 2 27/2019
Příloha 3 27/2019
Příloha 4 27/2019
Výzva 28/2019
Žádost 28/2019

28/2019

Počítačové sítě

15.11.2019

Příloha 1 28/2019
Příloha 2 28/2019
Příloha 3 28/2019
Výzva 29/2019

29/2019

Mezinárodní poradní sbory

15.11.2019

Žádost 29/2019
Příloha 1 29/2019
Výzva 30/2019

30/2019

Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných
pracovníků (MSM)

15.11.2019

Žádost 30/2019
Příloha 1 30/2019
Příloha 2 30/2019
Výzva 31/2019

31/2019

Podpora Učené společnosti

30.06.2019

Žádost 31/2019
Příloha 1 31/2019
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