
Zápis ze 47. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 26. 3. 2015 

 

 

Přítomni: M. Davídková, J. Dittrich, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, P. Lukáš, S. Pospíšil, 

V. Wagner, I. Wilhelm  

 

Omluveni: J. Dobeš, O. Lebeda   

 

Program:  

 

1. Kontrola posledního zápisu Rady    

2. Záležitosti projednávané per rollam   

3. Návrh rozpočtu na rok 2015   

4. Prezentace projektů zasílaných na GAČR      

5. Navrhované ocenění pracovníků ústavu  

  

 

 

Ad 1) Program jednání Rady řídil předseda V. Wagner. K zápisu z posledního jednání 

Rady nebyly připomínky. 

 

Ad 2) Předseda Rady V. Wagner stručně zrekapituloval záležitosti projednávané per 

rollam: 

 

a) Dva projekty navrhovatele (uchazeče) P. Exnera (ÚJF AV ČR, v.v.i.) do výzvy 

INGO II vyhlášené MŠMT: 

Název projektu: Vykonávání funkce presidenta Evropské matematické společnosti 

Název projektu: Vykonávání funkce místopředsedy výboru fyzikální sekce Academia 

Europaea 

 

b) Projekt navrhovatele (uchazeče) P. Tlustého (ÚJF AV ČR, v.v.i.) do výzvy INGO II 

vyhlášené MŠMT: 

Název projektu: Studium jaderné hmoty v extrémních podmínkách – experimenty CBM 

a HADES 

 

c) Projekt navrhovatele (uchazeče) J. Borovičky (ÚJF AV ČR, v.v.i.) do výzvy GAČR 

mezinárodní bilaterální spolupráce LA 

Název projektu: Arsenic hyperaccumulation in macrofungi 

Zahraniční předkladatel návrhu projektu (Rakousko): prof. Walter Gössler, University 

of  Graz 

 

d) Projekt, který navrhovali kolegové z ORF do výzvy KONTAKT II MŠMT nebyl 

nakonec podán na straně zahraničního partnera a tedy i z jejich strany. 

 

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesenou informaci.   

 



Ad 3) Ředitel ústavu P. Lukáš přednesl informaci o hospodaření ÚJF v roce 2014. 

Hospodářským výsledkem loňského roku byl zisk v celkové výši po zdanění 5 

182 371,71 Kč. Vedení ÚJF navrhuje, aby zisk ÚJF z roku 2014 byl rozdělen na 519 

000 Kč převedených do rezervního fondu a 4 663 371,71 Kč převedených do fondu 

rozvoje majetku.  

Dále ředitel předložil návrh rozpočtu na rok 2015. Ústav obdržel institucionální 

neinvestiční prostředky ve výši 97 538 tis. Kč (o 2% více než v roce 2014) a dotaci na 

rozvoj majetku ve výši 7 492 tis. Kč (o 8% méně než v roce 2014). Rozdělení 

institucionálních neinvestičních prostředků bylo projednáno na poradě s vedoucími 

jednotlivých oddělení. Ředitel ústavu přednesl návrh rozpočtu ÚJF na rok 2015 a návrh  

rozdělení institucionálních neinvestičních a investičních prostředků na rok 2015. Navrhl 

také i v tomto roce rozdělit prostředky na režijní náklady obdržené z přidělených 

účelových projektů na 25 % pro oddělení a 75 % pro centrálně spravované prostředky 

ÚJF. 

 

Závěr:    Rada jednomyslně schválila:  

- předložený přehled rozpočtu Ústavu jaderné fyziky AV ČR za rok 2015; 

- navržené rozdělení zisku z roku 2014 jak do rezervního fondu (519 000 Kč), 

což představuje povinný zákonný převod, tak do fondu rozvoje majetku 

(4 663 371,71 Kč);  

- rozdělení prostředků doplňkových (režijních) nákladů z přidělených 

účelových projektů pro rok 2015 ve výši 25% k pokrytí způsobilých 

nepřímých nákladů oddělení, na kterých jsou příslušné projekty řešeny, a ve 

výši 75% k pokrytí způsobilých nepřímých nákladů na úkolech vedených v 

rámci centrálně spravovaných prostředků ÚJF; 

- rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků na rok 2015; 

- rozdělení institucionálních investičních prostředků na rok 2015.    

 

Ad 4) V dubnu proběhne stavební řízení za účelem povolení předčasného užívání 

stavby objektu 231 a počátkem května proběhne slavnostní otevření pracoviště 

cyklotronu TR24 s představiteli AV ČR, MŠMT a dalších hostů. 

 

Ad 5) Ředitel dále informoval o výsledcích negociací projektů velkých infrastruktur na 

MŠMT (projekt ESS, FAIR). Hlavním výsledkem je, že MŠMT předpokládá pokrytí 

investičních prostředků těchto projektů v novém rozpočtovém období 2016-2022 z 

prostředků strukturálních fondů programu  OP VVV. 

 

Ad 6) Předseda rady V. Wagner řídil další průběh jednání, kde vystoupili navrhovatelé 

grantových projektů:  

a) J. Šaroun (mezinárodní): „Analysis of Residual Stress Gradients near Material 

Interfaces by Neutron Diffraction“. 

b) A. Macková (spoluřešitelka): „Modifikace grafenu a jeho analogických analogů 

iontovými svazky“, přednesl V. Havránek 

c) M. Cutroneo: “Plasmou indukovaná multienergetická iontová implantace pro 

funkcionalizaci materiálů.” 

d) V. Lavrentev: “Development of Metal-fullerene Nanostructures for Plasmatic 

Applications“. 



e) J. Ráliš (spoluřešitel): “Advanced Halogenation and Pseudohalogenation Agents 

Based on Immobilized Organotin (IV) Compounds“ 

f) O. Lebeda: “Excitační funkce jaderných reakcí těžkých nabitých částic – fyzika 

a medicína“, přednesl J. Ráliš 

g) K. Eigner Henke: “Kvantifikace ytria-90 pomocí spektrometrie záření gama 

s vysokým rozlišením pro vyhodnocení 90-Y – PET v biomedicínských 

aplikacích“ 

h) M. Znojil: “Quantum Wheeler-DeWitt Equation and its Unitary Evolution 

Interpretation“ 

i) V. Štěpán (juniorský): “Počítačové modelování poškození DNA ionizujícím 

zářením“, přednesla M. Davídková 

j) T. Dytrych: “Vývoj symetriemi-řízených metod pro modelování středně těžkých 

atomových jader z prvních principů“ 

k) O. Ploc (juniorský):“Ionizing Radiation Induced by Natural Electric Discharge 

in the Atmosphere“, přednesl M. Kákona 

l) J. Vacík: „Study of Lithium Electromechanical Reactivity in Lithium Battery 

Thin Films “. 

           

 

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace o návrzích grantových 

projektů.    

 

Ad5) Předseda Rady informoval členy Rady o navržení Filipa Křížka na Wichterleho 

prémii. Na další ocenění - Cenu Akademie – je navrhován tým J. Mareše za skončený 

grantový projekt. 

 

Závěr: Rada schválila oba návrhy.     

 

 

 

Zapsala: R. Eliášová  

Ověřil:    RNDr. V. Wagner, CSc. 

 

Přílohy: 1. Rozpočet ÚJF na rok 2014.  

              2. Rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků na rok 2014.  

              3. Rozdělení investičních prostředků na rok 2014. 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


