Usnesení
z 7. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 16. listopadu 2021

I.

Ověření zápisu z 6. zasedání Akademické rady AV ČR dne 5. října 2021 a jednání per rollam č. 3–4
1)

Návrhy na poskytnutí dotací - 3. per rollam

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 podle návrhů uvedených
v příloze č. 1 tohoto materiálu.
2)

Závěry hlasování per rollam č. 3. Majetkové komise AV ČR ze dne 18. října
2021 - 3. per rollam

Akademická rada
1.

2.

3)

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání – uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby spolu se
smlouvou kupní mezi Obcí Dolní Břežany, IČO: 002 41 202, se sídlem Dolní
Břežany, 5. května 78, PSČ 525 41, jako prodávajícím a Fyzikálním ústavem
AV ČR, v. v. i., jako kupujícím, za účelem realizace stavby „Brain 4 Industry –
Inovační centrum“, jejímž předmětem je (i) koupě pozemku parc. č. st. 66/2,
nově vyměřených pozemků parc. č. 717/1, parc. č. 80/1, parc. č. 85/7, parc. č.
85/8 a parc. č. 85/9 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 20104/2021 zpracovaného Ing. Miroslavem Franzlem ze dne 4. 10. 2021 a dále
(ii) právo stavby na dobu 99 let pro realizaci podzemní části projektu „Brain 4
Industry – Inovační centrum“, realizovaného pod povrchem nově vyměřených
pozemků parc. č. 717/2, parc. č. 80/3 a parc. č. 85/5 dle shora uvedeného geometrického plánu pro rozdělení pozemku, a to za celkovou kupní cenu ve výši
5.289.500,00 Kč bez DPH,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z hlasování Majetkové komise AV ČR a z tohoto usnesení.
Prodloužení řešení projektů mezinárodní spolupráce spadající do gesce
OMS KAV ČR z důvodu pandemie COVID-19 - 3. per rollam

Akademická rada
1.

2.

schvaluje žádosti o prodloužení řešení projektů mezinárodní spolupráce spadající do gesce Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR dle předloženého návrhu,
ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o rozhodnutí Akademické rady.

4)

Návrh výsledku výběrového řízení v rámci programu TANDEM Platformy
CEFRES - 3. per rollam

Akademická rada
1.

2.

5)

schvaluje návrh výsledku výběrového řízení v rámci programu TANDEM navrženého Komisí pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES,
ukládá T. Kosteleckému, aby informoval příslušného ředitele pracoviště AV ČR
o rozhodnutí AR.
Návrh na udělení záštity nad konferencí k problematice ochrany průmyslového a duševního vlastnictví a možnostem rychlejšího využívání výsledků vědy a techniky ve výrobní praxi - 3. per rollam

Akademická rada doporučuje předsedkyni AV ČR, aby převzala záštitu nad konferencí k problematice ochrany průmyslového a duševního vlastnictví a možnostem
rychlejšího využívání výsledků vědy a techniky ve výrobní praxi.
6)

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky
za období od LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR - 4. per rollam

Akademická rada
1.
2.

7)

schvaluje Zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu,
souhlasí s předložením této zprávy k projednání LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ve smyslu čl. 28 písmena a) Stanov AV ČR.
Návrh výzvy pro podávání žádostí o dotace NEON II pro rok 2021 - 4. per
rollam

Akademická rada schvaluje výzvu ev. č. 30/2021 k podávání žádostí o poskytnutí
dotace související se specifickými investičními a neinvestičními náklady (NEON II)
v roce 2021, dle přílohy tohoto materiálu.
8)

Návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů
– postdoktorandů od 1. 1. 2022 - 4. per rollam

Akademická rada
1.
2.

II.

schvaluje návrh na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských
zdrojů – postdoktorandů od 1. 1. 2022 dle předložené přílohy,
ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů.

Transfer technologií v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 9. listopadu 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 přednesené informace.
2)

Informace o hodnocení pracovišť AV ČR

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
V.

Návrhy na poskytnutí dotací

Akademická rada
1.
2.

3.

4.
5.

6.

VI.

bere na vědomí převod finančních prostředků mezi položkami rozpočtu dotačních výzev,
schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 Fyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i., v plné
výši na projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) dle návrhu uvedeného v příloze č. 1
tohoto materiálu,
souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto materiálu:
•
ev. č. 09/MAP/EO/2021 ze dne 14. července 2021, týkající se výzvy č. 15/2021,
•
ev. č. 05/STA/EO/2021 ze dne 12. března 2021, ev. č. 12/STA/EO/2021 ze dne
30. června 2021 a 3/STA/EO/2021 ze dne 30. června 2021, týkající se výzvy
č. 17/2021,
•
ev. č. 010/NEON/EO/2021 ze dne 24. června 2021, týkající se výzvy č. 18/2021,
•
ev. č. 35/PČP/EO/2021 ze dne 18. října 2021, týkající se výzvy č. 19/2021,
schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2021 v plné výši podle návrhů uvedených v příloze č. 3 tohoto materiálu,
pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o případných dalších žádostech o poskytnutí dotace doručených na základě výzvy č. 30/2021 (NEON II), u které
činí lhůta pro podávání žádostí do 21. prosince 2021, a žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace doručených na základě výzvy č. 17/2021 (STA),
pověřuje M. Bileje k rozhodování a podpisu rozhodnutí o všech případných dalších
žádostech o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, které budou doručeny od
10. prosince do 31. prosince 2021.
Rozpis RVO na pracoviště AV ČR ve vztahu k hodnocení

Akademická rada souhlasí s předloženým návrhem rozpisu prostředků na pracoviště
AV ČR na rok 2022.

VII.

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2022

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje návrh rozpočtu AV ČR včetně jeho rozpisu na pracoviště AV ČR na rok 2022,
schvaluje Zprávu o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího
rozpočtu na rok 2022 podle předloženého návrhu,
souhlasí s předložením této zprávy k projednání LVIII. zasedání Akademického sněmu
AV ČR ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov AV ČR.

VIII. Návrh na podporu stavebních akcí v roce 2022 a záměrů realizovat stavební
akce velkého rozsahu
Akademická rada
1.

2.

3.

IX.

schvaluje:
a.
návrh na podporu stavebních akcí v roce 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b.
záměry na stavební akce velkého rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
ukládá M. Bilejovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů na podporu stavebních akcí a záměrů realizovat stavební akce velkého rozsahu.
ukládá M. Bilejovi předložit Akademické radě návrh výzvy k podání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2022 podle bodu 1a.
Návrh odměny členům Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR za 3. rok
funkčního období

Akademická rada
1.
2.

X.

schvaluje Návrh na odměnu členům Dozorčí komise Akademického sněmu za 3. rok
jejího funkčního období a doporučuje v roce 2022 zohlednit v odměnách inflaci,
souhlasí s předložením tohoto návrhu po úpravě LVIII. zasedání Akademického sněmu
AV ČR ve smyslu čl. 28 písm. a) Stanov AV ČR.
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady AV ČR č. 11/2018, o podpoře regionální spolupráce

Akademická rada
1.
2.
3.

4.

souhlasí, že návrh změny směrnice je projednán bez předložení věcného záměru na
zasedání Akademické rady,
schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 11/2018, o podpoře regionální spolupráce,
schvaluje změnu Statutu Komise regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR spočívající
ve změně názvu Komise pro regionální spolupráci AV ČR v návaznosti na změnu směrnice,
ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené směrnice.

XI.

Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2022 - návrhy

Akademická rada

2.

schvaluje výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2022 uvedené v příloze
č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje, že výzvy pro rok 2022 budou zveřejněny za předpokladu, že AV ČR bude
disponovat prostředky rozpočtovanými na výzvy a že to pravidla rozpočtového provizoria
(§ 9 zák. č. 218/2000 Sb.) umožní.

XII.

Návrh přidělení dotací na přístrojové vybavení v roce 2022

1.

Akademická rada schvaluje návrh na přidělení dotací na přístroje do 16 mil. Kč v roce 2022.
XIII. Závěry 7. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.

3.
4.

5.

schvaluje Memorandum mezi Akademií věd České republiky a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k uzavření kupní smlouvy mezi Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., jako prodávajícím a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., jako kupujícím, jejímž
předmětem je koupě pozemku parc. č. 804/11 o výměře 29 698 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, zapsaného na LV č. 4061 pro k. ú. Kunratice, obec Praha, vedeného u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, a to za celkovou kupní cenu ve výši
70.600.000,00 Kč vč. DPH, stanovenou znaleckým posudkem č. ZP-1819/09/20 znalce
Ing. Zbyňka Sadila, CSc., ze dne 6. 11. 2020 podle bodu II.1.6. zápisu ze 7. zasedání
Majetkové komise AV ČR konaného dne 8. listopadu 2021,
schvaluje další úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s majetkem podle přiloženého zápisu,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1.–II.1.5. a podle bodů II.1.7. a II.1.8. dle přiloženého zápisu,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení.

XIV. LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR - Návrh časového rozvrhu, návrh
složení návrhové komise a návrh na dovolbu člena mandátové komise Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí s předloženým návrhem časového rozvrhu LVIII. zasedání Akademického
sněmu AV ČR,
souhlasí s předloženým návrhem složení návrhové komise LVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
bere na vědomí rezignaci prof. RNDr. Ladislava Kavana, CSc., DSc., z funkce předsedy
i člena mandátové komise Akademického sněmu AV ČR ze dne 4. listopadu 2021 a souhlasí s kandidaturou doc. RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., za člena mandátové

4.

komise Akademického sněmu AV ČR za Akademickou radu pro zbytek funkčního období 2018–2022,
souhlasí s předložením těchto návrhů LVIII. zasedání Akademického sněmu.

XV.

Návrh na projednání pozice koordinátora programu č. 15 Strategie AV21

Akademická rada
1.
2.

odvolává doc. PhDr. Marka Hrubce, Ph.D., z funkce koordinátora výzkumného programu
č. 15 Strategie AV21,
jmenuje Mgr. Jindřicha Krejčího, Ph.D., do funkce koordinátora výzkumného programu
č. 15 Strategie AV21.

XVI. Návrh na jmenování ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Uvedla I. Müllerová. Ve věci jmenování doc. Ing. Miroslava Chomáta, CSc., do funkce
ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., dle předloženého návrhu hlasovalo v tajném
hlasování z 15 aktuálně přítomných členů Akademické rady 14 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel
hlasování.
Akademická rada
1.
2.

3.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu termomechaniky
AV ČR, v. v. i., jmenovala doc. Ing. Miroslava Chomáta, CSc., do funkce ředitele Ústavu
termomechaniky AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. prosince
2021 do 30. listopadu 2026,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s I. Müllerovou připravil podklady pro stanovení
mzdy jmenovaného ředitele.

XVII. Návrh na jmenování předsedů dozorčích rad pracovišť OV III a návrh na změnu
Jednacího řádu DR EÚ AV ČR
Akademická rada
1.

2.

3.

4.
5.
6.

bere na vědomí odstoupení PhDr. Pavla Barana, CSc., z funkce předsedy dozorčí rady
Archeologického ústavu, Praha AV ČR, v. v. i., a z funkce předsedy dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ke dni 16. listopadu 2021,
jmenuje PhDr. Markétu Pravdovou, Ph.D., MBA, předsedkyní Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., s účinností od 17. listopadu 2021 na pětileté funkční
období, tj. do 16. listopadu 2026,
jmenuje doc. RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., předsedou Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 17. listopadu 2021 do konce funkčního období, tj. do 30. dubna 2022,
schvaluje změnu Jednacího řádu Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
podle předloženého návrhu,
schvaluje změnu Jednacího řádu Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno,
v. v. i., podle předloženého návrhu,
ukládá:

a.
b.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dopisy a poděkování P. Baranovi,
O. Beránkovi, aby informoval ředitele příslušného pracoviště ohledně usnesení
Akademické rady AV ČR a požádal ho o zveřejnění příslušné změny ve složení
dozorčí rady na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XVIII. Zpráva o hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období
2015–2019
Akademická rada
1.
2.

souhlasí s návrhem zprávy o hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR
za období 2015–2019 a s jejím předložením Akademickému sněmu AV ČR,
souhlasí s návrhem na uveřejňování dokumentů o hodnocení pracovišť AVČR dle předloženého návrhu.

XIX. Návrh postupu a organizačního zajištění přípravy Výroční zprávy o činnosti
Akademie věd ČR za rok 2021
Akademická rada
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

schvaluje strukturu Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2021 a harmonogram její
přípravy podle předložených návrhů,
souhlasí s odesláním hromadného dopisu ředitelům pracovišť AV ČR ve znění uvedeném v příloze 3 předloženého návrhu,
ukládá O. Beránkovi, Z. Havlasovi a I. Müllerové, aby do 4. února 2022 zajistili prostřednictvím sekretariátů vědních oblastí výběr tří nejúspěšnějších vědeckých výsledků, které
v roce 2021 nejlépe reprezentovaly činnost pracovišť,
ukládá členům Akademické rady, aby do 4. února 2022 dodali texty jednotlivých kapitol
podle schválené struktury výroční zprávy,
ukládá T. Wencelovi, aby v termínu 4. února 2022 zajistil výběr nejúspěšnějších aktivit
pracovišť AV ČR v oblasti vzdělávání, popularizace a propagace,
ukládá M. Pravdové, aby:
a.
ve spolupráci s členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé části výroční
zprávy a J. Cmarkovou zajistila zpracování návrhu Výroční zprávy o činnosti
AV ČR za rok 2021 (bez obrazové dokumentace) a předložila jej Akademické radě
jednáním per rollam dne 11. února 2022 a konečný návrh (redakčně zpracovaný
a doplněný o obrazovou dokumentaci) předložila Akademické radě dne 5. dubna
2022,
b.
po zpracování českého znění zajistila zpracování Výroční zprávy o činnosti AV ČR
za rok 2021 v anglickém jazyce dle schváleného časového harmonogramu,
ukládá T. Wencelovi, aby zajistil zveřejnění výroční zprávy na webu AV ČR (v českém
i anglickém jazyce), v tištěné podobě (v českém jazyce) a na elektronickém nosiči
(v českém a anglickém jazyce) a dále distribuci výroční zprávy v tištěné i elektronické
verzi.

XX.

Návrh na úpravu webu AV ČR

Akademická rada
1.
2.

3.
4.

souhlasí s předloženým návrhem úpravy domovské webové stránky AV ČR v českém
a anglickém jazyce,
žádá T. Wencla, aby zajistil v nejbližším možném termínu vytvoření pracovního
místa překladatele do anglického jazyka ve Středisku společných činností AV ČR,
v. v. i., a souhlasí s návrhem finančních nároků pro tyto účely dle předloženého materiálu,
žádá T. Wencla, aby předložil návrh zajištění překladu webových stránek do angličtiny
na zasedání Akademické rady dne 8. února 2022,
ukládá M. Pravdové, aby zajistila úpravu domovské webové stránky AV ČR.

XXI. Návrh nových webových stránek Strategie AV21
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh nových webových stránek Strategie AV21,
ukládá J. Pleškovi pokračovat v realizaci podle předloženého návrhu s předpokladem
spuštění od 1. ledna 2022.

XXII. Ukončení sporu s Czech Edu Academy, s.r.o., ve věci porušování práv
k ochranné známce
Akademická rada
1.
2.

nenamítá, aby společnost Czech Edu Academy, s.r.o., užívala logo, které předkládá (příloha 4),
ukládá Kanceláři AV ČR, aby prostřednictvím právní zástupkyně JUDr. Petry Sauvage
de Brantes připravila návrh dohody o narovnání mezi AV ČR a Czech Edu Academy,
s.r.o., jejíž součástí bude jednoznačné stanovení termínů a podmínek užívání nové podoby loga společnosti Czech Edu Academy, s.r.o.

XXIII. Návrh odměny předsedkyni AV ČR za rok 2021
Akademická rada
1.

2.

podle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a čl. 8 Stanov AV ČR uděluje předsedkyni AV ČR prof. RNDr. Evě Zažímalové, CSc., odměnu za úspěšné splnění mimořádných prací na realizaci vědní koncepce AV ČR a prezentaci výsledků výzkumu,
včetně spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti výzkumu a vývoje,
ukládá M. Bártové, aby zajistila výplatu odměny.

XXIV. Návrhy na udělení čestných medailí AV ČR
Akademická rada přerušuje projednávání tohoto bodu do dalšího zasedání Akademické rady.

XXV. Postupová informace: Podpora výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předloženou zprávu,
ukládá Š. Vajdovi, aby nadále uvedenou oblast sledoval, podle možností přispíval k přípravě klíčových dokumentů ČR a EU vztahujících se k podpoře vědy a inovací ze zdrojů
EU a průběžně informoval Akademickou radu AV ČR o dalším vývoji v této oblasti.

XXVI. Smlouva s novou koordinační kanceláří partnerství NORFACE
Akademická rada
1.
2.

souhlasí s navrhovaným zněním Collaboration Agreement for the Coordination Office of
NORFACE a úhradou poplatku za koordinaci dle znění smlouvy,
pověřuje E. Zažímalovou, aby za AV ČR podepsala Collaboration Agreement for the
Coordination Office of NORFACE.

XXVII. Závěry hlasování Bytové komise AV ČR per rollam č. 7
Akademická rada
1.
2.

schvaluje prodloužení a ukončení nájemních smluv dle hlasování Bytové komise AV ČR
per rollam ze dne 15. října 2021,
ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z tohoto hlasování.

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

bere na vědomí žádost ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.,
o změnu zástupce ústavu v Bytové komisi AV ČR,
děkuje Mgr. Lence Uherkové, Ph.D., za odvedenou práci a jmenuje Ing. Leonu Markovou novou členkou Bytové komise AV ČR s účinností od 1. října 2021,
ukládá E. Zažímalové, aby končící a nové zástupkyni ÚEM v BK zaslala děkovný dopis,
respektive jmenovací dekret.

XXIX. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady AV ČR č. 3/2019, o udělování Akademické prémie – Praemium Academiae, ve znění směrnice Akademické rady AV ČR č. 6/2020
Akademická rada
1.
2.

3.

souhlasí, že návrh změny směrnice je projednán bez předložení věcného záměru Akademické radě,
schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění Směrnice Akademické rady
AV ČR č. 3/2019, o udělování Akademické prémie – Praemium Academiae, ve znění
směrnice Akademické rady AV ČR č. 6/2020,
ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené směrnice.

XXX. Návrh na úpravu Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd ČR
Akademická rada
1.
2.
3.

souhlasí, že návrh na úpravu směrnice je projednán bez předložení věcného záměru,
schvaluje úpravu Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v předloženém
znění,
ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené směrnice.

XXXI. Hodnocení výzkumných programů Strategie AV21 za rok 2021 a prodloužení
výzkumných programů
Akademická rada
1.
2.
3.

bere na vědomí zprávu Rady Strategie AV21 o výsledcích hodnocení výzkumných programů Strategie AV21 za rok 2021,
schvaluje návrh na prodloužení výzkumných programů č. 16, 17 a 18 o dva roky a výzkumných programů č. 21 a 22 o tři roky,
ukládá J. Pleškovi informovat koordinátory příslušných výzkumných programů o výsledku hodnocení programů a o prodloužení dotčených výzkumných programů.

XXXII. Zpráva o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2020
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled zpráv o činnosti dozorčích rad pracovišť AV ČR za rok 2020.
XXXIII. Kontrola zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na základě výzvy
č. 16/2020 (Strategie AV21) v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí provedenou kontrolu zpráv o použití prostředků dotace poskytnuté na základě výzvy č. 16/2020 (Strategie AV21) v roce 2020.
XXXIV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., za rok
2020
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu informatiky
AV ČR, v. v. i., za rok 2020.
XXXV. Informace o usneseních vlády přijatých v období od 1. října 2021 do 5. listopadu 2021
Akademická rada
1.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 20. října 2021 č. 911 k návrhu
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace (pro PSP ČR v 9. volebním období) a ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úkoly vyplývající
pro AV ČR z tohoto usnesení, zároveň bere na vědomí zrušení usnesení vlády České
republiky ze dne 27. září 2021 č. 835 k návrhu zákona o státním rozpočtu České

2.

republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace a ruší úkol uložený na 5. zasedání Akademické rady dne 7. října 2021 M. Bilejovi vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v období
od 1. října 2021 do 5. listopadu 2021.

XXXVI. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období říjen 2021.
XXXVII. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

