Usnesení
z 30. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. října 2019
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová
(do bodu XVIII/1q), po jejím odchodu Z. Havlas.
I.

Ověření zápisu z 29. zasedání Akademické rady AV ČR dne 3. září 2019
1)

Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)–33. per rollam
Akademická rada
1.
2.
3.

II.

schvaluje předložené Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd
ČR a Japan Society for the Promotion of Science,
navrhuje předsedkyni pověřit A. Fejfara, aby uzavřel Memorandum uvedené
v prvním bodě tohoto usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště s podmínkami spolupráce
s JSPS a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 24. září 2019
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

III.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období září 2019
Akademická rada
1.

2.

2)

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 16. září 2019 č. 652
k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020
a 2021 a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto
usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v měsíci září 2019.

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
Akademická rada bere na vědomí na vybrané informace z 348. a 349. zasedání
RVVI ve dnech 6. a 27. září 2019:
1.

RVVI schválila stanovisko k dokumentům „Návrh na změnu skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR“ a “Návrh skupiny grantových
projektů Grantové projekty POSTDOC“,
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

RVVI navrhla vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2019 prof.
Mgr. Miroslavu Bártovi, Dr.,
RVVI podpořila návrh na spolupráci České republiky s MIT (Massachusetts
Institute of Technology) a vyzvala své představitele, aby tuto spolupráci při
své pracovní cestě do USA podpořili,
RVVI vzala na vědomí výsledky pre-screeningu státních strategických projektů,
RVVI jmenovala Komisi pro problematiku klimatu,
RVVI vzala na vědomí informaci MŠMT o aktuálním stavu ELI ERIC. Akademická rada apeluje, aby plánované memorandum o ELI ERIC mezi AV ČR
a MŠMT bylo podepsáno před podáním přihlášky do ERIC, aby tak mohla být
jménem obou institucí,
Mezinárodní rada se zabývala problematikou povinnosti uvádění grantových
žádostí v češtině a o zrušení této povinnosti ze strany MŠMT.

Akademická rada dále bere na vědomí informaci o končících mandátech členů
Akademické rady v RVVI.
3)

Informace o přípravě hodnocení
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.

mediální zájem zaznamenala především tato témata: informace, že nebezpečné bojové chemické látky jako novičok nebo sarin by mohly několikanásobně účinněji rozkládat nový nanokompozit (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
a Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.); předávání Akademické prémie;
Festival vědy v Dejvicích, Noc vědců, tisková konference Komise pro životní
prostředí AV ČR k přijetí pozměňovacích návrhů k lesnímu zákonu; téma přechylování v souvislosti s návrhem novely matričního zákona (Ústav pro jazyk
český AV ČR, v. v. i.); zpráva o nové metodice genové terapie Huntingtonovy
choroby (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.); přečtení dědičné informaci hrachu setého (mezinárodní tým s účastí Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a Biologického centra AV ČR, v. v. i.); přečtení
genomu trávy mnohoštětu (Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR,
v. v. i.); seminář o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe; prezentace nového léku MitoTam (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.),
v seriálu „Česká věda zblízka“ časopis Týden představil Archeologický ústav
AV ČR, Brno, v. v. i., a Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; bylo vydáno čtvrté expertní stanovisko AVex věnované geneticky modifikovaným
plodinám (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a Biofyzikální ústav
AV ČR, v. v. i.); vyšel akademický časopis A / Věda a výzkum věnovaný výročí roku 1989 a AB / Akademický bulletin s tématem Komorního orchestru
Akademie,
plánovány jsou kromě jiného tyto aktivity: seminář Národního kontaktního
centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Senátu PČR
2

4.

(10. října 2019); vernisáž výstavy Věda fotogenická v Americkém centru (10.
října 2019); slavnostní přednáška na Žofíně na téma „Listopad 1989: mezi
symbolem a historií“ (21. října 2019); předávání Cen AV ČR (17. října 2019),
v průběhu září se ve sledovaných médiích objevilo 2447 článků s heslem Akademie věd ČR.

Akademická rada v návaznosti na článek „Ústavy Akademie věd v roli rusko-čínského trolla“, který byl publikován v internetovém deníku Forum 24 dne 19. září
2019, apeluje na svá pracoviště, aby při prezentaci politicky exponovaných témat
vždy zvážila všechny možné důsledky a byla připravena jim čelit.
5)

Informace o spolupráci s vysokými školami
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

6)

Ekonomické otázky
Akademická rada
1.
2.

IV.

bere na vědomí informace o navýšení kapitoly 361 AV ČR o finanční prostředky z mezinárodních programů,
souhlasí s návrhem rozpočtu pro jednotlivá pracoviště dle předneseného návrhu.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

2.
3.

V.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
podle výzev z roku 2019 vedených pod ev. č. 01, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32,
schvaluje revokaci usnesení č. IX ze dne 3. září 2019 týkající se žádosti o poskytnutí dotace č.j. KAV-3168/OPV/2019,
souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR o 751 541 Kč.
Návrh na podporu přístrojového vybavení na rok 2020

Akademická rada
1.

2.

schvaluje s připomínkami návrh Rady pro nákladné přístroje na podporu přístrojového vybavení s cenou vyšší než 8 mil. Kč včetně DPH na rok 2020 dle přílohy 2 předloženého
materiálu,
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,
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3.

4.

VI.

schvaluje všechny žádosti o přístroje do 8 mil. Kč včetně DPH podané ke vztažnému roku
2020 a pověřuje místopředsedy AV ČR, aby vyzvali ředitele, aby v případě možnosti pořídili přístroje již v roce 2019,
ukládá M. Bilejovi předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2020 podle bodu 1.
Návrh na jmenování ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (NHÚ)

Akademická rada
1.
2.

3.

VII.

bere na vědomí prezentovanou koncepci řízení pracoviště,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Národohospodářského ústavu AV ČR,
v. v. i., na jmenování ředitele, ze dne 15. dubna. 2019, jmenovala doc. Sergeye Slobodyana, Ph.D., do funkce Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční
období s účinností od 9. října 2019 do 8. října 2024,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení mzdy
jmenovaného ředitele.
Návrh na jmenování předsedů a členů dozorčích rad pracovišť I. vědní oblasti

Akademická rada
1)

2)

3)

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy jednoho
kandidáta na pozici předsedy příslušné dozorčí rady a dvou kandidátů na pozici člena příslušné dozorčí rady,
jmenuje:
a)
doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Fyzikálního ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2019 na pětileté funkční období, tj. do
26. října 2024,
b)
prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR,
v. v. i., s účinností od 27. října 2019 na druhé pětileté funkční období, tj. do 26. října
2024,
c)
RNDr. Pavla Krejčího, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu teorie informace
a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2019 na pětileté funkční
období, tj. do 26. října 2024,
d)
Ing. Lubomíra Soukupa, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR,
v. v. i., s účinností od 27. října 2019 na pětileté funkční období, tj. do 26. října 2024,
e)
prof. Ing. Martina Holeňu, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace
a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2019 na pětileté funkční
období, tj. do 26. října 2024,
děkuje:
a)
RNDr. Janu Šafandovi, CSc., za práci ve funkci předsedy dozorčích rad Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR,
v. v. i.,
b)
Ing. Petru Tichavskému, CSc., DSc., za práci ve funkci člena Dozorčí rady Ústavu
informatiky AV ČR, v. v. i.,
c)
doc. Ing. Petru Cintulovi, Ph.D., za práci ve funkci člena Dozorčí rady Ústavu teorie
informace a automatizace AV ČR, v. v. i.,
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4)

ukládá:
a)
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací a děkovné dopisy,
b)
J. Řídkému, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí radě
a požádal je o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

VIII. Návrh na jmenování předsedy Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1)

2)

3)
4)

IX.

bere na vědomí předloženou informaci a výsledek tajného hlasování, ve kterém byl předložen návrh jednoho kandidáta na pozici předsedy Dozorčí rady Ústavu organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i.,
jmenuje RNDr. Martina Bileje, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu organické chemie
a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 8. října 2019 do konce funkčního období v této
Dozorčí radě, tj. do 8. května 2024,
děkuje RNDr. Haně Sychrové, DrSc., za práci ve funkci předsedkyně Dozorčí rady Ústavu
organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
ukládá:
a)
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací a děkovný dopis,
b)
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i., o usnesení Akademické rady AV ČR a požádal jej o zveřejnění příslušných změn ve složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště
a v ostatních relevantních dokumentech.
Návrh opatření pro používání jednotného systému afilací pracovišť AV ČR v publikačních výstupech

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložený materiál,
ukládá S. Kozubkovi a L. Vostré, aby předložili návrh pokynu Akademické rady, která stanoví pravidla jednotného systému uvádění afilací v publikačních výstupech.

X.

Závěry 27. 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 27. zasedání dne 25. září 2019,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1-II.4 a II.4.1-II.4.2 přiloženého zápisu,
schvaluje záměr ÚTIA vstoupit do Znalostního a inovačního společenství pro městskou
mobilitu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT Urban Mobility KIC),
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4.

5.

6.

7.

XI.

uděluje předchozí souhlas s uzavřením Rámcové kupní smlouvy pro dodávku komponent
řídicích systémů pro ELI Beamlines mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a kupujícím na straně jedné, a dodavatelem vybraným v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „PXIe and c RIO Instrumentation“, firmou National Instruments (Czech
Republic), s. r. o., IČO: 257 80 697, se sídlem Mikulandská 123/2, Nové Město, 110 00
Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,
vl. č. 69618, jako prodávajícím na straně druhé, za maximální cenu ve výši 17.314.475,00
Kč bez DPH,
jmenuje JUDr. Katarínu Mockovou administrativní tajemnicí Majetkové komise AV ČR
s účinností od 8. října 2019 a současně děkuje za odvedenou práci v této funkci Ing. Alici
Staré,
bere na vědomí námět na využití areálu ve Veslařské ulici a Giskrovy vily v Brně a žádá
L. Vostrou, aby ve spolupráci s ředitelem Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., provedla analýzu
proveditelnosti,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.
Návrh na udělení prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina
quaeruntur

Akademická rada
1.

schvaluje návrh Komise prémie Lumina quaeruntur na udělení prémie Lumina queruntur
těmto výzkumným pracovníkům:
RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.
RNDr. Jana Kamanová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
M.A. Geoffrey Dierckxsens, Ph.D.

2.
3.

XII.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

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 2020 podle bodu 1.
Žádost o změnu rozhodnutí na navýšení dotace v Programu perspektivních lidských zdrojů-postdoktorandů

Akademická rada souhlasí s navýšením dotace v Programu perspektivních lidských
zdrojů-postdoktorandů.
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XIII. Závěry 14. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu ze 14. jednání Bytové komise AV ČR konaného 10. června 2019,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise
AV ČR.

XIV. Návrh na změnu tajemnice Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy
CEFRES
Akademická rada
1.
2.
3.
XV.

bere na vědomí ukončení působení Mgr. Heleny Štefanové ve funkci tajemnice Komise
pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES,
jmenuje Mgr. Denisu Jetelinovou (Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR) novou tajemnicí Komise pro podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný odvolací a jmenovací dopis.
Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci „Dotace na podporu výzkumných aktivit Platformy CEFRES“

Akademická rada
1.
2.
3.
4.

bere se souhlasem na vědomí postup této komise při posuzování žádostí o udělení podpory,
schvaluje návrh na řešení projektu „Europe: A resentful confederation of vanquished peoples?“ v rámci výzvy TANDEM 2020–2022 dle návrhu předloženého odbornou komisí,
ukládá T. Petrasové, aby informovala navrhovatele žádostí o výsledku projednání,
ukládá M. Bilejovi, aby poskytl schválené finanční prostředky Etnologickému ústavu
AV ČR v návaznosti na sestavení řešitelského týmu.

XVI. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s Labrys, o.p.s.
Akademická rada
1.

neschvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a Labrys, o.p.s., v předloženém znění.
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XVII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se zrušuje směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2016, o podpoře výzkumně vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh předložené směrnice,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

XVIII. Různé
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

n)

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí poděkování ředitele Hvězdárny a planetária
Brno za podporu AV ČR vyjádřenou Festivalu vědy v Brně,
z podnětu E. Zažímalové bere se souhlasem na vědomí žádost Českého klubu skeptiků
Sisyfos o vyjádření podpory AV ČR k návrhu na využívání bývalého vojenského krytu,
který se snaží získat od Ministerstva obrany, k experimentálním, popularizačním a prezentačním účelům,
z podnětu P. Barana podporuje navázání spolupráce s Lipskou univerzitou a Leibnitz institutem,
z podnětu P. Barana bere na vědomí informaci o aktuálních návrzích v rámci Národní politiky VaVaI,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že do Správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) byl nominován J. Lazar,
z podnětu M. Pravdové bere se souhlasem na vědomí informaci o nově plánovaných propagačních materiálech (šátky s logem AV ČR)
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí plánovaný program 5. setkání Kolegia popularizátorů a PR pracovníků pracovišť AV ČR, které proběhne dne 24. října 2019,
z podnětu M. Pravdové bere se souhlasem na vědomí výzvu neziskové organizace Brontosauři v Himálajích na partnerství v projektu Česká věda do Malého Tibetu a žádá místopředsedy AV ČR o postoupení této výzvy pracovištím AV ČR,
z podnětu J. Lazara bere na vědomí informace o sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR,
který se konal 7. října 2019 v Brně,
z podnětu S. Kozubka bere na vědomí informace o Nature Indexu (NI) s důrazem na
obecné informace, informace o ústavech a závěry, které lze z těchto informací vyvozovat,
z podnětu T. Petrasové a v návaznosti na výzvu České národní banky o předložení vhodného námětu na pamětní mince na léta 2021–2025 bere na vědomí předložené návrhy
a žádá své členy, aby do 11. října 2019 zaslali výběr tří jmen z uvedených návrhů,
z podnětu T. Petrasové souhlasí, aby byly zahájeny úpravy vestibulu v sídle AV ČR na
Národní 3 ve výši max. 800 tis. Kč,
z podnětu J. Bludské souhlasí s pokračováním programu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM) s tím, že podporuje, aby došlo ke snížení finančních
prostředků určených na tento program,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí, že byl vyhotoven formulář na vyhodnocení použití
prostředků dotací poskytnutých na základě výzev roku 2019. Návrh, aby byl pracovištím zasílán předvyplněný, byl z důvodu administrativní náročnosti zamítnut,
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o)

z L. Vostré bere se souhlasem námět na uzavření memoranda s Ministerstvem kultury
zejména s ohledem na oblast archeologických výzkumů podle zákona o státní památkové
péči,

p)

z podnětu L. Vostré bere na vědomí, že 30. září 2019 proběhl v sídle AV ČR seminář
o Správním řádu s důrazem na dotační řízení v AV ČR,
z podnětu L. Náhlíka bere na vědomí informaci o výstupech kulatého stolu na téma
„Osobní náklady v projektech účelové podpory VVI“, který organizovalo Technologické
centrum AV ČR dne 20. září 2019 v Praze,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí apel, aby veškerá komunikace členů Akademické
rady s úřady a zastupitelstvími ČR v zahraničí a zahraničními úřady a zastupitelstvími
v Praze byla koordinována s Odborem mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR (KAV),
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že koncem září se uskutečnila vládní návštěva
USA, které se jako doprovod zúčastnil doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (ředitel Ústavu
fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.). Součástí této cesty byla i návštěva Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Bostonu,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že termín konání kulatého stolu na téma českoněmecké vědecké spolupráce „Management of bilateral and multilateral cooperation
support in science & research“ byl posunut na 12. prosince 2019,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) byl nominován jako peer reviewer pro nově vznikající
zprávu EASAC s názvem „Plastics and the Circular Economy“,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že na 70. setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny v německém Lindau, které se bude konat v červenci 2020, bylo nominováno
z ČR celkem šest mladých vědeckých pracovníků, z nichž pět je z AV ČR,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že 24. října 2019 se v Bruselu koná workshop na
téma „Connecting with the entrepreneurial ecosystem“ pořádaný TTO Circle (The European Technology Transfer Offices Circle). Za AV ČR se zúčastní J. Lazar,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že zasedání akademií zemí V4 spojené s Joint
Academy Day, které proběhne ve dnech 15.–16. listopadu 2019, se zúčastní E. Zažímalová, Z. Havlas, A. Fejfar, H. Sychrová, L. Kavan, J. Lazar, K. Rachačová, za ústavy pak
RNDr. Václav Šípek, Ph.D.(Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.), prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) a PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro
jazyk český AV ČR, v. v. i.),
z podnětu L. Náhlíka doporučuje předsedkyni udělit záštitu 42. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost probíhající ve školním roce 2019/2020.

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)
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