Usnesení
z 2. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 27. dubna 2021

I.

Ověření zápisu z 1. zasedání Akademické rady AV ČR dne 6. dubna 2021

II.

Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v RVS ČR za rok 2020

Akademická rada bere na vědomí Zprávu o činnosti vědeckých společností ČR za rok
2020.
III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 20. dubna 2021

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 20. dubna 2021, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR,
a schvaluje rozhodnutí přijatá tímto orgánem.
IV.

Informace o aktuálních otázkách
1)

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

Akademická rada bere na vědomí uvedené informace.
2)

Ekonomické otázky

Akademická rada bere na vědomí uvedené informace.
V.

Návrh na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací na rok 2021 podle návrhů uvedených v příloze předloženého materiálu.
VI.

Návrh na jmenování členů schvalujícího orgánu pro schválení účetní závěrky
organizační složky státu Akademie věd ČR sestavené k 31. 12. 2021

Akademická rada
1.

2.
VII.

jmenuje členy „schvalujícího orgánu“ dle § 29 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek:
RNDr. Martina Bileje, DrSc., Ing. Pavla Janáčka, Ph.D., a Ing. Mgr. Radku Zimčíkovou,
bere na vědomí přednesené informace.
Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev
č. 02/2020 – Podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců pracovišť AV ČR
a č. 29/2020 – Podpora společných infrastrukturních činností pro pracoviště
AV
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Akademická rada bere na vědomí Hodnocení zpráv o použití prostředků dotace poskytnutých na základě výzev č. 02/2020 – Podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců pracovišť AV ČR a č. 29/2020 – Podpora společných infrastrukturních činností pro pracoviště
AV ČR v roce 2020.
VIII. Závěry 43. zasedání Majetkové komise AV ČR a návrh statutu Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

3.
4.

IX.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 43. zasedání ze dne 20. dubna 2021,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích
k právním jednáním podle bodů II.1.1.–II.1.4., II.1.9–II.1.12 a II.2.13–II.2.16 dle přiloženého zápisu,
schvaluje statut Majetkové komise AV ČR podle předloženého návrhu,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové
komise AV ČR a tohoto usnesení.
Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Ústavu makromolekulární
chemie AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

X.

bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na místo
místopředsedy,
jmenuje Ing. Jiřího Pánka, Ph.D., na funkci místopředsedy Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 10. května 2021 na první pětileté
funkční období, tj. do 9. května 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu makromolekulární chemie
AV ČR, v. v. i, o výsledku volby a požádal jej o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.
Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na místo
člena Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
jmenuje prof. Jiřího Chýlu, CSc., na funkci člena Dozorčí rady Ústavu experimentální
medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 8. června 2021 na první pětileté funkční období, tj. do 7. června 2026,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,
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b.

XI.

Z. Havlasovi, aby informoval ředitelku Ústavu experimentální medicíny
AV ČR, v. v. i, o výsledku volby a požádal ji o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

Návrh na jmenování Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR pro
funkční období 2021–2025 a schválení jejího Statutu

Akademická rada:
1.

2.
3.
4.

XII.

jmenuje Komisi pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR pro funkční období 2021–
2025 v tomto složení:
•
předsedkyně: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická rada
AV ČR),
•
místopředseda: Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Petr
Kitzler, Ph.D., DSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.); PhDr. Dalibor Prix, CSc.
(Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), Ing. Lidmila Sochůrková (Středisko společných
činností AV ČR, v. v. i.),
ustanovuje Irenu Prorokovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR,
schvaluje statut Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedkyni, členům a tajemnici Komise pro podporu vydavatelské
činnosti AV ČR jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům Ediční rady AV ČR působícím v předchozím funkčním období
dopisy s poděkováním za jejich práci.
Návrh na jmenování Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR pro
funkční období 2021–2025 a schválení jejího Statutu

Akademická rada:
1.

2.

3.
4.

jmenuje Radu pro akademická média a popularizaci AV ČR na funkční období 2021–
2025 v tomto složení:
•
předsedkyně: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická rada
AV ČR),
•
místopředseda: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: RNDr. Martin Bilej, DrSc.; RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.; Ing. Ilona
Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Jiří Chýla, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR,
v. v. i.), prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, v. v. i.), PhDr. Kateřina Sobotková (Středisko společných činností
AV ČR, v. v. i.),
ustanovuje Bc. Markétu Wernerovou (Středisko společných činností AV ČR) odbornou tajemnicí a Irenu Prorokovou (Kancelář AV ČR) administrativní tajemnicí Rady
pro akademická média a popularizaci AV ČR,
schvaluje statut Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby:
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a.
b.

zaslala předsedkyni, členům a tajemnicím Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR jmenovací dekrety,
zaslala členům Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR působícím
v předchozím funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.

XIII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR za období
březen a duben 2021, manuál komunikace pro vedení AV ČR a aktualizovaný plán výstav
v Galerii Věda a umění AV ČR.
XIV. Stanovisko KŽP k nedostatkům řešení škod na životním prostředí v ČR v kontextu kauzy otravy řeky Bečvy ze září 2020
Akademická rada přerušuje projednání k tomuto bodu a žádá Z. Havlase a J. Pleška, aby
na zasedání Akademické rady dne 25. května 2021 předložili návrh na ustavení Komise
pro životní prostředí včetně návrhu jejího statutu.
XV.

Zabezpečení usnesení LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR konaného
dne 23. března 2021

Akademická rada
1.
2.

bere se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení LVII. zasedání Akademického sněmu, která jsou uvedena v důvodové zprávě,
vyslovuje velké poděkování předsedajícímu Akademického sněmu, členům pracovních komisí Akademického sněmu a dále pracovníkům Kanceláře AV ČR a Střediska
společných činností AV ČR, v. v. i., kteří přispěli k úspěšnému zajištění LVII. zasedání Akademického sněmu.

XVI. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR
Akademická rada
1.

doporučuje předsedkyni AV ČR, aby udělila:
a.
čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ prof. Ing. Jiřímu
Kopáčkovi, Ph.D.,
b.
čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
•
prof. RNDr. Miroslavu Hrabovskému, DrSc.,
•
Ing. Pavlu Novákovi, CSc., DSc.,
•
Ing. Bedřichu Rusovi, Ph.D.,
c.
čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách
•
doc. Ing. Josefu Hejzlarovi, CSc.,
•
PhDr. Heleně Svitavské Svobodové, CSc.,
d.
čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách Dr. hab. Piotru Macieji Majewskému,
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čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky doc. PhDr. Lydii
Petráňové, CSc.,
ukládá místopředsedům AV ČR příslušné vědní oblasti, aby zajistili předání medailí.
e.

2.

XVII. Návrh na udělení Prémií Otto Wichterleho v roce 2021 a návrh statutu Komise
pro udělování Prémie Otto Wichterleho
Akademická rada
1.

schvaluje návrh Komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho na udělení prémie těmto mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR:
I. oblast věd o neživé přírodě
•
•
•
•
•
•

RNDr. Petra Suková, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.),
Ing. Jan Berger, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
Tomasz Kania, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.),
RNDr. František Lukáč, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.),
Ing. Petr Vondráček, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.),

II. oblast věd o živé přírodě a chemických vědách
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
Haider Golam, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,
v. v. i.),
Mgr. Rafał Łukasz Konefał, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i.),
RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i.),
RNDr. Eliška Procházková, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
v. v. i.),
Mgr. Petra Beznosková, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Anzhelika Butenko, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Pável Matos-Maraví, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.),
RNDr. Martin Volf, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.),
Ana Novoa, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Zuzana V. Harmáčková, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR,
v. v. i.),

III. oblast humanitních a společenských věd
•
•

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.),
PhDr. Jan Květina, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.),
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•
•

2.
3.
4.
5.
6.

Johana Wyss, MSc., D.Phil. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.),
Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.),

schvaluje návrh J. Bludské doplnit návrh Komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho o 1. náhradníka Ing. Ladislava Chytku, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
schvaluje statut Komise pro udělování Prémie Otto Wichterleho,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR, kteří předložili návrhy
na udělení Prémií Otto Wichterleho, o přijatých rozhodnutích,
ukládá E. Zažímalové, aby za účasti ředitelů příslušných pracovišť AV ČR slavnostně
odevzdala oceněným pracovníkům diplomy o udělení Prémie Otto Wichterleho,
ukládá M. Pravdové, aby zajistila poskytnutí informace o udělení těchto prémií médiím.

XVIII. Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Centre
national de la recherche scientifique (CNRS)
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky
a Centre national de la recherche scientifique,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení,
ukládá D. Honysovi, aby seznámil pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce
s CNRS a zajistil její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XIX. Návrh výsledků výběrového řízení na projekty platformy Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-Europe JFS)
Akademická rada
1.
2.

XX.

souhlasí s návrhem výsledků výběrového řízení na projekty platformy SEA-Europe
JFS,
ukládá Š. Vajdovi, aby informoval koordinátory aktivity SEA-Europe JFS o rozhodnutí
Akademické rady.
Návrh složení Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího
kvalifikačního stupně

Akademická rada
1.
2.

jmenuje Koordinační komisi pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního
stupně na funkční období 2021–2025 v navrženém složení,
ukládá předsedkyni AV ČR:
a.
zaslat jmenovaným členům Koordinační komise pro zařazování pracovníků
do nejvyššího kvalifikačního stupně a její tajemnici jmenovací dopisy,
b.
odvolat její dosavadní členy a tlumočit jim poděkování za jejich činnost.

XXI. Návrh na jmenování Archeologické evaluační komise AV ČR pro funkční období 2021–2025
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Akademická rada
1.

2.
3.

jmenuje Archeologickou evaluační komisi AV ČR na funkční období 2021–2025
ve složení:
•
předseda: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR),
•
místopředsedkyně: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR,
v. v. i.),
•
členové: PhDr. Jiří Doležel (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.),
JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Luboš
Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.), Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Lumír Poláček, CSc. (Archeologický ústav
AV ČR, Brno, v. v. i.), PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR,
v. v. i.),
jmenuje Ing. Alici Starou tajemnicí Archeologické evaluační komise AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedovi, místopředsedkyni, členům a tajemnici Archeologické evaluační komise AV ČR jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům Archeologické evaluační komise AV ČR působícím v předchozím funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.

XXII. Návrh statutu Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
Akademická rada schvaluje návrh statutu Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů.
XXIII. Návrh na jmenování Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť
AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES pro funkční období 2021–2025
Akademická rada
1.

2.

3.

jmenuje Komisi pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených
do výzkumných aktivit Platformy CEFRES pro funkční období 2021–2025 v tomto složení:
•
předseda: doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Akademická rada AV ČR),
•
místopředseda: Guillaume Métayer, Ph.D. (CNRS),
•
členové: doc. Eva Beránková, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy),
doc. Emmanuelle Boulineau, Ph.D. (CNRS), Claire Mádl, Ph.D. (CEFRES),
Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Jérôme Heurtaux,
Ph.D. (CEFRES), Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy),
ustanovuje Mgr. Denisu Jetelinovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise pro podporu
výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES,
ukládá E. Zažímalové, aby:
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zaslala předsedovi, místopředsedovi, členům z CNRS a tajemnici Komise pro
podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES jmenovací dekrety,
b.
zaslala předsedkyni Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť
AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES působící
v předchozím funkčním období dopis s poděkováním za její práci,
ukládá předsedovi Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR
zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES, aby na příští zasedání Akademické rady předložil aktualizovaný statut Komise.
a.

4.

XXIV. Návrh na jmenování Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR
Akademická rada
1.

2.
3.

jmenuje Komisi pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR pro funkční období 2021–2025 v tomto složení:
•
předseda: doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: RNDr. Martin Bilej, DrSc., doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., prof.
RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická rada AV ČR),
ustanovuje Mgr. Janu Teplou, Ph.D. (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedovi, členům a tajemnici Komise pro regionální spolupráci krajů
a ústavů AV ČR jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavu AV ČR působícím v předchozím funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.

XXV. Návrh na jmenování Rady pro nákladné přístroje AV ČR a schválení jejího Statutu
Akademická rada
1.

2.
3.
4.

jmenuje Radu pro nákladné přístroje AV ČR pro funkční období 2021–2025 v tomto
složení:
•
předseda: RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.; RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.; Ing. Ilona
Müllerová, DrSc.; prof. Jan Řídký, DrSc. (Akademická rada AV ČR); RNDr. Antonín Fejfar, CSc.; RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.; prof. RNDr. Julius Lukeš,
CSc. (Vědecká rada AV ČR),
ustanovuje Gabrielu Moldrzykovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Rady pro nákladné
přístroje AV ČR,
schvaluje statut Rady pro nákladné přístroje AV ČR dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedovi, členům a tajemnici Rady pro nákladné přístroje jmenovací
dekrety,
b.
zaslala členům Rady pro nákladné přístroje AV ČR působícím v předchozím
funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.
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XXVI. Návrh na jmenování Rady Strategie AV21 a návrh jejího statutu
Akademická rada
1.

2.
3.
4.

jmenuje Radu Strategie AV21 pro funkční období 2021–2025 v tomto složení:
•
předseda: Ing. Jiří Plešek, CSc. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.; RNDr. Martin Bilej, DrSc.; prof. Jan
Řídký, DrSc.; Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR); prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.; prof. RNDr. Julius Lukeš,
CSc.; PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada AV ČR),
ustanovuje Mgr. Leonu Pejcharovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Rady Strategie
AV21,
schvaluje statut Rady Strategie AV21,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedovi a členům Rady Strategie AV21 jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům Rady Strategie AV21 působícím v předchozím období dopisy
s poděkováním za jejich práci.

XXVII. Návrh na změnu koordinátorů výzkumných programů Strategie AV21
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Pleška, CSc., na pozici koordinátora výzkumného programu Strategie AV21 – Účinná přeměna a skladování energie – č. 03 a rezignaci Ing. Ilony Müllerové, DrSc., na pozici koordinátorky výzkumného programu
Strategie AV21 – Diagnostické metody a techniky – č. 06,
souhlasí s tím, aby Rada Strategie AV21 jmenovala doc. Ing. Miroslava Chomáta,
CSc., koordinátorem výzk. programu Strategie AV21 – č. 03 a prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., koordinátorem výzk. programu Strategie AV21 – č. 06.

XXVIII. Návrh statutu a nového složení Komise pro udělování Fellowshipu Josefa
Dobrovského
Akademická rada
1.
2.

3.
4.

schvaluje statut Komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského,
jmenuje Komisi pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského v tomto složení:
•
předsedkyně: Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR),
•
členové: Ing. Pavel Janáček, Ph.D.; doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.; doc.
Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.; PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická
rada AV ČR),
ustanovuje Kateřinu Křížovou (Kancelář AV ČR) tajemnicí Komise pro udělování
Fellowshipu Josefa Dobrovského,
ukládá E. Zažímalové, aby:
a.
zaslala předsedkyni a členům Komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského jmenovací dekrety,
b.
zaslala členům působícím v uplynulém funkčním období dopisy s poděkováním za jejich práci.
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XXIX. Návrh statutu Komise prémie Lumina quaeruntur
Akademická rada schvaluje statut Komise prémie Lumina quaeruntur dle předloženého
materiálu.
XXX. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na podporu regionální
spolupráce – výzva č. 07/2020
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace
poskytnuté na podporu regionální spolupráce na základě výzvy č. 07/2020.
XXXI. Informace o usneseních vlády ČR za období od 1. března 2021 do 19. dubna
2021
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých
v období od 1. března do 19. dubna 2021.
XXXII. Návrh složení Komise pro posouzení specializovaných veřejných databází
Akademická rada
1.

2.

schvaluje složení Komise pro posouzení specializovaných veřejných databází:
•
předseda: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (Akademická rada AV ČR),
•
členové. Ing. Július Štuller, CSc. (OV I – Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.),
doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. (OVII – Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i.), PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (OV III – Akademická
rada AV ČR), Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (Kancelář AV ČR),
•
tajemnice: Daniela Petrůvová (Kancelář AV ČR),
ukládá J. Homolovi, aby zajistil činnost komise a průběžně o ní informoval Akademickou radu AV ČR.

XXXIII. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí
a II. pololetí 2021
Akademická rada
1.
2.

schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí a II. pololetí 2021 podle předloženého návrhu,
ukládá svým členům, ředitelce Kanceláře Akademie věd ČR a tajemnici Akademické
rady AV ČR, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

XXXIV. Různé

Akademická rada bere se souhlasem na vědomí přednesené informace.
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