Usnesení
z 34. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 18. února 2020
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
I.

Ověření zápisu z 33. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. ledna 2020
a hlasování per rollam č. 38 a 39
1)

Smlouva o spolupráci s Libereckým krajem - 38. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci mez AV ČR a Libereckým krajem,
žádá předsedkyni AV ČR, aby podepsala smlouvu uvedenou v bodě 1,
ukládá T. Petrasové, aby informovala pracoviště AV ČR o možnostech spolupráce.

2)

Návrh na doplnění složení panelů a komisí v oborech Physical sciences
a Earth and enviromental sciences pro hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 39. per rollam

Akademická rada
1.

2.
3.

II.

schvaluje doplněné složení panelů a komisí v oborech Physical sciences a Earth
and environmental sciences pro hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových panelů
a komisí jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových panelů a komisí informoval o jejich činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

III.

Informace o aktuálních otázkách
1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období leden 2020

Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České publiky
přijatých v měsíci lednu 2020.
2)

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

Akademická rada bere na vědomí na vybrané informace z 353. zasedání RVVI
dne 24. ledna 2020:

3.

RVVI se zabývala průběhem implementace Metodiky 2017+ s tím, že došlo k dohodě s vysokými školami,
RVVI vzala na vědomí průběžnou informaci o přípravě novely zákona 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
RVVI souhlasila s návrhem Technologické agentury ČR na provedení rozpočtového opatření v rozpočtové kapitole Technologické agentury ČR a uložila předsednictvu Rady a Odboru Rady zajistit v Technologické agentuře ČR, Grantové
agentuře ČR a Agentuře pro zdravotnický výzkum posouzení efektivity personálních nákladů.

3)

Informace o přípravě hodnocení

1.
2.

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.

5)

mediální zájem zaznamenala především tato témata: podíl AV ČR na vývoji léku
a diagnostické soupravy na koronavirus (Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.), start sondy Solar Orbiter
ke Slunci (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR,
v. v. i., a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), první cíleně geneticky upravená
slepice (spolupráce Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), nový imunomodulátor (BIOCEV, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., a Ústav makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.), první kritické vydání části Kancionál Jistebnického kancionálu (spolupráce Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Ústavu pro českou
literaturu AV ČR, v. v. i.), potvrzení zásadní úlohy enzymu akrosin při oplodnění
(spolupráce Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.),
plánovány jsou kromě jiného tyto aktivity: konference Kanazawa University
(2. března 2020), turné paní předsedkyně po pracovištích AV ČR,
v březnu je plánováno vydání časopisu A / Věda a výzkum s hlavním tématem
„mozek“, únorový AB / Akademický bulletin bude mít téma „podpora vědců-rodičů“. Vydána byla publikace Strategie AV21: Od jaderné fúze po lidská práva,
která je k dispozici též na webu AV ČR,
v průběhu ledna se ve sledovaných médiích objevilo 5980 zpráv s heslem Akademie věd ČR.
Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere s povděkem na vědomí Zprávu o spolupráci Univerzity
J. E. Purkyně (UJEP) a AV ČR v roce 2019 a další předložené informace předložené
bodech 5) a 6).
7)

Ekonomické otázky

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí předložené informace.

IV.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada

2.

schvaluje s připomínkami poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze předloženého materiálu,
zamítá žádost o poskytnutí dotace č. j. KAV-1214/OPV/2020 z výzvy č. 07/2020
(R200311921 – Spalování tuhých paliv ve starých a moderních kotlích používaných
v Moravskoslezském kraji pro domovní vytápění) z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v bodu III. odst. 4. výzvy.

V.

Návrh složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

1.

Akademická rada
1.
2.
3.

4.

VI.

schvaluje doplněné složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových panelů a komisí
jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových panelů a komisí informoval
o jejich činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů,
ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR předložil na příští zasedání Akademické rady doplněné složení oborových panelů a komisí.
Návrh organizačního uspořádání Kanceláře AV ČR

Akademická rada
1.
2.

3.

VII.

schvaluje změnu návrhu organizačního uspořádání Kanceláře Akademie věd (KAV)
v upravené verzi schválené Komisí pro reorganizaci KAV (viz příloha 2),
ukládá M. Bártové zajistit vypracování písemného návrhu Organizačního řádu Kanceláře Akademie věd dle schváleného návrhu organizačního uspořádání a předložit jej ke
schválení Akademické radě na jejím březnovém zasedání.
odkládá datum účinnosti nového organizačního uspořádání KAV do doby přijetí nového
organizačního řádu KAV podle bodu 2 tohoto usnesení s tím, že předpokládané datum
účinnosti je 1. duben 2020.
Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za
období od LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od
LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.

VIII. Podklad pro návrh usnesení LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.
2.

IX.

bere na vědomí podklad pro návrh usnesení LVI. zasedání Akademického sněmu
AV ČR podle předloženého návrhu,
souhlasí s předáním tohoto podkladu po zapracování připomínek návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.
Návrh výsledku hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce za rok 2019 a návrh na předpokládanou výši podpory pro pokračující projekty na rok 2020 (I. část)

Akademická rada
1.
2.

3.

X.

bere se souhlasem na vědomí postup Rady pro zahraniční styky (RZS) při posuzování
projektů mezinárodní spolupráce řešených v roce 2019,
schvaluje návrh RZS na výsledky hodnocení I. části průběžných a závěrečných zpráv
projektů mezinárodní spolupráce a návrh na předpokládanou výši podpory pro pokračující projekty v roce 2020,
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
hodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů mezinárodní spolupráce.
Schválení platby členského příspěvku do Union Académique Internationale
(UAI) na rok 2020

Akademická rada
1.
2.
XI.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace UAI na rok 2020 ve
výši 1 803 EUR,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku na rok 2020.
Popis činností Oddělení pro Evropský výzkumný prostor Odboru mezinárodní
spolupráce Kanceláře AV ČR.

Akademická rada bere na vědomí předložený rozsah činností Oddělení pro Evropský
výzkumný prostor Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR.
XII.

Projednání AVexu 1/2020 na téma Antibiotická krize a jeho vydání

Akademická rada
1.
2.
3.

bere s připomínkami na vědomí expertní stanovisko AV ČR (AVex) na téma Antibiotická
krize (1/2020) v předloženém znění,
uděluje po zapracování připomínek souhlas s vydáním tohoto expertního stanoviska
AV ČR a s jeho předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům,
souhlasí se zveřejněním AVexů vyšlých v roce 2019.

XIII. Informace o přípravě novely zákona č. 130 / 2002 Sb.
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
nesouhlasí s navrhovanou změnou typu podpory na velké výzkumné infrastruktury (namísto účelové podpory v rámci připravované novely z. č. 130/2002 Sb. se navrhuje podpora institucionální), kdy jejím poskytovatelem by měla nadále být kapitola Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, žádá předsedkyni AV ČR, aby se obrátila na předsednictvo RVVI a vyjádřila jménem AV ČR nesouhlas s tímto návrhem jako nesystémovým.

XIV. Informace o návrhu programu MŠMT s názvem EVA
Akademická rada
1.
2.

3.

XV.

bere na vědomí informace o připravovaném návrhu programu MŠMT s názvem EVA,
považuje současnou podobu návrhu programu za nesystémový krok odporující žádoucímu trendu navyšování institucionální podpory, který:
a. nezohledňuje stávající parametry rozpočtových výhledů schválených vládou
pro roky 2021 a 2022,
b. nezohledňuje dosud nevyřešené financování NPU II podle usnesení vlády
č. 352/2019 ze dne 20. května 2019
žádá E. Zažímalovou, aby se obrátila na předsednictvo RVVI a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a vyjádřila jménem AV ČR argumentovaný nesouhlas
se vznikem a realizací programu EVA v gesci MŠMT.
Návrh memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR a AV ČR

Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR a AV ČR,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení.

XVI. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Muzeum Chodska v Domažlicích
Akademická rada
1.

2.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Muzeum Chodska v Domažlicích v předloženém znění,
doporučuje E. Zažímalové, aby podepsala Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a Muzeem Chodska v Domažlicích.

XVII. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Muzeum Jindřichohradecka
Akademická rada
1.
2.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Muzeum Jindřichohradecka,
doporučuje E. Zažímalové, aby podepsala Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a Muzeem Jindřichohradecka.

XVIII. Závěry 31. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

4.

5.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 31. zasedání dne 11. února 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II. 1.–5. a 8. dle přiloženého zápisu,
uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy na vytvoření projektové dokumentace
a výkon inženýrské činnosti – Projekční práce na projekt „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“ mezi Psychologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Orientálním ústavem AV ČR,
v. v. i., a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., jako objednateli a zhotovitelem vybraným na základě veřejné zakázky evidované pod názvem „Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“, firmou
ANTA spol. s r. o., IČO: 45793891, se sídlem Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8, zastoupenou Ing. arch. Karlem Scheibem, jednatelem, zapsanou v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 11250, a to za celkovou cenu
38.900.000,00 Kč bez DPH,
bere na vědomí výsledky pracovního jednání L. Vostré, M. Bileje, M. Bártové a F. Foldyny s řediteli brněnských pracovišť v pobočce Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., ve věci
využití nemovitosti v ulici Veslařská 326/195, Brno Pisárky, a v návaznosti na to nemovitosti ústavu v ulici Drobného 301, Brno Sever,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.

XIX. Mezirezortní připomínková řízení v roce 2019
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
žádá, aby byl v systému KIS evidován přehled vypořádání připomínek AV ČR.

XX.

Návrh výroční zprávy AV ČR o poskytování informací za rok 2019 podle zákona
o svobodném přístupu k informacím

Akademická rada schvaluje výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2019
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle předloženého návrhu.

XXI. Zpráva o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2018
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled zpráv o činnosti dozorčích rad
pracovišť AV ČR za rok 2018.
XXII. Zpráva o činnosti Komise pro energetiku AV ČR v roce 2019
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro energetiku
AV ČR.
XXIII. Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR za rok 2019
Akademická rada bere na vědomí Zprávu o činnosti vědeckých společností sdružených
v Radě vědeckých společností ČR za rok 2019.
XXIV. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2019
Akademická rada
1.
2.

souhlasí s připomínkami s předloženým návrhem textu (bez obrazové dokumentace) Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2019,
ukládá M. Pravdové, aby v termínu do 9. března 2020 předložila graficky upravený návrh
Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2019 k jednání per
rollam.

XXV. Návrhy úprav loga AV ČR
Akademická rada souhlasí v souvislosti s připomínkou výročí 130 let od založení
AV ČR s návrhem na rozšíření loga AV ČR užívaného v elektronických podpisech a na dopisních obálkách AV ČR dle varianty č. 3 (Špičkový výzkum a tradice od roku 1890), a to na
dobu jednoho roku.
XXVI. Návrh dvou nových programů Strategie AV21
Akademická rada
1.

2.

schvaluje s připomínkami návrh Rady Strategie AV21 na schválení výzkumných programů Strategie AV21 č. 21 - Záchrana a obnova krajiny a č. 22 - Společnost v pohybu
a veřejné politiky na dobu dvou let a souhlasí s úpravami navrženými Radou Strategie
AV21,
žádá, aby koordinátoři výše uvedených programů prezentovali po roce existence programů dosažené výsledky a synergie v rámci programu na zasedání Vědecké rady
AV ČR.

XXVII. Návrh na změnu koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 č. 14
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí rezignaci prof. PhDr. Petra Koťátka, CSc., na pozici koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 – Formy a funkce komunikace - č. 14,
souhlasí, aby Rada Strategie AV21 jmenovala Mgr. Alici Koubovou, Ph.D., novou koordinátorkou výzkumného programu Strategie AV21 – Formy a funkce komunikace - č. 14,
žádá, aby Rada Strategie AV21 vyjádřila prof. Koťátkovi poděkování za dosavadní činnost.

XXVIII. Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2019
a plán na rok 2020
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR.
XXIX. Výsledky hodnocení projektů Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR za
rok 2019. Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů
AV ČR za rok 2019 a plnění smluv s kraji ČR.
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí výsledky hodnocení zpráv o řešení projektů v rámci programu Regionální spolupráce,
bere na vědomí zprávu o činnosti Komise za rok 2019,
ukládá T. Petrasové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení a projednání podaných návrhů projektů.

XXX. Zpráva o činnosti Bytové komise AV ČR za rok 2019
Akademická rada bere na vědomí předložený materiál.
XXXI. Závěry 16. zasedání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 16. jednání Bytové komise AV ČR konaného 23. ledna 2020,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise
AV ČR.

XXXII. Návrh finanční podpory pro projekty ERC-CZ/AV na rok 2020
Akademická rada
1.

bere na vědomí postup při posuzování projektů ERC-CZ/AV řešených v roce 2019,

2.

schvaluje návrh výše finanční podpory na rok 2020.

XXXIII. Informace o kontrole plnění Fellowshipu J. E. Purkyně za rok 2019
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
XXXIV. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 31. 12. 2019.
Zpráva o čerpání finančních prostředků na Program do 31. 12. 2019
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
bere na vědomí přehled o financování Programu PPLZ do 31. prosince 2019,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku hodnocení.

XXXV. Výsledky kontroly hospodaření v Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.,
za rok 2018
Akademická rada
1.

2.

projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., (NHÚ) a uložila řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému ústavu, zejména v oblasti výkonu majetkových práv, účetnictví, zákoníku práce
a zadávání veřejných zakázek,
žádá E. Zažímalovou, aby následná kontrola NHÚ byla provedena do února 2021.

XXXVI. Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce
2019
Akademická rada projednala předloženou Informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2019.
XXXVII. Různé
1)

Aktualizace zapojení pracovišť AV ČR v jednotlivých Evropských konsorciích
pro výzkumné infrastruktury (ERIC)

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předloženou informaci,
žádá L. Vostrou, aby ve spolupráci s Centrem práva, výzkumu a inovací Ústavu státu
a práva AV ČR, v. v. i., zajistila analýzu typu členství pracovišť AV ČR v infrastrukturách ERIC.

2)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

a.

z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informaci o mezinárodní konferenci „100 let od
přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti“, která se uskuteční ve dnech 28.–29. února 2020 v Praze. Za AV ČR se akce zúčastní T. Petrasová,
z podnětu E. Zažímalové bere se souhlasem na vědomí návrh předsednictva Akademické rady, aby setkání s řediteli proběhlo v termínu 16.–17. září 2020 ve Štiříně,
z podnětu P. Barana a J. Řídkého bere na vědomí informace o aktuálních jednáních ohledně podpisu již schváleného memoranda o ELI-ERIC mezi AV ČR a MŠMT s tím, že
Akademická rada požaduje, aby veškeré dokumenty související s přípravou ELI-ERIC
byly před jejich odesláním ve finální verzi projednány s vedením AV ČR. P. Baran dále
upozornil na to, že memorandum, které bylo ze strany MŠMT předloženo Akademické
radě ke schválení v květnu 2019, dosud nebylo podepsáno. V této souvislosti bylo ze
strany E. Zažímalové a J. Řídkého doporučeno otevřít tuto záležitost na únorovém zasedání RVVI,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí, že tradiční příspěvek věnovaný prezentaci významných vědeckých výsledků pracoviště AV ČR na Akademickém sněmu (AS) bude
na jarním AS zpracován Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i., na téma „Popsali jsme
bagr parciálními diferenciálními rovnicemi. Spolupráce Matematického ústavu AV ČR
a společnosti Doosan-Bobcat“,
z podnětu J. Řídkého souhlasí s konstatováním, že aktuální bytová kapacita AV ČR je
nedostatečná, a žádá Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., aby zahájilo jednání
se zastupiteli Dolních Břežan o možnosti postavení bytových jednotek v katastru
této obce,
z podnětu M. Haindla navrhuje, aby se regionální konference Strategie AV21 konala
v Brně, a to ve spojení se zasedáním Akademické rady v lednu 2021,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí informaci o aktivních vyjednáváních se zástupci
firmy Microsoft (MS) ohledně licenčních podmínek pro AV ČR,
z podnětu S. Kozubka souhlasí, aby AV ČR na konferenci STI/ENID 2020, která se uskuteční 2.–4. září 2020 v dánském Aarhusu, reprezentoval L. Horníček,
z podnětu S. Kozubka bere na vědomí námět na řešení problematiky open science
v AV ČR s tím, že bude třeba řešit toto téma koncepčně i ve vztahu k agendám a možnostem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a Středisku společných činností
AV ČR, v. v. i.,
z podnětu T. Petrasové bere se souhlasem na vědomí, že zasedání Vědecké rady CEFRES dne 12. března 2020 v Paříži se za AV ČR zúčastní T. Petrasová, Mgr. Jan Maršálek, Ph.D., (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.),
z podnětu L. Vostré souhlasí, aby náhradníkem předsedkyně Návrhové komise na
LVI. Akademickém sněmu byla J. Bludská,
z podnětu L. Vostré žádá M. Bártovou, aby byl v systému KIS veden přehled vypořádání
připomínek vznesených AV ČR v rámci mezirezortních připomínkových řízení,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí informaci o usnesení vlády č. 352/2019 týkajícího se
financování Národního programu udržitelnosti II (NPU II) a z něho vyplývajících
úkolů pro předsedkyni AV ČR,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí návrhy listinných pozvánek na LVI. Akademický
sněm dne 8. dubna 2020 s tím, že preferuje předloženou variantu č. 2. Zároveň žádá
M. Bártovou, aby předložila Akademické radě návrh nového řešení zasílání pozvánek
na Akademický sněm především prostřednictvím elektronických služeb,

b.
c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.

k.
l.
m.

n.

o.
p.

q.
r.

s.
t.

u.
v.

w.

x.
y.

z.

z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že dne 11. března 2020 proběhne ve vile Lanna
setkání Kolegia a popularizátorů a PR pracovníků AV ČR,
z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby se AV ČR připojila k petici platformy Iniciativa
pro vědu v Evropě (ISE – Initiative for Science in Europe) proti snižování rozpočtu na
vědu a výzkum v programu Horizon Europe (2021−2027) a zároveň požádala dopisem
A. Babiše, aby v tomto duchu vystupoval i na zasedání Evropské rady dne 20. dubna
2020,
z podnětu H. Sychrové podporuje ideu, aby setkání AV ČR se Slovenskou akademií věd
proběhlo při příležitosti slavnostní přednášky na Žofíně dne 5. října 2020,
z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby se setkání Vědecké rady, Inovační rady a Řídicího výboru aktivity SEA-Europe JFS ve dnech 3.−5. března 2020 v Bonnu zúčastnili za
AV ČR A. Fejfar, J. Šafanda a A. Žochová,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že Leibnizova společnost v odpovědi na nabídku
AV ČR vyjádřila zájem podepsat memorandum o spolupráci,
z podnětu H. Sychrové bere se souhlasem na vědomí následující písemně předložené
informace:
1.
ve dnech 26.−29. května 2020 se uskuteční v německém Halle pravidelné zasedání panelů a Rady EASAC. Za AV ČR se zúčastní H. Sychrová (Biosciences
Steering Panel a Council Meeting), K. Šámalová z KAV (Council Meeting), doc.
RNDr. Pavel Cudlín, CSc., z Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR,
v. v. i., (Environment Steering Panel) a doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (Energy Steering Panel),
2.
v únoru 2020 jsou plánovány tři návštěvy japonských vědeckých institucí na
AV ČR: 24. února 2020 RIKEN, 2. března 2020 Univerzita Kanazawa
a 24. dubna 2020 zástupci čtyř japonských univerzit,
3.
ve dnech 4.−6. října 2020 proběhne každoroční STS Forum Kjóto v Japonsku.
Akademická rada nebude mít na této akci letos zastoupení,
4.
v rámci výzvy ISC na nominaci nových členů pro vědecký výbor programu „Urban
Health and Wellbeing“ byl za AV ČR nominován doc. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.,
z Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
5.
v rámci členství v IHRNASS (International Human Rights Network of Academies
and Scholarly Societies) byl vybaven podpůrný dopis pro pana Nguyen Ngoc
Anh, vietnamského odborníka na vodní inženýrství, který byl zadržen a následně
i odsouzen pro jeho lidskoprávní aktivity,
z podnětu J. Lazara souhlasí s jeho účastí na plenárním zasedání TTO circle, které se
uskuteční ve dnech 4.–5. června 2020 ve španělském Madridu,
z podnětu J. Lazara bere na vědomí, že ve dnech 9.–11. června 2020 proběhne
v Třinci 3. ročník mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací INVENT ARENA 2020,
z podnětu J. Lazara souhlasí, aby na program porady ředitelů 10. března 2020 bylo zařazeno téma zakládání spin-off společností s tím, že po předchozí dohodě členů Akademické rady a po zapracování připomínek je možno distribuovat předložený informační
leták na dané téma,
z podnětu J. Lazara bere na vědomí informace o přípravách Memoranda o spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu pod vedením E. Zažímalové,
z podnětu P. Krejčího žádá M. Bártovou, aby zajistila opravu a sjednocení terminologie
anglických textů na webu AV ČR dle schváleného slovníku AV ČR s tím, že na zasedání
Akademické rady předloží harmonogram těchto činností,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí informaci o aktualizovaném rozpočtu na Akademický sněm AV ČR dne 8. dubna 2020,

aa.

bb.
cc.

dd.

ee.

z podnětu M. Bileje bere na vědomí ideový záměr platformy TTO Krč, jejímž cílem je
využít synergického efektu spolupracujících biomedicínsky založených pracovišť v areálu Krč při uplatňování výsledků výzkumu v praxi,
z podnětu E. Zažímalové žádá M. Bártovou, aby zajistila překlad certifikátu osvědčujícího udělení záštity předsedkyně AV ČR do angličtiny,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí žádost o převzetí záštity nad „3. mezinárodní
konferenci o sociolingvistice“, která se uskuteční ve de 26.–28. srpna 2020 v Praze,
a doporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí žádost o převzetí záštity nad mezinárodním
kongresem „Aktuální otázky mozartovského výzkumu III“, který se uskuteční ve dnech
12.–13. června 2020 v Praze, a doporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí žádost o převzetí záštity nad konferencí Česko –
kolébka robotů. Karel Čapek a 100 let slova robot“, která se uskuteční ve dnech 25.–26.
května 2020 v Praze, a doporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit.

Příloha 1
19/2020 – PČP
Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR
Aktivita
1

odměny členům dozorčích rad (všechna pracoviště AV ČR),

2

podpora činnosti specializovaného centra RLC ÚSP zaměřeného na výzkum v oblasti práva výzkumu, vývoje a inovací a práva veřejných výzkumných institucí (ÚSP pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

3

zajištění činnosti Centra transferu technologií AV ČR – CeTTAV (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

4

zajištění činnosti pražské pobočky Univerzity v Lipsku a Leibnizova institutu pro dějiny a kulturu východní Evropy
(GWZO – FLÚ pro pracoviště III. VO),

5

zajištění činnosti Centra analýz výzkumu, vývoje a inovací (NHÚ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

6

podpora a správa informačního systému Kanceláře AV ČR – KIS (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

7

reklamní předměty (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

8

vydání výroční zprávy AV ČR (SSČ pro AV ČR),

9

podpora centra EURAXESS – Inter Excellence (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR a externí pracoviště),

10

organizace setkání pracovníků THS pracovišť (jaro a podzim),

11

organizace kurzu „Management vědy“ (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

12

organizace vzdělávacího programu pro klíčové pracovníky THS pracovišť (SSČ všechna pracoviště AV ČR),

13

organizace setkání ředitelů s AR (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

14

organizace Akademických sněmů (SSČ pro orgány AV ČR a všechna pracoviště AV ČR),

15

organizace obhajob k získání vědeckého titulu „doktor věd“ (DSc. – pracoviště pro VR AV ČR),

16

digitalizace fotosbírek pracovišť AV ČR (MÚA a další pracoviště),

17

zajištění nákupu energií na burze (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

18

zajištění externí spolupráce se společnostmi Per Partes a AK Biem & Schýbal (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR),

19

účast pracovišť na EXPO 2020 (MBÚ, SSČ, ÚT, ÚFP, ÚFCH JH, ÚCHP pro AV ČR).

20

Podpora informačních zdrojů (nákup knih, časopisů, zajištění přístupů k elektronickým informačním zdrojům a do
databází vědeckých informací; KNAV pro všechna pracoviště AV ČR)

Příloha 2
Organizační schéma Kanceláře AV ČR schválené na zasedání Akademické rady dne 18. února 2020

