Usnesení
z 38. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. září 2020
Zasedání Akademické rady řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
I.

Ověření zápisu z 37. zasedání Akademické rady AV ČR dne 30. června 2020
a hlasování per rollam
1)

Návrh na doplnění složení oborových panelů pro hodnocení výzkumné
a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta
2015–2019 - 40. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo 18. března 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.
3.

2)

schvaluje s připomínkami 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,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových panelů informoval
o jejich činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních
dokumentů.
Směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2018, o dotacích poskytovaných Akademií věd
České republiky pracovištím - 41. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo proto 18. března 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

3)

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 4/2018, o dotacích poskytovaných Akademií věd České
republiky pracovištím,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.
Návrh na poskytnutí dotací souvisejících s regionální spoluprací pracovišť AV ČR na rok 2020 - 52. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo proto 31. července 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených
v příloze č. 1 předloženého materiálu.
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4)

Žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a Fyzikálního ústavu
AV ČR, v. v. i., o předchozí souhlas zřizovatele - 52. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
bylo proto 31. července 2020 schváleno v hlasování per rollam toto usnesení:
Akademická rada
1.

2.

3.

4.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání – uzavření rámcové dohody mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., jako kupujícím a dodavatelem vybraným na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zařízení pro chov laboratorních
zvířat II.“, ev. č. pracoviště VZ 20/429 ÚMG, firmou TRIGON PLUS s. r. o., IČO:
463 50 110, se sídlem Západní 93, 251 01 Čestlice, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 111277, jako prodávajícím, a to za celkovou cenu 19.400.000,00 Kč bez DPH,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednání – uzavření kupní smlouvy mezi Ústavem molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i., jako kupujícím a dodavatelem vybraným na základě
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka multimodálního fluorescenčního konfokálního skenovacího mikroskopu pro pozorování a fotomanipulaci
živých objektů s možností časového rozlišení během snímání“, ev. č. pracoviště VZ 20/414 ÚMG, firmou Pragolab s. r. o., IČO: 480 29 289, se sídlem Nad
Krocínkou 55, 190 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14590, jako prodávajícím, a to za celkovou cenu 14.279.000,00 Kč bez DPH (cena s DPH 17.277.590,00 Kč),
schvaluje záměr pořízení dvou nových HTS čteček za účelem jejich integrace
do robotických screeningových systémů, včetně modulů pro měření luminiscenční, fluorescenční a absorpční technologie, zakladačů pro automatickou
analýzu velkého počtu desek a softwarové licence pro analýzu dat, a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR,
v. v. i., jako kupujícím a dodavatelem (prodávajícím) vybraným na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „HTS Instruments I: HTS multimode plate readers“, ev. č. pracoviště VZ 20/409 ÚMG, s předpokládanou hodnotou veřejné
zakázky 7.564.000,00 Kč bez DPH,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednání – uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
stavby spolu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Dolní Břežany,
IČO: 002 41 202, se sídlem Dolní Břežany, 5. května 78, PSČ 525 41, jako
budoucím prodávajícím a Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., jako budoucím
kupujícím, jejímž předmětem jsou pozemky parc. č. st. 66/1 o výměře 90 m2,
pozemku parc. č. st. 66/2 o výměře 163 m2, pozemku parc. č. 80 o výměře 207
m2 a části pozemku parc. č. 85 m2 o výměře 3.163 m2, vše v katastrálním
území Dolní Břežany, obec Dolní Břežany, tak jak zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, kdy celkový předpokládaný zábor pozemků (jejich zastavěných částí) bude činit:
o
509,7 m2 nadzemní částí Stavby (dále označován jako „Pozemek 1“),
o
211,3 m2 podzemní částí Stavby (dále označován jako „Pozemek 2“),

a to za účelem budoucí výstavby „Brain 4 Industry – Inovační centrum“ a za celkovou
budoucí kupní cenu ve výši 5.023.000,00 Kč,
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5.

ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z tohoto usnesení.

5)

Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2019, o udělování Akademické prémie –
Praemium Academiae - 53. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
byla 11. srpna 2020 schválena v hlasování per rollam následující usnesení.
Akademická rada
1.

2.

6)

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2019, o udělování Akademické prémie – Praemium
Academiae,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.
Žádost o převzetí záštity nad konáním mezinárodní konference SOLAIR
(Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics) - 53. per rollam

Dle § 4 odst. 4 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva
byla 11. srpna 2020 schválena v hlasování per rollam následující usnesení.
Akademická rada
1.

2.

II.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby převzala záštitu nad mezinárodní konferencí SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), která se koná
ve dnech 10.–11. září 2020 a kterou pořádá Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.,
v partnerství s Úřadem vlády, Ministerstvem průmyslu obchodu a Komisí OSN
pro mezinárodní obchodní právo,
doporučuje, aby Akademie věd ČR byla oficiálním partnerem konference
(umístění loga AV ČR na oficiální webové stránky konference a propagace prostřednictvím digitálních kanálů AV ČR).

Prezentace činnosti a zdůvodnění rozpočtu TTO Krč

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace a souhlasí se zařazením
aktivity TTO Krč do seznamu výzvy č. 19/2020 (Podpora činnosti pracovišť pro orgány
AV ČR a pracoviště AV ČR) s tím, že doporučuje zařazení TTO Krč do celkové koncepce
transferu znalostí a technologií v Akademii věd ČR.
III.

Plán činností a rozpočet CeTTAV pro rok 2021

Akademická rada bere s připomínkami na vědomí předložený návrh a žádá ředitele Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., o předložení návrhu upraveného po
diskusi s předsednictvem Akademické rady na příští zasedání Akademické rady.
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IV.

Zpráva o průběhu I. fáze hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně
orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

Akademická rada
1.
2.
3.

V.

bere na vědomí Zprávu o průběhu I. fáze hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
schvaluje s připomínkami návrh zveřejnění informací z I. fáze hodnocení,
velmi děkuje týmu pro hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 za vynikající
organizační zvládnutí I. fáze hodnocení.
Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada
1.
2.
3.

VI.

bere na vědomí přednesené informace,
podporuje kandidaturu prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc., z Ústavu molekulární
genetiky AV ČR, v. v. i., na pozici člena Vědecké rady ERC,
podporuje kandidaturu RNDr. Petra Baldriana, Ph.D., z Mikrobiologického ústavu
AV ČR, v. v. i., na pozici předsedy Grantové agentury ČR.
Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí informace o přípravě Hospodářské strategie ČR,
žádá předsedkyni AV ČR, aby se bezodkladně obrátila na Ministerstvo průmyslu a obchodu za účelem participace na přípravě koncepce Hospodářské
strategie ČR a její realizace prostřednictvím posílení institucionální podpory
AV ČR.

2)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada
1.

2.

3)

bere na vědomí, že dne 26. srpna 2020 proběhlo setkání zástupců AV ČR
mimo jiné s rektorkou Lipské univerzity prof. Beate A. Schücking, na kterém byl
vyjádřen zájem o hlubší spolupráci s pracovišti AV ČR,
žádá P. Krejčího o předložení podkladů o finančních nárocích spolupráce pracovišť Akademie věd s Univerzitou v Lipsku.
Ekonomické otázky

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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VII.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.

2.
3.

schvaluje revokaci usnesení č. V odst. 1 ze dne 30. června 2020 týkající se žádosti
o poskytnutí dotace čj. KAV-3126/SOV I/2020 z výzvy č. 19/2020 (Podpora činnosti
pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR),
schvaluje s připomínkou poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze předloženého materiálu.
bere na vědomí, že byly převedeny finanční prostředky z prostředků určených na výzvu č. 17/2020 (Stavební akce) ve výši 19 mil. Kč do výzvy č. 18/2020 (Specifické
investiční a neinvestiční náklady – NEON) a ve výši 4 mil. Kč do výzvy č. 19/2020
(Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR.

VIII. Závěry 36. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.
4.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 36. zasedání dne 25. srpna 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1 2.-6. dle přiloženého zápisu,
bere na vědomí změnu v charakteru způsobu využití pozemků v k. ú. Ondřejov
u Prahy,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XIV. Návrh a svolání, program a zabezpečení LVI. zasedání Akademického sněmu
AV ČR
Akademická rada

2.

vzhledem k současné epidemické situaci a její nepředvídatelnosti souhlasí, aby se o organizaci LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR rozhodlo hlasováním per rollam po
17. září 2020,
žádá ředitelku KAV, ředitele SSČ a ředitelku Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., aby v nejbližší možné době zpracovali analýzu možných
variant zasedání Akademického sněmu a předložili ji Akademické radě před 17. září
2020.

X.

Stanovisko AV ČR k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru

1.

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí s připomínkami stanovisko AV ČR k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru (ERA),
ukládá L. Kavanovi, aby zajistil zveřejnění tohoto dokumentu.
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XI.

Návrh na udělení Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2020

Akademická rada
1.
2.

3.
4.

5.

XII.

schvaluje postup poradní komise pro udělování Akademické prémie – Praemium Academiae v roce 2020,
navrhuje E. Zažímalové, aby udělila Akademickou prémii těmto vědeckým pracovníkům:
1.
RNDr. Petr Šittner, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
2.
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.),
3.
Mgr. Leoš Valášek, Dr. rer. nat., DSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.),
4.
prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (Biologický ústav AV ČR, v. v. i.),
ukládá E. Zažímalové, aby informovala ředitele pracovišť Akademie věd o výsledku projednání podaných návrhů,
ukládá E. Zažímalové, aby za účasti ředitelů příslušných pracovišť Akademie věd slavnostně předala oceněným pracovníkům diplomy o udělení Akademické prémie –
Praemium Academiae,
ukládá M. Bártové, aby zajistila uzavření trojstranných smluv mezi AV ČR, nositeli prémie a příslušnými akademickými pracovišti.
Věda fotogenická 2020 – Cena Akademické rady AV ČR

Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí předložený materiál,
uděluje 1.–3. cenu Akademické rady v soutěži Věda fotogenická 2020,
schvaluje návrh grafické podoby kalendáře AV ČR pro rok 2021.

XIII. Návrh na vydání AVexu 4/2020 na téma Klimatická změna
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí expertní stanovisko AV ČR 4/2020 na téma Klimatická změna (dále jen
AVex) v předloženém znění,
uděluje souhlas s vydáním finální verze tohoto expertního stanoviska a s jeho předložením zákonodárcům a dalším relevantním subjektům.

XIV. Návrh hromadného dopisu předsedkyně AV ČR k přípravě voleb členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–2025
Akademická rada
1.

2.

souhlasí s předloženým návrhem hromadného dopisu předsedkyně AV ČR k přípravě
volby členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–
2025,
ukládá místopředsedům AV ČR, aby došlé návrhy pracovišť na kandidáty na funkci členů
Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2021–2025 předložili bezodkladně po 15. lednu 2021 k vyjádření sekcím AV ČR.
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XV.

Návrh složení mezinárodních poradních sborů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., a Ústavu jaderné
fyziky AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí záměr ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústavu
pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., a Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbory dle předložených návrhů,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

XVI. Návrh složení hodnoticích komisí pro hodnocení odborné činnosti výzkumněinfrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019
Akademická rada
1.
2.

3.

schvaluje s připomínkou složení komisí pro hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019,
schvaluje Zásady pro proplácení cestovních a pobytových výdajů vynaložených v přímé
souvislosti s výkonem funkce předsedy/člena komise pro hodnocení odborné činnosti
výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům komisí jmenovací dekrety.

XVII. Návrh na změnu složení Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí žádost ředitele Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., o změnu zástupce ústavu v Bytové komisi AV ČR,
děkuje RNDr. Ladislavu Anděrovi, CSc., za odvedenou práci a jmenuje RNDr. Ľubicu
Škultétyovou, Ph.D., novou členkou Bytové komise AV ČR s účinností od 3. září 2020,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala děkovný dopis a jmenovací dekret.

XVIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 1/2017, o interních předpisech Akademie věd České republiky
Akademická rada
1.
2.

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 1/2017, o interních předpisech Akademie věd České republiky,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

XIX. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 30. 6. 2020
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Akademická rada
1.
2.

schvaluje výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory
perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť Akademie věd o výsledku hodnocení.

XX. Informace o usneseních vlády ČR za červenec a srpen 2020
Akademická rada
1.

2.

3.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2020 č. 759 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ a ukládá L. Náhlíkovi,
aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2020 č. 840 ke Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 a ukládá S. Kozubkovi, aby
ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i., zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto
usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých 22. a 29.
června 2020 a v měsíci červenec a srpen 2020.

XXI. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za měsíce
červenec a srpen 2020.
XXII. Různé
Akademická rada
a.

b.

c.
d.

e.
f.

g.

z podnětu E. Zažímalové a na základě prezentace ředitelky Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., souhlasí s předloženým materiálem o organizaci TVT 2020 v online podobě a žádá K. Sobotkovou o průběžné informace. „Dny otevřených dveří“ pracovišť Akademie věd ČR zůstávají v gesci pracovišť Akademie věd
ČR,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informace o návštěvě saského ministra pro
vědu Sebastiana Gemkowa v Praze dne 26. srpna 2020, v jehož programu bylo i setkání
s předsedkyní AV ČR a návštěva ELI Beamlines,
z podnětu E. Zažímalové podporuje kandidaturu L. Náhlíka do Výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Termín pro podání přihlášky je 4. září 2020,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informace o projektu P4F (Physics for Future),
který připravuje Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., v rámci výzvy MSCA COFUND (Marie
Sklodowska-Curie Actions) jako součásti evropského programu Horizon 2020,
z podnětu M. Haindla bere na vědomí, že na 20. září 2020 je plánováno setkání se zástupci firmy Microsoft ohledně licenčních podmínek pro AV ČR,
z podnětu T. Petrasové bere se souhlasem na vědomí, že ve dnech 27.–29. května 2021
proběhnou v Praze oslavy 30. výročí CEFRES s tím, že 28. května 2021 by měly být
soustředěny na AV ČR,
z podnětu T. Petrasové bere se souhlasem na vědomí, že pokračující úpravy foyer v budově na Národní 3, ani jeho finální podoba se neodchýlí od schváleného projektu,
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h.
i.
j.
k.

l.
m.

n.

o.

p.

q.

z podnětu L. Vostré žádá organizátory předávání medailí AV ČR, aby tyto slavnostní
ceremoniály byly koordinovány se zasedáními pomocných orgánů AV ČR,
z podnětu L. Vostré žádá, aby informace o uzavřených memorandech byly vždy v nejbližší možné době dostupné na webu AV ČR,
z podnětu L. Vostré žádá, aby pracoviště AV ČR byla průběžně informována o aktualitách o omezeních pronajímaných místností v budově na Národní 3,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že již byly distribuovány listinné verze Výroční
zprávy Akademie věd ČR za rok 2019 a nyní jsou k dispozici také flash-karty s nahranou
výroční zprávou v češtině a angličtině,
z podnětu M. Pravdové žádá, aby členové Akademické rady zaslali připomínky ke Koncepci komunikační strategie AV ČR s termínem do 9. září 2020,
z podnětu T. Wencla bere na vědomí aktuální informace o stavebních úpravách zámku
Třešť – harmonogram úprav běží dle plánu, předpokládané datum zprovoznění je 21.
března 2022,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že KAV uzavřela v srpnu 2020 smlouvu s firmou
GORDIC na dodávku nové spisové služby, která by měla přispět k výraznější digitalizaci
procesů na KAV,
z podnětu M. Bileje bere na vědomí, že KAV nakoupila k využití formou daru 150 výtisků publikace Muž, který se nebál zeptat – vzpomínky na Ctirada Johna od editorů Štěpána Svačiny a Karla Meistera,
z podnětu T. Petrasové doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu interaktivní
putovní výstavě Středočeského kraje s názvem Okno do budoucnosti, která se bude konat od září 2020 do prosince 2022,
bere na vědomí písemně předložené informace H. Sychrové:
1.
dne 29. června 2020 se uskutečnila slavnostní ceremonie k programu mobility
Barrande fellowship 2020, který je financován MŠMT a francouzským ministerstvem a v rámci kterého obdrží v letošním roce stipendium celkem 25 doktorandů, z nichž pět studentů působí na ústavech AV ČR,
2.
vědecké ceny francouzské ambasády pro PhD. studenty a postdoktorandy do 33
let, které se předávaly 2. července 2020, získali i čtyři kandidáti z AV ČR:
i.
1. místo v oboru počítačových věd získala Ing. Jitka Kostková (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.),
ii.
1. místo v oboru farmacie získala Ing. Lenka Kotrchová, PhD. (Ústav
makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.),
iii.
2. místo v oboru environmentálních věd získal RNDr. Jaroslav Semerád,
Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.),
iv.
zvláštní cenu v oboru chemie získal Ing. Ján Matyašovský (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.).
3.
v období července a srpna navštívil AV ČR velvyslanec Ukrajiny v Praze, velvyslanec Argentiny v Praze, vyslanec ČR v Belgii, saský ministr pro vědu a kulturu
a velvyslanec Korejské republiky v Praze,
4.
dne 24. srpna 2020 bylo všem příslušným orgánům AV ČR rozesláno doporučení
Ministerstva zahraničních věcí související s omezujícími opatřeními ve vztahu
k Íránu, Sýrii a Libyi. Obecně je potřeba dbát na respektování sankčních nařízení
EU či OSN, která jsou součástí závazných právních norem v ČR,
5.
předávání Mezinárodní ceny Slovenské akademie věd (SAV) dne 8. září 2020
v Bratislavě se za AV ČR zúčastní T. Petrasová, pokud vedení nerozhodne
o přesunutí termínu.
6.
z důvodu přetrvávající koronavirové pandemie byly zrušeny:
9

Česko-tchajwanské technologické dny (organizátor TA ČR a AV ČR)
v termínu 27.−29. října 2020. Akce se uskuteční buď ve zkrácené formě
online, nebo bude přesunuta na rok 2021,
ii.
zasedání platformy EIG CONCERT-Japan v termínu 3.−4. listopadu 2020. Jedná se o možném přesunutí prezenčního zasedání na jaro
2021,
na JSPS Postdoctoral Fellowship 2020 byli za AV ČR navrženi PhDr. Eva Krulichová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) a Mgr. Vít Hubka (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), nominace byla japonskou stranou přijata.
aktuální informace o spolupráci v rámci organizací SAPEA, IAP, ISC, IHRNASS. AV ČR obdržela žádost o spolupráci s organizací SGEM World Science
(SWS) Society.
i.

7.

8.
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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 a ISAR (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR a
AR),
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),
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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).
21 Vydávání edice Věda kolem nás (SSČ pro všechna pracoviště AV ČR)
22 Obnova a doplnění řídících serverů komunikačního systému SSČ (pro AV ČR a pracoviště AV ČR)
23 Osobní náklady zaměstnance zajišťujícího agendu sociálních sítí (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV ČR)
24 Podpora činnosti TTO Krč

12

