Usnesení
z 9. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 8. února 2022

I.

Ověření zápisu z 8. zasedání Akademické rady AV ČR dne 11. ledna 2022 a jednání per rollam č. 7
1)

Závěry hlasování per rollam č. 4 Majetkové komise AV ČR ze dne
21. ledna 2022 – 7. per rollam

Dle § 4 odst. 5 Jednacího řádu Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva bylo
25. ledna 2022 schváleno per rollam toto usnesení:
Akademická rada

II.

1.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právnímu jednání – uzavření smlouvy o dílo mezi Fyzikálním ústavem
AV ČR, v. v. i., jako objednatelem a zhotovitelem vybraným na základě veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Brain 4 Industry - Inovační centrum“, firmou GEOSAN GROUP a. s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280
02 Kolín III, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 12459, jako zhotovitelem, a to za celkovou cenu
95.598.452,21 Kč bez DPH,

2.

ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících z hlasování
per rollam Majetkové komise AV ČR a z tohoto usnesení.

Situace na energetickém trhu

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace a souhlasí se spoluprací
s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava při hledání řešení nastalé
situace na trhu s energiemi.
III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady

Akademická rada bere na vědomí informace ze zasedání předsednictva Akademické rady
(PAR) dne 1. února 2022, 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)

Ekonomické záležitosti

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

V.

Návrhy na poskytnutí dotací

Akademická rada schvaluje poskytnutí dotací pro rok 2022 v plné výši podle návrhů uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu.
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VI.

Závěry 9. zasedání Majetkové komise AV ČR

Akademická rada
1.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 9. zasedání ze dne 1. února 2022,

2.

schvaluje s připomínkami předložený návrh Dohody o narovnání mezi Akademií věd
České republiky a Czech Edu Academy, s. r. o., IČO 08576807, se sídlem Vodičkova
682/20, 110 00 Praha 1 Nové Město, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320991,

3.

uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodu II.1.1 dle přiloženého zápisu,

4.

ukládá P. Janáčkovi, aby zajistil plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise AV ČR a tohoto usnesení,

5.

děkuje J. Řídkému a Fyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i., za zachycení porušení práv k
ochranné známce AV ČR a zajištění řešení ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV
ČR, v. v. i.

VII.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu fyzikální
chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby na základě návrhu Rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., jmenovala prof. Martina Hofa, Dr. rer. nat., DSc., do funkce ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční
období s účinností od 1. května 2022 do 30. dubna 2027.

VIII. Návrh na jmenování předsedů dozorčích rad pracovišť OV I
Akademická rada
1.

jmenuje JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na druhé pětileté funkční období, tj.
do 30. dubna 2027,

2.

jmenuje prof. Ing. Jiřího Homolu, CSc., DSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky
plazmatu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do
30. dubna 2027,

3.

jmenuje Ing. Jiřího Pleška, CSc., předsedou Dozorčí rady Geofyzikálního ústavu AV ČR,
v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027,

4.

jmenuje Ing. Jiřího Pleška, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky atmosféry
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na druhé pětileté funkční období, tj. do 30.
dubna 2027,

5.

jmenuje prof. Jana Řídkého, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu geoniky AV ČR,
v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027,

6.

ukládá:
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy,
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b.

IX.

I. Müllerové, aby informovala ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí
radě a požádala je o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních
relevantních dokumentech.

Návrh na jmenování předsedů dozorčích rad pracovišť OV II

Akademická rada
1.

jmenuje Ing. Janu Bludskou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J.
Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj.
do 30. dubna 2027,

2.

jmenuje RNDr. Hanu Sychrovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Mikrobiologického
ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na druhé pětileté funkční období, tj.
do 30. dubna 2027,

3.

jmenuje prof. RNDr. Davida Honyse, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Botanického ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna
2027,

4.

ukládá:

X.

a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dekret,

b.

Z. Havlasovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí radě
a požádal je o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

Návrh na jmenování předsedů dozorčích rad pracovišť OV III

Akademická rada
1.

jmenuje PhDr. Markétu Pravdovou, Ph.D., MBA, předsedkyní Dozorčí rady Knihovny
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna
2027,

2.

jmenuje prof. RNDr. Jana Vondráčka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Psychologického
ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30.
dubna 2027,

3.

jmenuje JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Sociologického ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na druhé pětileté funkční období, tj. do 30.
dubna 2027,

4.

jmenuje doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do
30. dubna 2027,

5.

jmenuje doc. RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., předsedou Dozorčí rady Masarykova
ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období,
tj. do 30. dubna 2027,

6.

jmenuje JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu dějin umění
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na druhé pětileté funkční období, tj. do 30.
dubna 2027,

7.

jmenuje doc. RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., předsedou Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na druhé pětileté funkční období, tj. do 30. dubna 2027,
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8.

jmenuje Ing. Pavla Janáčka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Filosofického ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna
2027,

9.

jmenuje Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Slovanského ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna
2027,

10.

jmenuje Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30.
dubna 2027,

11.

jmenuje Ing. Pavla Janáčka, Ph.D., předsedou Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. května 2022 na pětileté funkční období, tj. do 30. dubna
2027,

12.

ukládá:

XI.

a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy,

b.

O. Beránkovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o změně v dozorčí
radě a požádal je o zveřejnění na webových stránkách pracovišť a v ostatních relevantních dokumentech.

Návrh na jmenování místopředsedy Dozorčí rady Biofyzikálního ústavu AV ČR,
v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na místo
místopředsedy,

2.

jmenuje Mgr. Vojtěcha Novohradského, Ph.D., na funkci místopředsedy Dozorčí rady
Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 11. února 2022 na pětileté funkční
období, tj. do 10. února 2027,

3.

ukládá:

XII.

a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,

b.

Z. Havlasovi, aby informoval ředitelku Biofyzikálního ústavu 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 členů dozorčích rad pracoviště Ústavu analytické chemie
AV ČR v. v. i.

Akademická rada
1.

bere na vědomí výsledek hlasování, ve kterém byly předloženy dva návrhy na místo
člena a dva návrhy na místo místopředsedy Dozorčí rady Ústavu analytické chemie
AV ČR, v. v. i.,

2.

jmenuje RNDr. Janu Křivánkovou, Ph.D., na funkci místopředsedkyně Dozorčí rady Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 9. února 2022 na pětileté funkční
období, tj. do 8. února 2027,

3.

jmenuje doc. Ing. Pavla Bobáľa, CSc., na funkci člena Dozorčí rady Ústavu analytické
chemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 9. února 2022 na pětileté funkční období, tj. do 8.
února 2027

4.

ukládá:
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a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušný jmenovací dopis,

b.

Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR,
v. v. i., o výsledku volby a požádal ho o zveřejnění na webových stránkách pracoviště a v ostatních relevantních dokumentech.

XIII. Návrh na jmenování člena Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR,
v. v. i., a Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Akademická rada
1.

bere na vědomí rezignaci PhDr. Daniela Doležala, Ph.D., na funkci člena Dozorčí rady
Ústavu pro soudobé dějiny, AV ČR, v. v. i., ke dni 11. ledna 2022,

2.

bere na vědomí výsledek tajného hlasování, ve kterém byly předloženy návrhy kandidátů
na funkci místopředsedy Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., a na
funkci člena v Dozorčí radě Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,

3.

jmenuje PhDr. Dalibora Vobořila, Ph.D., místopředsedou Dozorčí rady Psychologického
ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 15. února 2022 na druhé pětileté funkční období,
tj. do 14. února 2027,

4.

jmenuje prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., členem Dozorčí rady Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR, v. v. i., s účinností od 9. února 2022 na pětileté funkční období, tj. do 8.
února 2027,

5.

ukládá:
a.

E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací dekrety a děkovné dopisy,

b.

O. Beránkovi, aby informoval ředitele příslušných pracovišť o výsledku tajného hlasování a požádal je o zveřejnění změn na webových stránkách pracovišť a v ostatních relevantních dokumentech.

XIV. Návrh na změnu ve složení Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování
pokusů na zvířatech
Akademická rada
1.

bere na vědomí žádost ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., o výměnu zástupce FGÚ AV ČR, v. v. i., v Rezortní odborné komisi
AV ČR pro schvalování pokusů na zvířatech (dále pouze REKOZ),

2.

odvolává z funkce členky REKOZ MVDr. Kristýnu Bílkovou a děkuje za odvedenou práci
v této komisi,

3.

jmenuje doc. PharmDr. Hanu Kubovou, DrSc., členkou REKOZ s účinností od 9. února
2022,

4.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný a jmenovací dopis.

XV.

Vyjádření Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES k předložené průběžné zprávě o řešení výzkumné aktivity v rámci programu TANDEM Platformy
CEFRES a návrh dalšího postupu pro rok 2022

Akademická rada
1.

bere na vědomí vyjádření Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES, jako svého
pomocného orgánu, k předložené průběžné zprávě o řešení výzkumné aktivity v rámci
programu TANDEM Platformy CEFRES za rok 2021 a návrh dalšího postupu ve věci pro
rok 2022,
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2.

schvaluje vyjádření Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES k průběžné
zprávě o řešení výzkumné aktivity v rámci programu TANDEM Platformy CEFRES
za rok 2021 a návrh dalšího postupu ve věci pro rok 2022,

3.

ukládá T. Kosteleckému, předsedovi Komise pro výzkumné aktivity Platformy CEFRES,
informovat ředitele příslušného pracoviště AV ČR o přijatém usnesení Akademické rady.

XVI. Doporučení Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících
výzkumných pracovníků k běžícím výzkumným projektům
Akademická rada schvaluje doporučení Rady programu na podporu mezinárodní spolupráce
začínajících výzkumných pracovníků o maximální době řešení výzkumných projektů do
30. června 2024.
XVII. Zpráva o činnosti Kanceláře AV ČR za rok 2021
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Kanceláře AV ČR.
XVIII. Schválení platby členského příspěvku do Union Académique Internationale
(UAI) na rok 2022
Akademická rada
1.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace UAI za rok 2022 ve
výši 1 884 eur,

2.

ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku za rok 2022.

XIX. Návrh výsledků výběrového řízení na projekty mezinárodní spolupráce s Centre national de la recherche scientifique (CNRS) od r. 2022
Akademická rada
1.

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR na výsledky výběrového řízení na projekty mezinárodní spolupráce s CNRS od roku 2022,

2.

ukládá D. Honysovi, aby informoval ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání podaných návrhů projektů.

XX.

Prodloužení řešení projektu VICTOR-E z důvodu pandemie covid-19

Akademická rada
1.

souhlasí s prodloužením projektu VICTOR-E do 25. října 2022 a navýšením jeho rozpočtu v roce 2022 o nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021,

2.

ukládá Š. Vajdovi, aby informoval příslušné pracoviště AV ČR o rozhodnutí Akademické
rady.

XXI. Podklad pro návrh usnesení LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR
Akademická rada
1.

bere na vědomí podklad pro návrh usnesení LIX. zasedání Akademického sněmu
AV ČR podle předloženého návrhu,

2.

souhlasí s předáním tohoto podkladu návrhové komisi Akademického sněmu AV ČR.
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XXII. Návrh „Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů“ s oprávněnou organizací Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Akademická rada
1.

schvaluje uzavření Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací Národní zemědělské muzeum,
s. p. o.,

2.

doporučuje E. Zažímalové, aby Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Akademií věd ČR a Národním zemědělským muzeem, s. p. o.,
podepsala.

XXIII. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady o podpoře stavebních akcí
Akademická rada
1.

souhlasí, aby předložená směrnice byla projednána bez předložení věcného záměru
Akademické radě,

2.

schvaluje novelu směrnice podle předloženého návrhu,

3.

ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené novely směrnice.

XXIV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady o podpoře přístrojového vybavení
Akademická rada
1.

souhlasí, aby předložená směrnice byla projednána bez předložení věcného záměru
Akademické radě,

2.

schvaluje novelu směrnice podle předloženého návrhu,

3.

ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené novely směrnice.

XXV. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR, kterou se mění směrnice Akademické rady o podpoře nositele vědeckého titulu „doktor věd“ na pracovišti
AV ČR
Akademická rada
1.

souhlasí, aby předložená směrnice byla projednána bez předložení věcného záměru
Akademické radě,

2.

schvaluje novelu směrnice podle předloženého návrhu,

3.

ukládá Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistila následné vydání schválené novely směrnice.

XXVI. Návrh na změnu složení Kolegia popularizátorů a pracovníků PR
Akademická rada
1.

bere na vědomí žádost ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., o změnu zástupce ústavu v Kolegiu popularizátorů a pracovníků PR,

2.

děkuje Mgr. Jiřímu Hlaváčkovi, Ph.D., za odvedenou práci a jmenuje Mgr. Lucii Markovou, Ph.D., novou členkou Kolegia popularizátorů a pracovníků PR s účinností od 9.
února 2022,

3.

ukládá E. Zažímalové, aby zaslala příslušný děkovný dopis a jmenovací dekret.
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XXVII. Návrh na jmenování člena Koordinační komise pro zařazování pracovníků
do nejvyššího kvalifikačního stupně
Akademická rada
1.

uvolňuje z funkce člena Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího
kvalifikačního stupně doc. Mgr. Tomáše Marvana, Ph.D., na jeho vlastní žádost,

2.

jmenuje PhDr. Zuzanu Parusnikovou, CSc., DSc., členkou Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně.

XXVIII. Vyjádření Komise prémie Lumina quaeruntur k předloženým zprávám o řešení a výsledcích vědeckého programu a návrh dalšího postupu pro rok 2022
Akademická rada
1.

bere na vědomí vyjádření Komise prémie Lumina quaeruntur, jako svého pomocného
orgánu, k předloženým výsledkům vědeckého programu nositelů prémie Lumina
quaeruntur za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022,

2.

schvaluje vyjádření pomocného orgánu k výsledkům vědeckého programu nositelů prémie Lumina quaeruntur za rok 2021 a návrh dalšího postupu pro rok 2022,

3.

ukládá J. Bludské, předsedkyni Komise prémie Lumina quaeruntur, informovat ředitele
pracovišť AV ČR o přijatém usnesení.

XXIX. Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumných témat Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů za období do 31. 12. 2021
Akademická rada
1.

schvaluje výsledky hodnocení ročních a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů dle předložené přílohy,

2.

ukládá J. Bludské, aby informovala ředitele příslušných pracovišť AV ČR o výsledku
hodnocení.

XXX. Zpráva o činnosti Komise pro rovné příležitosti AV ČR v roce 2021
Akademická rada
1.

bere na vědomí předloženou zprávu,

2.

bere na vědomí požadavek na zvážení zavedení genderového hlediska v obsahu výzkumu jako jednoho z hodnoticích kritérií v metodice hodnocení výzkumných týmů a pracovišť AV ČR,

3.

ukládá J. Bludské, aby nadále uvedenou oblast sledovala a průběžně informovala Akademickou radu AV ČR o realizovaných aktivitách.

XXXI. Zpráva o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR v roce 2021
Akademická rada bere předloženou zprávu na vědomí.
XXXII. Zpráva o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2021
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro informační technologie AV ČR v roce 2021.
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XXXIII. Zpráva o činnosti Rady pro kosmické aktivity AV ČR v roce 2021
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Rady pro kosmické aktivity
AV ČR.
XXXIV. Zpráva o činnosti Rady pro využívání duševního vlastnictví AV ČR v roce
2021
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Rady pro využívání duševního vlastnictví AV ČR v roce 2021.
XXXV. Zpráva o činnosti Komise pro energetiku AV ČR v roce 2021
Akademická rada bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Komise pro energetiku
AV ČR.
XXXVI. Zpráva o činnosti Komise pro regionální spolupráci AV ČR za rok 2021 a plnění smluv s kraji ČR
Akademická rada bere na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regionální spolupráci AV ČR
za rok 2021 a plnění smluv s kraji ČR.
XXXVII. Informace o činnosti pracovní skupiny pro právní analýzu postavení a činnosti AV ČR
Akademická rada bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny pro právní analýzu
postavení a činnost AV ČR.
XXXVIII. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 pro Ministerstvo financí
ČR
Akademická rada schvaluje předloženou Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2021
pro Ministerstvo financí ČR.
XXXIX. Zpráva o financování aktivit Učené společnosti České republiky v roce 2021
Akademická rada bere na vědomí Zprávu o financování aktivit Učené společnosti České republiky v roce 2021 na základě výzvy č. 25/2021.

XL.

Výsledky kontroly hospodaření v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.,
za rok 2020 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného
pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků.
XLI. Informace o usneseních vlády přijatých v období od 1. ledna 2022 do 31. ledna
2022
Akademická rada
1.

bere na vědomí usnesení vlády České republiky č. 40 ze dne 26. ledna 2022 k materiálu
Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu
v roce 2022 a ukládá D. Honysovi, aby zajistil úkoly vyplývající pro AV ČR z tohoto usnesení,
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2.

bere na vědomí informaci o dalších usneseních vlády České republiky přijatých v období
od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

XLII. Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR
Akademická rada bere na vědomí předložený přehled mediálních aktivit za období leden
2021.
XLIII. Různé
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
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