Usnesení
z 43. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 9. února 2021

I.

Ověření zápisu z 42. zasedání Akademické rady AV ČR dne 12. ledna 2020 a hlasování per
rollam č. 60–61
1)
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 6/2018, o podpoře přístrojového vybavení - 60. per rollam
Akademická rada
1.
2.
2)

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 6/2018, o podpoře přístrojového vybavení,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 2/2017, o postupu při vydávání předchozího souhlasu zřizovatele a při dalším
nakládání s majetkem - 60. per rollam

Akademická rada

2.

schvaluje směrnici Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady
AV ČR č. 2/2017, o postupu při vydávání předchozího souhlasu zřizovatele a při dalším nakládání s majetkem,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.

3)

Návrh na jmenování člena Majetkové komise AV ČR - _60. per rollam

1.

Akademická rada
1.
2.
3.
4)

bere na vědomí odstoupení ThLic. Petra Šimůnka k 31. lednu 2021 z funkce člena Majetkové
komise AV ČR a děkuje mu za odvedenou práci,
jmenuje Ing. Mgr. Radku Zimčíkovou, pověřenou řízením Ekonomického odboru Kanceláře
AV ČR, členkou Majetkové komise AV ČR od 1. února 2021,
žádá E. Zažímalovou, aby zaslala příslušný děkovný a jmenovací dopis.
Návrh doplnění složení oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019 - 61. per rollam

Akademická rada
1.
2.
3.

II.

schvaluje doplněné složení oborových komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových komisí jmenovací
dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových komisí informoval o jejich činnosti
a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů.

Návrh na doplnění složení oborových komisí pro hodnocení výzkumné a odborné činnosti
výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
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Akademická rada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.

schvaluje s připomínkami doplněné složení a změny v oborových komisích pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala nově jmenovaným členům oborových komisí jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby nově jmenované členy oborových komisí informoval o jejich činnosti a ve
spolupráci s Kanceláří AV ČR zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů,
ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR předložil návrh na finální doplnění
složení hodnoticích oborových komisí,
odvolává čtyři členy hodnoticích komisí dle předloženého materiálu z důvodu nečinnosti,
jmenuje pozorovatele – zástupce AV ČR k příslušným oborovým komisím dle předloženého materiálu,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovaným pozorovatelům - zástupcům AV ČR příslušným
borových komisí jmenovací dekrety,
schvaluje upřesnění postupu zpracování souhrnných závěrečných zpráv.
Zpráva o hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015-2019

Akademická rada
1.
2.

3.

IV.

schvaluje zprávu o hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za období 2015–2019,
v souladu s Metodikou hodnocení odborné činnosti výzkumně-infrastrukturních pracovišť AV ČR za
období 2015–2019 ukládá Ekonomické radě AV ČR, aby připravila návrh financování hodnocených
pracovišť v takovém časovém horizontu, aby ho Akademická rada AV ČR projednala a předložila
jako součást návrhu rozpočtu AV ČR na rok 2022.
děkuje členům hodnoticích komisí a jejich tajemnicím za odvedenou práci a ukládá S. Kozubkovi,
aby zaslal děkovné dopisy.
Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady (PAR) dne 2.
února 2021, o kterých byla informována prostřednictvím zápisu z PAR, a schvaluje rozhodnutí přijatá
tímto orgánem.
V.

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

Informace o přípravě hodnocení

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
3)

Informace o spolupráci s vysokými školami

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
4)

Ekonomické otázky

2

Akademická rada
1.
2.

VI.

bere na vědomí předložené informace,
souhlasí s navrženým rozšířením seznamu aktivit hrazených z výzvy č. 19/2021 (Podpora
činnosti pracovišť AV ČR) uvedeným v příloze č. 1 zápisu.

Návrh na poskytnutí dotací

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

Závěry 41. 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 41. zasedání dne 2. února 2021,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1–II.1.2 a II.4.1 dle přiloženého zápisu,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR
a tohoto usnesení,
žádá E. Zažímalovou a Z. Havlase, aby ve spolupráci s ředitelkou KAV zajistili agendu spojenou
s uzavřením memoranda s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., o Národním virologickém centru.

VIII. Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Brazilskou akademií věd (ABC)
Akademická rada

2.

schvaluje předložené Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Brazilskou
akademií věd,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení.

IX.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

1.

Akademická rada
1.
2.

3.

X.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fyziky atmosféry
AV ČR, v. v. i.,
doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.,
jmenovala doc. RNDr. Radana Hutha, DrSc., do funkce ředitele Ústavu fyziky atmosféry AV ČR,
v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. března 2021 do 28. února 2026,
ukládá M. Bilejovi, aby ve spolupráci s J. Řídkým připravil podklady pro stanovení mzdy jmenovaného ředitele.
Návrh výzkumného programu Strategie AV21 „Odolná společnost pro 21. století. Potenciály
krize a efektivní transformace“

Akademická rada schvaluje s připomínkami na návrh Rady Strategie AV21 výzkumný program Strategie
AV21 č. 24 – Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace.
XI.

Návrh výzkumného programu Strategie AV21 „Virologie a antivirová terapie“
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Akademická rada
1.
2.

XII.

schvaluje s připomínkami na návrh Rady Strategie AV21 výzkumný program Strategie AV21 č. 25
– Virologie a antivirová terapie,
žádá Radu strategie o předložení programu upraveného koordinátorem dle připomínek v termínu
do zasedání Akademické rady v červnu 2021.
Návrh rozpočtu Strategie AV21 na rok 2021

Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh rozpočtu Strategie AV21 na rok 2021,
ukládá M. Haindlovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o schváleném rozpočtu pro jejich pracoviště.

XIII. Návrh Výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2020
Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje s připomínkami předložený návrh textu (bez obrazové dokumentace) Výroční zprávy
o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2020,
ukládá M. Pravdové, aby v termínu do 5. března 2021 předložila graficky upravený návrh Výroční
zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2020 k jednání per rollam,
ruší usnesení XXXI.c z 42. zasedání Akademické rady ze dne 12. ledna 2021 o potřebě nově zavést evidenci členství zaměstnanců v edičních radách tuzemských a zahraničních časopisů v ročních zprávách o činnosti pracovišť AV ČR (z důvodu její neúčelnosti).

XIV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se zrušuje směrnice Akademické rady
AV ČR č. 1/2013, o ubytování v hotelu Mazanka a penzionu Sedlec
Akademická rada
1.
2.
XV.

schvaluje směrnici Akademické rady, kterou se zrušuje směrnice Akademické rady AV ČR č.
1/2013, o ubytování v hotelu Mazanka a penzionu Sedlec,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily následné vydání schválené směrnice.
Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a National Taiwan University
of Science and Technology (Taiwan Tech)

Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a National Taiwan
University of Science and Technology,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení.

XVI. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Kyoto University (KU)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Kyoto University,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto usnesení.
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XVII. Podklad pro návrh usnesení LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí podklad pro návrh usnesení LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle
předloženého návrhu,
souhlasí s předáním tohoto podkladu návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.

XVIII. Návrh složení mezinárodního poradního sboru Archeologického ústavu AV ČR, Praha,
v. v. i.,
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí záměr ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbor dle předloženého návrhu,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušného ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

XIX. Závěry 21. jednání Bytové komise AV ČR
Akademická rada
1.
2.
XX.

schvaluje přidělení, prodloužení a ukončení nájmu dohodou startovacích a standardních bytů podle
zápisu z 21. jednání Bytové komise AV ČR konaného 21. ledna 2021,
ukládá T. Petrasové, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících z jednání Bytové komise AV ČR.
Návrh na změnu jednacího řádu dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.
2.

schvaluje jednací řád dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., podle předloženého návrhu,
ukládá Z. Wolfové, aby informovala předsedu dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie
AV ČR, v. v. i., o schválení jednacího řádu.

XXI. Informace o úpravě směrnice Akademické rady o kontrolních činnostech zaměřených na
hospodaření s veřejnými prostředky v Akademii věd České republiky a na jejích pracovištích
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předloženou upravenou směrnici a souhlasí se zapracováním připomínek,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání předložené směrnice.

XXII. Informace o současném stavu projektu ELI
Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předložený materiál,
žádá J. Řídkého o zaslání požadovaných upřesňujících informací,
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3.

ukládá J. Řídkému, aby ve spolupráci s ředitelem Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., poskytl Majetkové komisi AV ČR informaci o zakládání ELI ERIC.

XXIII. Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2017–2021
Akademická rada
1.
2.

bere se souhlasem na vědomí Zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2017–
2021,
souhlasí s předložením této zprávy LVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

XXIV. Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro informační technologie
AV ČR.
XXV. Zpráva o činnosti Komise pro energetiku AV ČR v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro energetiku AV ČR.
XXVI. Zpráva o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR za rok 2020
Akademická rada bere předloženou zprávu na vědomí.
XXVII. Mezirezortní připomínková řízení v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.
XXVIII. Informace o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech v roce 2020
Akademická rada bere na vědomí informaci o provedených kontrolách ve vědeckých společnostech
v roce 2020.
XXIX. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., za rok 2019 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.,
včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a uložila
řediteli posílit funkčnost vnitřního kontrolního systému v oblastech, v nichž byly kontrolou nalezeny nedostatky.
XXX. Informace o usneseních vlády České republiky za období leden 2021
Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v měsíci leden
2021.
XXXI. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit AV ČR za měsíc leden 2021.

6

XXXII. Různé
1)

Zhodnocení reorganizace Kanceláře AV ČR

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí zhodnocení reorganizace Kanceláře AV ČR prezentované M. Bártovou,
schvaluje s připomínkami úpravy Organizačního řádu Kanceláře AV ČR dle předloženého návrhu (viz příloha 2 zápisu).

2)

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

z podnětu E. Zažímalové bere se souhlasem na vědomí, že bude prodloužen termín pro provedení následné kontroly v Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., do 30. června 2021.
Vzhledem k připomínkám k provedené kontrole a následné časové prodlevě při odstraňování
kontrolou zjištěných nedostatků není možné provést následnou kontrolu v původně plánovaném termínu,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí čl. 27 Stanov AV ČR, dle kterého vykonává Akademická rada své funkce až do ustavení nové Akademické rady. Zároveň bere na vědomí, že
v této souvislosti by měl každý odcházející člen připravit a podepsat předávací protokol o předání agendy člena Akademické rady; formuláře budou připraveny KAV,
z podnětu Z. Havlase bere na vědomí informace o novele zákona č. 246/1992 Sb., zákona na
ochranu zvířat proti týrání, ze které vyplývá nová povinnost vybírat správní poplatek k rozhodnutí o povolení pro práci se zvířaty. Dosud se této agendě věnovala Rezortní odborná komise
AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech, nově bude agenda převedena pod
KAV. M. Bártová informovala o návrhu nového postupu při získávání tohoto povolení s tím,
že pracoviště budou informována bezprostředně po jeho finálním ustavení. Akademická rada
souhlasí, aby akreditovaný vzdělávací program o práci se zvířaty byl spravován v gesci SSČ
s tím, že bude dále řešena případná potřeba financování,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informace o průběhu spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy při testování interiérů vozidel a povrchů pražské MHD na přítomnost viru
covidu-19,
z podnětu P. Krejčího souhlasí, aby byly na poradu ředitelů po konzultaci s L. Horníčkem zařazeny informace o tzv. trusted research, tj. o oblasti týkající se zabezpečení výzkumu proti
narušení třetími zeměmi či výzvědnými aktivitami. Akademická rada rovněž souhlasí, aby byly
tyto aktivity koordinovány i s Odborem mezinárodní spolupráce KAV,
z podnětu L. Náhlíka bere na vědomí, že novým ředitelem Středoevropského technologického institutu CEITEC se stal od 1. února 2021 evoluční biolog Pavel Tomančák,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí informace o výsledku projektu MERIT / výzva H2020MSCA-COFOUND-2020 podávaných Středočeským inovačním centrem (SIC), jehož přípravy
se za AV ČR účastnilo šest pracovišť v rámci programu Regionální spolupráce. Projekt byl
zařazen mezi případné náhradníky. V případě, že nebude možné projekt zahájit, zvažuje Středočeský kraj další podání v roce 2021 v obdobné výzvě Horizon Europe,
z podnětu T. Petrasové bere na vědomí informace o vyhlášení 3. výzvy pro tzv. vědecký inkubátor TANDEM určený k přípravě ERC projektu v programu Podpory výzkumných aktivit
Platformy CEFRES,
z podnětu M. Pravdové bere se souhlasem na vědomí, že předsedkyně AV ČR udělila po
projednání předsednictvem Akademické rady záštitu dalšímu ročníku mezinárodní soutěže
pro studující a pracující v oborech přírodovědných, technických, matematických a medicínských s názvem FameLab 2021. Soutěž organizuje British Council,
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j.

k.

l.
m.
n.

o.
p.

q.

r.

s.

t.

u.

z podnětu M. Pravdové bere na vědomí, že AV ČR po projednání předsednictvem Akademické rady nominovala na Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2020 titul Prostor
mezi geometrií a malířstvím od Ladislava Kvasze z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informace o manuálu komunikace, který by měl sloužit vedení AV ČR k snazší orientaci, na koho se obracet, pokud je třeba medializovat určité
téma či aktivitu spojenou s činností Akademické rady,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informace o studentských vědeckých stážích Otevřená věda 2021,
z podnětu M. Pravdové souhlasí, aby se z důvodu stávající epidemické situace Týden mozku
uskutečnil v termínu 15.–21. března 2021v online formátu,
z podnětu M. Pravdové souhlasí, aby byl z důvodu nepředvídatelného vývoje epidemické situace zrušen Veletrh vědy 2021 s tím, že Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., představí na zasedání Akademické rady dne 9. března 2021 návrh alternativních projektů,
z podnětu J. Řídkého bere na vědomí informace o návrhu nového hodnocení velkých infrastruktur Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí následující písemně předložené informace:
1.
tradiční setkání vedení AV ČR s členy diplomatického sboru, rektory a prorektory pro
vědu a výzkum vysokých škol tzv. Academic Prague je plánováno na 6. září 2021,
2.
ve výběrovém řízení na společné konsorciální projekty v rámci aktivity SEA-Europe
JFS byly předloženy dva projektové návrhy na téma Infekční onemocnění, a to z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Na
téma Nanotechnologie, Digitální zdraví a Biohospodářství nebyly žádné návrhy projektů předloženy,
3.
novým předsedou Čínské akademie věd je prof. Jianguo Hou,
4.
nově byly podepsány prováděcí protokoly k Dohodě o spolupráci s Estonskou a Litevskou akademií věd na mobilitní projekty 2021–2023 a prováděcí protokol k Dohodě
s DAAD (German Academic Exchange Service) a MŠMT na projekty Mobility Plus
2021–2022,
5.
AV ČR obdržela prostřednictvím vědecké diplomatky na Tchaj-wanu nabídku na návrh témat pro spolupráci a možnost stipendijních pobytů s NARLabs (National Applied
Research Laboratories). Zároveň žádá místopředsedy AV ČR o návrh vhodných témat pro tuto spolupráci,
6.
v návaznosti na jednání Odboru mezinárodní spolupráce KAV by mělo dojít na jaře
2021 k uzavření dohody o znovuobnovení spolupráce s CNRS. Předpokládá se spolupráce v rámci programu CNRS International Emerging Actions, na straně AV ČR
v rámci programu Mobility Plus,
7.
informace o aktivitách spojených se členstvím AV ČR v mezinárodních organizacích
EASAC, ISC a IAP,
z podnětu H. Sychrové bere se souhlasem na vědomí informaci, že AV ČR byla sekretariátem
předsedy Senátu ČR vyzvána ke spolupráci při přípravě návštěv velvyslanců jednotlivých
zemí v Senátu ČR,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí informace o jednání s řediteli kanceláří Grantové a Technologické agentury ČR ve věci investičního limitu, který souvisí se změnou zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmu ,
z podnětu L. Vostré žádá M. Bileje, aby ve spolupráci s T. Wenclem připravili pro pracoviště
AV ČR instrukce, jak je možné v souvislosti s brexitem řešit problematiku daní a odvodů za
vědecké pracovníky z Velké Británie,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí souhrn obecných náležitostí výročních zpráv pracovišť
AV ČR z pohledu právních předpisů a žádá ji o přípravu interního předpisu, který by sloužil
pracovištím AV ČR jako základ pro přípravu jejich výročních zpráv,
z podnětu E. Zažímalové bere na vědomí informace o programu porady ředitelů dne 3. března
2021. Poradu ředitelů by měl řídit P. Baran. Předpokládá se, že další porada ředitelů by se
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v.

po schválení harmonogramu zasedání Akademické rady mohla uskutečnit 10. listopadu 2021.
Další podněty do porady ředitelů je možno zaslat do 12. února 2021,
z podnětu M. Bártové bere na vědomí, že zaměstnanci AV ČR spojení s iniciativou „Výzva
Akademii věd ČR k ekologické a klimatické udržitelnosti“ vyzvali kandidáty do Akademické
rady k online diskusi dne 4. března 2021 na toto téma. Zároveň vyzvali KAV k rozeslání pozvánky členům Akademického sněmu AV ČR. Akademická rada prohlašuje, že vzhledem
k tomu, že se nejedná o oficiální předem plánovanou akci v rámci voleb do Akademické rady,
nelze ji oficiálně podpořit, a to ani rozesláním příslušné pozvánky.
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Příloha 1
19/2021 – 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),
10

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),
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 osobní náklady zaměstnance zajišťujícího agendu sociálních sítí (SSČ pro AV ČR a pracoviště AV ČR)
23 podpora činnosti TTO Krč
24 audiovizuální technika pro online komunikaci (všechna pracoviště AV ČR)
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Příloha 2

Organizační schéma KAV
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