Usnesení
z 36. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. června 2020

I.

Ověření zápisu z 35. zasedání Akademické rady AV ČR dne 29. dubna 2020
a hlasování per rollam č. 49–51
1)

Petice na podporu rozpočtu Evropské výzkumné rady (ERC) – 49. per
rollam

Akademická rada
1.

podporuje otevřený dopis uskupení Friends of the ERC k rukám předsedkyně
Evropské komise Ursuly von der Leyenové, předsedy Evropského parlamentu
D.M. Sassoliho, a předsedy Evropské rady Charlese Michelova doprovázený
veřejnou peticí (https://www.change.org/p/protect-the-european-council-erc-inthe-eubudget?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_
id=092d77a0-700a-11ea-b562-cbdb09e9eb7f)

2.

souhlasí s tím, aby AV ČR byla uvedena v seznamu významných
podporujících institucí na webových stránkách Friends of the ERC
(https://friendsoftheerc.w.uib.no/)

2)

Návrh na změnu složení Bytové komise AV ČR– 50. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.
3)

bere na vědomí žádost ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
o změnu zástupce ústavu v Bytové komisi AV ČR,
děkuje Ing. Eriku Onodovi za odvedenou práci a jmenuje Veroniku Novotnou,
DiS., novou členkou Bytové komise AV ČR s účinností od 19. května 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovný dopis a jmenovací dekret.
Návrh na podporu a připojení AV ČR k iniciativě IYBSSD 2022
(International Year of Basic Sciences for Sustainable Development) –
51. per rollam

Akademická rada
1.
2.

vyjadřuje podporu IYBSSD 2022 a schvaluje připojení AV ČR k výše uvedené
iniciativě,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby podepsala „Agreement of support from the
CAS to IYBSSD 2022“.

II.

Konkretizace programu festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2020

Akademická rada
1.
2.

III.

bere na vědomí doplňující informace k programu festivalu Týden vědy a techniky pro
rok 2020,
žádá, aby byl návrh finálního programu TVT 2020 předložen na zasedání
Akademické rady v září 2020.
Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 26. května 2020

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva
Akademické rady (PAR) dne 26. května 2020, o kterých byla informována prostřednictvím
zápisu z PAR, a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)
Informace o usneseních vlády České republiky za období květen 2020
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky
přijatých v květnu 2020.
2)

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

Akademická rada bere na vědomí, že RVVI na svém 356. zasedání dne 30. dubna
2020 a na svém 357. zasedání dne 29. května 2020 projednala mimo jiné tyto body:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Prohlášení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k současné epidemiologické
situaci,
Vědecký výkon, potenciál socio-ekonomických přínosů a organizační
uspořádání výzkumných center financovaných z NPU II;
Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace
na roky 2021–2023 s výhledem do roku 2027 s tím, že jednání k tomuto bodu
bylo přerušeno; Akademická rada žádá své vedení, aby v této věci zahájila ve
spolupráci se zástupci vysokých škol s vedením RVVI jednání,
Návrh na realizaci opatření č. 27 NP VaVaI 2021+;
ELI–ERIC – soulad původního zadání projektu ELI s aktuální situací;
Změna harmonogramu hodnocení na vysokých školách – důsledkem neshody
v rámci RVVI při projednávání tohoto bodu byla následná intervence části členů
RVVI směrem k panu premiérovi a jejich následné další kroky. V souvislosti
s touto věcí bylo svoláno jednání členů RVVI, předsedů odborných panelů
KHV, zástupců MŠMT a představitelů reprezentace vysokých škol
organizované Odborem RVVI. Po proběhlých jednáních byla vedením RVVI
vyjádřena plná podpora systému hodnocení dle Metodiky 2017+ a navržené
úpravě harmonogramu,
návrh materiálu Identifikace hospodářských a nehospodářských činností
výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji
a inovacích (metodická doporučení),
průběžné vyhodnocení plnění opatření akčního plánu rozvoje lidských zdrojů
pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji
a inovacích v ČR na léta 2018–2020,

9.
10.

financování výzkumu a vývoje na Ministerstvu práce a sociálních věcí,
žádost Univerzity Karlovy o zrušení omezení počtu grantových/dotačních
přihlášek na jedno IČO – RVVI tuto žádost podpořila.

3)

Informace o přípravě hodnocení

Akademická rada bere se souhlasem 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 byl soustředěn především na téma koronaviru SARS-CoV-2
a boji s ním − pravidelné rozhlasové rozhovory s koordinátorem těchto aktivit
Janem Konvalinkou (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
Univerzita Karlova), pravidelné studie think−tanku IDEA při CERGE–EI
(Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), rozhovory odborníků o aktuálních
poznatcích, studie promořenosti obyvatelstva – mediální výstupy
jsou uveřejňovány formou odkazu na titulní straně webu Akademie věd pod
označením Vědci z Akademie věd ČR v médiích na téma koronavirus,
mediální zájem byl věnován i těmto tématům: sucho a nedostatek vody
v krajině (Ústav globální změny AV ČR, v. v. i.), nález nejbližší nalezené černé
díry ve vesmíru (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), objev molekulárních
spínačů (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), účast
Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., v mezinárodním týmu, který navrhl
a experimentálně
potvrdil
možnost
přípravy
jednorozměrných vodivých polymerů na bázi uhlíku, studie Biologického centra
AV ČR, v. v. i., věnovaná dopadům oteplování na populace
motýlů, experimentální výzkum projevů bahenního vulkanismu na povrchu
Marsu (účast Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.), mezinárodní studie
o reakci lesních bylin na změnu klimatu
(Botanický ústav AV ČR,
v. v. i.); odborníci AV ČR se pravidelně od doby vzniku zpravodajské
stanice CNN Prima News v květnu 2020 účastnili jejího vysílání,
Akademická periodika – aktuálně se připravují časopisy A / Věda a výzkum
s hlavním tématem půda, AB / Akademický bulletin s hlavním tématem „open
science“. V květnu byl vydán časopis AΩ / Věda pro každého,
web AV ČR zaznamenal výrazný nárůst, především stránky věnované projektu
Věda na doma a aktuality o koronaviru. Nárůst sledovanosti zaznamenaly
i sociální sítě AV ČR.
Ekonomické otázky
Akademická rada souhlasí s navýšením finančních prostředků určených
rozhodnutím č. 33/PVO/EO/20, o poskytnutí institucionální podpory
Biologickému centru AV ČR, v. v. i., na rok 2020 o 2 000 000 Kč neinvestičních
prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů.

V.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.
2.
3.

VI.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze
předloženého materiálu,
schvaluje revokaci usnesení č. IV odst. 1 ze dne 29. dubna 2020 týkající se žádosti
o poskytnutí dotace č.j. KAV–2243/OPV/2020,
souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč z prostředků určených
na výzvu č. 17/2020 (Stavební akce) do výzvy č. 18/2020 (Specifické investiční
a neinvestiční náklady – NEON).
Výzva ev. č. 13/2020

Akademická rada
1.

schvaluje opravu výzvy ev. č. 13/2020 k podávání žádostí o poskytnutí
dotace souvisejících s programy mezinárodní spolupráce v roce 2020 dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu.

VII.

Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev
č. 24/2019 a č. 34/2019 – Specifické investiční a neinvestiční náklady, č. 25/2019
– Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR a č. 26/2019 –
Přístrojové vybavení

Akademická rada bere na vědomí Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace
poskytnutých na základě výzev č. 24/2019 a č. 34/2019 – Specifické investiční
a neinvestiční náklady, č. 25/2019 – Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště
AV ČR a č. 26/2019 – Přístrojové vybavení v roce 2019.
VIII. Akademický sněm AV ČR – aktuální záležitosti
Akademická rada
1.

2.

IX.

bere na vědomí vyhodnocení hlasování Akademického sněmu AV ČR per rollam
konaného ve dnech 11.–15. května 2020, ve kterém Akademický sněm AV ČR
schválil Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2019 a Zprávu
o hospodaření AV ČR v roce 2019 a jejím závěrečném účtu za rok 2019,
souhlasí s připomínkami s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedkyně
AV ČR k přípravě volby kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2021–
2025.
Návrh na udělení čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve
filologických a filosofických vědách

Akademická rada
1.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila čestnou oborovou medaili Josefa
Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách PhDr. Ludmile
Uhlířové, CSc.,dr. h. c.,

2.

ukládá místopředsedovi AV ČR pro III. vědní oblast, aby zajistil předání medaile.

X.

Novela zákona č. 130/2002 Sb. – mezirezortní připomínkové řízení

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložené informace,
žádá členy Akademické rady o zaslání připomínek k novele zákona č. 130/2002 Sb.
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje) do 5. června 2020.

XI.

Návrh úplného znění Organizačního řádu Kanceláře AV ČR

Akademická rada
1.
2.

XII.

schvaluje s připomínkami návrh nového Organizačního řádu Kanceláře Akademie
věd s účinností od 1. července 2020,
ukládá M. Bártové předložit Akademické radě do 31. ledna 2021 vyhodnocení účinků
a efektivity nového organizačního uspořádání Kanceláře Akademie věd.
Strategie transferu technologií Akademie věd České republiky

Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí znění dokumentu Strategie transferu technologií Akademie věd ČR,
žádá členy Akademické rady a ředitele Ústavu státu a práva AV ČR o komentáře
a připomínky k danému materiálu s termínem do 15. června,
žádá J. Lazara a Z. Havlase, aby na následující zasedání Akademické rady předložili
materiál zohledňující předložené připomínky.

XIII. Návrh nástrojů na podporu projektové činnosti pracovišť AV ČR
Materiál byl stažen z jednání.
XIV. Zapojení AV ČR do výběrového řízení na multilaterální projekty v rámci aktivity
Southeast Asia–Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
(SEA–Europe JFS)
Akademická rada
1.
2.

souhlasí s rezervováním celkové částky 240 000 EUR na finanční podporu tříletých
projektů realizovaných v období 2021−2024,
ukládá H. Sychrové, aby zajistila účast AV ČR v aktivitě SEA–Europe JFS
a koordinovala zapojení pracovišť AV ČR do projektů SEA–Europe JFS.

XV.

Změny v řešení běžících mezinárodních projektů v souvislosti s pandemií
covidu-19

Akademická rada
1.
2.

souhlasí se záměrem prodloužit projekty končící v roce 2020, u nichž bude
o prodloužení požádáno, o další rok řešení,
ukládá H. Sychrové, aby zajistila rozšíření informace o možnosti prodloužení projektů
mezi řešitele.

XVI. Návrh na jmenování ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele
Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Fyziologického
ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovala MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., do funkce ředitele
Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od
1. července 2020 do 30. června 2025,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci se Z. Havlasem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.

XVII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro
českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu pro českou literaturu
AV ČR, v. v. i., jmenovala PhDr. Petra Šámala, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu pro
českou literaturu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. července
2020 do 30. června 2025,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.

XVIII. Návrh na jmenování ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu státu
a práva AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu státu a práva AV ČR,
v. v. i., jmenovala JUDr. Jána Matejku, Ph.D., na druhé pětileté funkční období
s účinností od 11. června 2020 do 10. června 2025,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s P. Baranem připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.

XIX. Návrh složení oborových panelů pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
Akademická rada
1.
2.

XX.

schvaluje doplněné složení panelů 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
jmenovací dekrety.
Závěry hlasování per rollam č. 7. Majetkové komise AV ČR ze dne 22.května
2020

Akademická rada
1.
2.
3.

4.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem v souladu s jejím hlasováním per rollam č. 7 ze dne 22. května 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodu I.3 1–6 dle předloženého hlasování,
schvaluje záměr prodeje nemovitostí Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.,
– pozemku st. p. č. 3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 721 m2, jehož součástí
je stavba bez č. p. / č. e. a pozemku st. p. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
2.543 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1, vše zapsáno na LV č. 61 pro v k. ú. Kvílice,
obec Kvílice, vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Slaný, a to
Obci Kvílice, IČO: 002 34 575, Kvílice č. p. 38, 273 75, nejméně za cenu stanovenou
dle znaleckého posudku č. 5050/11/2020 znalce Ing. Josefa Brázdy, ze dne 2. 4.
2020, ve výši 4.191.340,00 Kč,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z hlasování Majetkové
komise AV ČR a tohoto usnesení.

XXI. Vydaný pokyn Akademické rady AV ČR č. 1/2020, o dozorčích radách
pracovišť Akademie věd České republiky
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložený upravený pokyn Akademické rady č. 1/2020, o dozorčích
radách pracovišť Akademie věd České republiky, se zapracovanými připomínkami,
doporučuje zapracovat do jednacích řádů a interních předpisů pro orgány AV ČR
a orgány pracovišť AV ČR podmínky pro pořádání zasedání distanční formou s tím,
že distanční forma je podporována za předpokladu schválení daným orgánem.

XXII. Informace o zřízení pracovní skupiny k problematice posuzování návrhů
z programů AV ČR
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí zřízení pracovní skupiny k problematice posuzování návrhů
v rámci programů excelence Akademie věd ČR,
souhlasí se složením pracovní skupiny: L. Vostrá, J. Bludská, H. Sychrová, M. Bilej.

XXIII. Závěry 18. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 18. jednání Bytové komise AV ČR konaného 19. května 2020,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové
komise AV ČR.

XXIV. Návrh na znovupodání projektu Středočeský program mobility pro excelentní
výzkum, vývoj a inovace a technologie (MERIT) do výzvy Horizon 2020 MSCA
–COFUND v roce 2020.
Akademická rada
1.
2.

schvaluje znovupodání společného projektu Středočeského kraje a AV ČR v roce 2020,
ukládá T. Petrasové, aby o výsledku podaného návrhu projektu informovala
Akademickou radu AV ČR.

XXV. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi AV ČR a Moravskoslezským
krajem
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí s uzavřením smlouvy o regionální spolupráci mezi AV ČR a Moravskoslezským
krajem,
ukládá T. Petrasové, aby připravila smlouvu k podpisu,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby smlouvu podepsala.

XXVI. Návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů –
postdoktorandů od 1. 7. 2020
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh Komise na zařazení postdoktorandů do Programu PPLZ od
1. července 2020,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů.

XXVII. Návrh na vydání AVexu 2/2020 na téma Planeta ve skleníku
Akademická rada
1.
2.

bere s připomínkou na vědomí finální verzi expertního stanoviska AV ČR 2/2020 na
téma Planeta ve skleníku v předloženém znění,
uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska a s jeho
předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.

XXVIII. Různé
1)

Návrh na změnu harmonogramu hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

Akademická rada
1.
2.
3.

2)

bere na vědomí předložený materiál,
schvaluje změnu harmonogramu hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně
orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá S. Kozubkovi, aby o změně harmonogramu informoval pracoviště AV ČR
a experty jmenované do hodnoticích komisí.
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

z podnětu T. Petrasové žádá předsednictvo Akademické rady, aby ve spolupráci
s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., předložilo návrh na vypořádání námitek
v souvislosti s kontrolními protokoly AV ČR,
z podnětu T. Petrasové souhlasí s vyjádřením podpory projektu CNRS – International
Research Network: Archives of International Theory: An Intercultural Approach to
Theoretical Manuscripts (AITIA), a to bez finančních závazků,
z podnětu H. Sychrové souhlasí, aby předsedkyně AV ČR oslovila Asociaci výzkumných
univerzit ČR s nabídkou spojení úsilí o navázání spolupráce s Massachusetts Institute
of Technology (MIT) v programu MIT MISTI,
z podnětu M. Bileje souhlasí s tím, aby byly vyplaceny odměny členům dozorčích rad
a rad pracovišť za rok 2019 podle návrhu M. Bileje projednaného s místopředsedy,
souhlasí, aby slavnostní přednáška na Žofíně z cyklu „Akademie věd ČR – špičkový
výzkum ve veřejném zájmu“ dne 5. října 2020 byla věnována tématu „Nové přístupy
k léčbě nádorových onemocnění: zaměřeno na mitochondrie“ prof. Ing. Jiřího Neužila,
CSc. (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.). Následovat by měla na jaře 2021
přednáška na téma tradice 130 let neuniverzitního výzkumu v českých
zemích (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), a téma výzkumu a vývoje
radiofarmak na podzim 2021 (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.),
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí, že veškeré dosud udělené záštity na akce,
které byly v důsledku omezení souvisejících s pandemií covidu-19 přesunuty na jiný
termín, jsou stále platné. V případě zájmu bude organizátorům vytištěno aktuální
osvědčení o udělené záštitě,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí žádosti pracovišť o souhrnné informace na
požadavky k jednotlivým výzvám a žádá L. Vostrou, aby tuto žádost předložila k diskusi
na zasedání pracovní skupiny pro dotace,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že KAV ve spolupráci s Technologickým centrem
AV ČR připravuje na 3. září 2020 společné zasedání ředitelů a pracovníků projektových
oddělení pracovišť AV ČR s cílem poukázat na důležitost ERC grantů pro AV ČR
a napomoci zlepšit úroveň poskytované projektové podpory vědcům na pracovištích,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že v souvislosti s připravovanou
nominací E. Zažímalové do skupiny Chief Scientific Advisors při Evropské komisi, jejímž
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posláním je především snaha o zohledňování vědeckých poznatků při tvorbě politik, je
aktuálně zajišťována široká odborná a politická podpora pro tuto nominaci,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že je v termínu 26.–27. října 2020 plánováno
setkání předsedů akademií věd zemí V4 v Bruselu s tím, že 27. října 2020 by mělo
proběhnout i jednání s eurokomisařkou pro výzkum a vývoj Mariyou Gabriel. Tradiční
setkání akademií věd zemí V4 bylo odloženo na rok 2021, jeho organizace proběhne
v gesci maďarské akademie věd,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že akce francouzské ambasády s názvem
Sounds of Science se přesouvá na 23.–25. června 2021. Plánované
předání vědeckých cen francouzské ambasády pro PhD studenty či postdoktorandy do
33 let, které se mělo při této příležitosti uskutečnit a na které je za AV ČR nominováno
devět výzkumných pracovníků, proběhne pravděpodobně na podzim letošního roku,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že tradiční setkání vedení AV ČR s vedením
Slovenské akademie věd proběhne v Praze ve dnech 10.–11. prosince 2020,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že v rámci SAPEA výzvy na nominaci experta
do pracovní skupiny s názvem “Systemic Approach for the Energy Transition in Europe”
byl za AV ČR nominován Ing. Jiří Plešek, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.);
v rámci výzvy ALLEA na nominaci expertů pro nový projekt věnující se dezinformacím
s názvem „Fact or Fake“ byl nominován PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou
literaturu AV ČR, v. v. i.),
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že francouzské Národní výzkumné centrum
(CNRS - Centre national de la recherche scientifique) vyzvalo AV ČR k obnovení
spolupráce, Odbor mezinárodní spolupráce KAV zahájí jednání o možnosti bilaterálních
projektů,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že AV ČR podpořila prohlášení mezinárodní
organizace International Human Rights Network of Academies & Scholarly Societies
(IHRNASS), ve kterém ústřední výbor organizace apeluje na vlády, aby se ochrana
lidských práv stala ústřední součástí boje proti pandemii covidu-19. AV ČR zaslala
podpůrné dopisy předsedkyně žádající propuštění vietnamských inženýrů (Pham Van
Troi a Nguyen Ngoc Anh), kteří jsou i za pandemie nadále drženi ve vietnamských
věznicích bez oprávněných důvodů. AV ČR již dříve vyzývala, aby byly případy těchto
vědců ze strany vietnamské vlády přehodnoceny,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí, že stavební úpravy zámeckého hotelu Třešť
probíhají dle plánovaného harmonogramu s tím, že začátkem roku 2022 by měl být
objekt opět zprovozněn,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí, že byla v garážích Střediska společných činností
AV ČR, v. v. i., zprovozněna dobíjecí stanice na elektromobily,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí, že úpravy foyer budovy na Národní 3 by měly být
v průběhu července 2020 dokončeny.

