Usnesení
z 41. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 24. listopadu 2020

I.

Ověření zápisu z 40. zasedání Akademické rady AV ČR dne 20. října 2020 a jednání per rollam č. 54 – 56
1)

Návrh úpravy Jednacího a volebního řádu Akademického směnu AV ČR
- 54. per rollam

Akademická rada

2.

schvaluje návrh úpravy Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu
AV ČR podle předloženého návrhu,
ukládá E. Zažímalové, aby předložila schválený návrh úpravy materiálu „Jednací a volební řád Akademického sněmu AV ČR“ Akademickému sněmu
AV ČR k hlasování per rollam.

2)

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky
za období od LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR - 55. per rollam

1.

Akademická rada

2.

schvaluje 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.

3)

Návrh Zprávy o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok
2021 - 55. per rollam

1.

Akademická rada
1.

2.

4)

schvaluje Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh
jejího rozpočtu na rok 2021 podle předloženého návrhu včetně rozpisu na pracoviště,
souhlasí s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání
LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov
AV ČR.
LVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR – úprava návrhu programu,
návrh časového rozvrhu, návrh složení pracovních komisí a návrh na
člena mandátové komise Akademického sněmu - 56. per rollam

Akademická rada
1.

schvaluje úpravu návrhu programu LVI. zasedání Akademického sněmu podle
předloženého návrhu,
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2.
3.
4.

5.

5)

souhlasí s předloženým návrhem časového rozvrhu LVI. zasedání Akademického sněmu,
souhlasí s předloženým návrhem složení pracovních komisí LVI. zasedání
Akademického sněmu,
bere na vědomí rezignaci RNDr. Ing. Martina Kalbáče, Ph.D., z funkce člena
mandátové komise Akademického sněmu ze dne 16. listopadu 2020 a souhlasí
s návrhem II. vědní oblasti na kandidaturu prof. RNDr. Jiřího Ludvíka, CSc., na
člena mandátové komise Akademického sněmu AV ČR za II. vědní oblast pro
zbytek funkčního období 2018–2022,
souhlasí s předložením těchto návrhů LVI. zasedání Akademického sněmu
AV ČR.
Volba kandidáta na předsedu Akademie věd ČR pro funkční období 2021–
2025 - 56. per rollam

Akademická rada
1.

2.

6)

souhlasí s předloženým materiálem o volbě kandidáta na předsedu AV ČR pro
funkční období 2021–2025 včetně vyjádření sekcí AV ČR k navrženému kandidátovi a návrhu na upřesnění procedury elektronické tajné volby,
souhlasí s předložením tohoto materiálu LVI. zasedání Akademického sněmu
AV ČR.
Návrh výzvy pro podávání žádostí o dotace NEON II pro rok 2020 – 56. per
rollam

Akademická rada schvaluje výzvu ev. č. 30/2020 k podávání žádostí o poskytnutí
dotace související se specifickými investičními a neinvestičními náklady (NEON II)
v roce 2020, dle přílohy tohoto materiálu.
II.

Informace o přípravách LVI. zasedání Akademického sněmu

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesené informace a souhlasí, aby LVI. zasedání Akademického sněmu včetně tajné elektronické volby proběhlo
distanční formou.
III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady dne 18. listopadu 2020

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí informaci o postupu projednávání Národního plánu obnovy pro ČR
se zástupci Evropské komise v Bruselu,
ukládá E. Zažímalové a předsednictvu Akademické rady připravit pro LVI. jednání
Akademického sněmu k bodu 9 návrh usnesení reflektující pozici vedení Akademie
věd k přípravě Národního plánu obnovy a zacílení z něho vycházejících finančních
prostředků.
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IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)
Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
2)

Informace o přípravě hodnocení
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

3)

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

4)

Ekonomické otázky

Akademická rada schvaluje navýšení dotace pro rok 2020 na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) v souvislosti s pokračující investiční
výstavbou nebo v souvislosti se situací vyvolanou pandemií covid-19 pracovištím
AV ČR dle předloženého materiálu.
V.

Závěry 39. 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 39. zasedání dne 18. listopadu 2020,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1.1.–II.1.11., II.1.14.–II.1.16. a II.3.1. dle přiloženého zápisu,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k uzavření kupní smlouvy mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i., jako kupujícím a firmou OptiXs, s. r. o., IČO 02016770, se sídlem Křivoklátská 37/3, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 212818, jako dodavatelem (prodávajícím)
vybraným na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření nanosekundového spektrometru EOS na femtosekundový spektrometr“, dle technické specifikace
tvořící přílohu č. 3 připojené zadávací dokumentace, a to za celkovou cenu
12.054.486,00 Kč bez DPH,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k uzavření kupní smlouvy mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i., jako kupujícím a firmou AMEDIS, spol. s r. o., IČO 485 86 366, se sídlem Bobkova 786/4, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 17901, jako dodavatelem (prodávajícím)
vybraným na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Hmotnostní spektrometr
s dávkovacím zařízením pro ultrarychlou (HTS) analýzu“, dle technické specifikace
tvořící přílohu č. 3 připojené zadávací dokumentace, a to za celkovou cenu
19.830.000,00 Kč bez DPH,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.
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VI.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.
2.

VII.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 podle návrhů uvedených v příloze předloženého materiálu,
schvaluje:
1.
navýšení dotace u výzvy ev. č. 17/2020 STA – Ústav pro hydrodynamiku
AV ČR ve výši 323 295 Kč (stavební akce „Přestavba truhlářských dílen na
hydropedologickou laboratoř a zateplení pláště objektu“),
2.
navýšení dotace u výzvy ev. č. 18/2020 NEON – Mikrobiologický ústav AV ČR
ve výši 481 370 Kč (pořízení přístrojů pro provádění PCR v reálném čase pro
pracoviště v Praze a v Novém Hrádku).
Návrh výzvy pro podávání žádosti o poskytnutí dotace ERC-CZ/AV pro rok
2021

Akademická rada schvaluje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ERCCZ/AV pro rok 2021 uvedenou v příloze tohoto materiálu.
VIII. Účast AV ČR v delegaci Senátu Parlamentu ČR na Tchaj-wanu a následující postupy s tím spojené
Akademická rada schvaluje navržený postup a jednání o uzavření dohod o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a uvedenými vědeckými institucemi na Tchajwanu.
IX.

Hodnocení výzkumných programů a podpůrných aktivit Strategie AV21 za rok
2020

Akademická rada
1.
2.
3.

4.
5.

bere s připomínkami na vědomí zprávu Rady Strategie AV21 o výsledcích hodnocení
výzkumných programů a podpůrných aktivit Strategie AV21,
schvaluje s připomínkami stanovisko Rady Strategie k návrhům nových výzkumných programů Sucho a Přírodní hrozby II.,
žádá M. Haindla, aby předložil návrh nového výzkumného programu Odolná společnost pro 21. století, a to po úpravách provedených koordinátorkou doc. Koubovou
podle stanoviska Rady Strategie AV21 a připomínek Akademické rady, k hlasování
Radě strategie AV21 a poté Akademické radě per rollam,
žádá koordinátora výzkumného programu č. 22 - Společnost v pohybu o upřesnění
a doplnění zprávy o plnění programu,
bere s připomínkami na vědomí, že návrh rozpočtu na rok 2021 bude předložen na
dalším zasedání Akademické rady.
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X.

Návrh doplnění v Metodice hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně
orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019

Akademická rada
1.
2.
XI.

schvaluje změnu Metodiky hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019,
ukládá S. Kozubkovi, aby o změně informoval příslušná pracoviště AV ČR.
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o podpoře navrhovatelů projektů
ERC a návrh výzvy o podpoře projektových pracovníků pracovišť

Akademická rada
1.
2.
3.
4.

XII.

neschvaluje poskytování dotace související s podporou projektových pracovníků v roce
2021,
schvaluje s připomínkami návrh směrnice Akademické rady o podpoře navrhovatelů
projektů ERC,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice,
ukládá L. Vostré a M. Bilejovi předložit do 20.prosince 2020 k jednání per rollam text
výzvy o poskytnutí dotace na podporu navrhovatelů ERC podle schválené směrnice.
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 10/2019, o Programu mezinárodní spolupráce začínajících
výzkumných pracovníků

Akademická rada
1.

2.

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 10/2019, o Programu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

XIII. Podpora výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předloženou informaci,
ukládá L. Kavanovi, aby nadále uvedenou oblast sledoval, podle možností přispíval k přípravě klíčových dokumentů ČR a EU vztahujících se k podpoře výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů EU a průběžně informoval Akademickou radu o dalším vývoji v této oblasti.
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XIV. Dodatek ke smlouvě o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Industrial Technology
Research Institute (ITRI)
Akademická rada
1.
2.

XV.

schvaluje předložený Dodatek ke smlouvě o vědecké spolupráci mezi Akademií věd
České republiky a Industrial Technology Research Institute,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dodatek ke smlouvě uvedený v prvním bodě
tohoto usnesení.
Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od r.
2021 (část I.) a žádost o prodloužení realizace mobilitního projektu reg. číslo
DAAD-19-09

Akademická rada
1.

2.

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky na výsledky výběrových řízení na projekty
mezinárodní spolupráce od roku 2021 (část I.) a žádost o prodloužení realizace mobilitního projektu reg. č. DAAD-19-09,
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů a žádosti o prodloužení projektu.

XVI. Návrh složení mezinárodních poradních sborů Biotechnologického ústavu
AV ČR, v. v. i., a Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí záměr ředitelů Biotechnologického ústavu 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.

XVII. Závěry 20. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních
bytů podle zápisu z 20. jednání Bytové komise AV ČR konaného 20. listopadu 2020,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.

XVIII. Návrh na změnu jednacích řádů dozorčích rad pracovišť AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje jednací řády dozorčích rad pracovišť AV ČR podle předložených návrhů,
ukládá Z. Wolfové, aby informovala předsedy dozorčích rad dotčených pracovišť AV ČR
o schválení jednacích řádů.
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XIX. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Univerzitou Palackého v Olomouci
Akademická rada
1.

2.

XX.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Univerzitou Palackého v Olomouci,
doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Palackého
v Olomouci podepsala.
Zpráva o činnosti Archeologické evaluační komise za rok 2018, 2019
Akademická rada bere předloženou zprávu na vědomí.

XXI. Zpráva o financování aktivit Učené společnosti České republiky v roce 2019 –
Výzva č. 31/2019
Akademická rada bere na vědomí Zprávu o financování aktivit Učené společnosti
České republiky v roce 2019 – Výzva č. 31/2019.
XXII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy
č. 22/2019 (Strategie AV21) v roce 2019
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzvy č. 22/2019 (Strategie AV21) v roce 2019.
XXIII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu regionální
spolupráce – výzva č. 10/2019
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu regionální spolupráce na základě výzvy č. 10/2019.
XXIV. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí
2021
Akademická rada
1.
2.

schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2021 podle
předloženého návrhu,
ukládá svým členům, ředitelce Kanceláře Akademie věd ČR a tajemnici Akademické
rady AV ČR, aby zajišťovali plnění tohoto programu.
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XXV. Informace o usneseních vlády České republiky za období od 14. října do 16.
listopadu 2020
Akademická rada
1.

2.

3.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1054 k Návrhu
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 včetně rozpočtové dokumentace a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1128 k Identifikaci hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení) a ukládá J. Lazarovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých od
14. října 2020 do 16. listopadu 2020.

XXVI. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR v měsících říjen a listopad 2020.
XXVII. Různé
Akademická rada
a.

b.

c.

d.

bere z podnětu P. Krejčího jako předsedy Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., (DR ÚTIA) obecné informace o činnosti DR ÚTIA a o zcela nevyhovující spolupráci s vedením pracoviště, Akademická rada souhlasí, aby věc projednal místopředseda I. oblasti věd s ředitelkou ÚTIA,
z podnětu Z. Havlase bere na vědomí informace o finalizaci expertního stanoviska
AV ČR – AVex na téma virologie a souhlasí, aby byl tento materiál vzhledem k aktuální
epidemické situaci, a tedy k vysoké aktuálnosti tématu zpracován mimořádně ve dvojnásobném rozsahu, tj. 8 stran A4, a aby bylo jeho finální znění projednáno Akademickou radou v jednání per rollam,
z podnětu H. Sychrové doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila záštitu konferenci
PragueMUN, kterou organizuje studentská organizace Model United Nations Prague,
z. s., v termínu 7.–11. února 2021 v Praze a která je jednou z největších mezinárodních
studentských simulací jednání jednotlivých komisí OSN v oblasti střední Evropy,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí následující písemně předložené informace:
1.
tradiční setkání vedení AV ČR s vedením Slovenské akademie věd bylo s ohledem na přetrvávající epidemickou situaci přesunuto na rok 2021 v navrhovaném
termínu 29.–30. března 2021,
2.
dne 22. října 2020 se uskutečnila videokonference s Brazilskou akademií věd
(ABC), jejímž cílem bylo diskutovat a identifikovat oboustranně zajímavá témata
a oblasti spolupráce pro využití v rámci vědecko-průmyslové mise, která byla
z důvodu pandemie covid-19 přeložena z jara letošního roku předběžně na podzim 2021. Za AV ČR se zúčastnily E. Zažímalová, H. Sychrová, K. Rachačová
a D. Pazourková,
3.
ve dnech 3.–4. listopadu se uskutečnila videokonference zasedání Scientific
Committee (SC) a Funding Organisations Forum (FOF) k 7. výzvě EIG CONCERT-Japan zaměřené na tematickou oblast ICT for Resilient, Safe and Secure
Society. Za AV ČR se zasedání zúčastnil M. Haindl (SC) a A. Žochová (FOF),
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dne 20. listopadu 2020 navštívil předsedkyni AV ČR nový indický velvyslanec
pan Hemant Harishchandra Kotalwar,
5.
v souvislosti s konfliktem v Náhorním Karabachu se na AV ČR obrátili zástupci
akademií věd Arménie a Ázerbájdžánu s žádostí o podporu. AV ČR na dopisy na
doporučení Ministerstva zahraničních věcí nereagovala,
6.
v březnu 2021 bude vyhlášen společný program partnerství HERA a NORFACE
s názvem CHANSE. AV ČR bude zastupovat Z. Mansfeldová v Programme
Committee a A. Žochová ve Steering Group,
7.
nově byla podepsána Dohoda o vědecké spolupráci s japonskou Kanazawa University a prováděcí protokol k Dohodě s indickým CSIR (Council for Sientific and
Industrial Research) na projekty Mobility Plus 2021–2022,
8.
na základě výzvy MŠMT na nominaci expertů do platformy OECD s názvem Mobilising science in times of crisis: lessons from the COVID-19 pandemic byli za
AV ČR nominováni a přijati RNDr. Petr Bartůněk, CSc., (Ústav molekulární genetiky, v. v. i.) a doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR,
v. v. i.),
9.
aktuální informace o spolupráci v rámci organizací EASAC, ISC, LINDAU,
SAPEA a ALLEA,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informaci o mezirezortním připomínkovém řízení
k materiálu MŠMT „Projekt sdílených činností Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu (CZELO)“. Ačkoliv AV ČR nebyla oproti očekávání připomínkovým místem, materiál
připomínkovala,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informace o výsledcích veřejných soutěží Grantové agentury ČR s názvem Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
– 2021 a Grantové projekty JUNIOR STAR – 2021, velmi oceňuje účast a úspěch výzkumných pracovníků z řad AV ČR a žádá M. Pravdovou o zajištění patřičné medializace,
z podnětu L. Kavana bere na vědomí, že v návaznosti na stanovisko AV ČR k budoucnosti Evropského výzkumného prostoru (schváleno na 38. zasedání Akademické rady,
bod X.) obdržela AV ČR reakci z Evropské komise z DG for Research and Innovation
s nabídkou další spolupráce,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí informace o propagačních předmětech AV ČR.
Materiál bude postoupen všem příslušným sekretariátům členů Akademické rady,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí informace o PF AV ČR 2021, která je k dispozici
členům Akademické rady a zaměstnancům Kanceláře AV ČR (KAV). K dispozici je novoročenka v elektronické i tištěné verzi s tím, že počet tištěných PF byl přizpůsoben poptávce jednotlivých zaměstnanců,
z podnětu A. Fejfara bere na vědomí, že neformální pracovní skupina pro šetrnou AV ČR
ve složení A. Fejfar, T. Petrasová, T. Wencel, J. Dvořáková a P. Formáček začala ve
spolupráci s prof. Julií Mildorf Leventon z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i., (ÚVGZ) mapovat dopady vybraných pracovišť AV ČR na životní prostředí, především s ohledem na spotřebu energií. Obdobnou studii a strategický materiál k udržitelnosti před časem vyhotovila i Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZÚ), a proto
A. Fejfar navrhl, aby byla s ČZÚ navázána v této věci spolupráce. T. Wencel dále Akademickou radu informoval, že AV ČR byla oslovena Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně
(UTB), která se účastní centrálního soutěžení energií spolu s AV ČR, s dotazem, zda
AV ČR neplánuje využívat tzv. zelenou energii, tj. energii z obnovitelných zdrojů. Akademická rada souhlasí, aby bylo toto rozhodnutí učiněno až po provedení zmíněných
studií o dopadech činnosti pracovišť AV ČR na životní prostředí,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že online formát Týdne vědy a techniky 2020
(TVT 2020) byl z hlediska návštěvnosti velice úspěšný a pozitivního ohlasu se mu
4.

e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.
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dostalo i od generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Akademická rada děkuje
organizátorům TVT 2020 za úspěšné uspořádání akce v novém formátu a za vynikající
reprezentaci AV ČR směrem k veřejnosti.
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