
Zápis ze 48. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 18.6.2015 

 

 

Přítomni: M. Davídková, J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, P. Lukáš, J. Mareš,  

O. Lebeda, V. Wagner, I. Wilhelm  

 

Omluveni: J. Kvasil, S. Pospíšil 

 

Program:  

 

1. Kontrola posledního zápisu Rady 

2. Záležitosti projednávané per rollam 

3. Projednání výroční zprávy ústavu za rok 2014 

4. Prezentace projektu J. Kučery 

5. Prezentace projektu M. Davídkové podávaného na MZČR 

6. Různé  

 

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: 

 

projekt MOBILITY P. Bydžovského  

projekt J. Kučery s Univerzitou v Saudské Arábii 

navržení J. Štursy k udělení čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky  

 

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace a schválili navržení J. Štursy 

k udělení čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky. 

 

Ad 3) Ředitel ústavu přednesl návrh výroční zprávy za rok 2014 a účetní závěrku. 

Dozorčí rada zprávu schválila na svém zasedání. Ředitel informoval členy Rady o tom, 

že hlavním zdrojem účelových prostředků je pro nás MŠMT. 

 

Závěr: Rada jednomyslně schválila současné znění výroční zprávy včetně účetní závěrky 

a potvrdila rozdělení zisku tak, jak bylo uvedeno na březnovém zasedání Rady. 

 

Ad 4) J. Kučera prezentoval svůj projekt s názvem „Laboratoř urychlovačové hmotnostní 

analýzy (AMS) – Rozšíření infrastruktury CANAM“, který se připravuje pro případné 

podání v rámci programu OP VVV. Vyhlášení výzvy k podání projektů se očekává 

v blízké době. 

 

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí navrhovaný projekt a vyjádřili souhlas s jeho 

případným podáním. 

 



Ad5) Projekt podávaný na MZČR s názvem „In vitro studie vedoucí k redukci 

pravděpodobnosti komplikací zdravých tkání a konformnějšímu ozáření tumoru 

v protonové terapii“ přednesla jeho navrhovatelka M. Davídková. 

 

Závěr: Rada vzala na vědomí navrhovaný projekt a doporučila jeho podání na MZČR. 

 

Ad 6) Ředitel informoval o záměru ÚJF prodat rekreační středisko Sázava. Záměr byl 

Akademickou radou schválen. O koupi tohoto zařízení projevila zájem obchodní 

společnost SVOBODA. Peníze z  realizovaného prodeje zařízení přejdou do zisku ústavu 

a budou přesunuty do rezervního fondu. 

 

Předseda Rady V. Wagner informoval členy Rady o zamýšlených exkurzích na novém 

cyklotronu v rámci 60. výročí založení našeho ústavu. Dále informoval členy Rady o 

slavnostním zasedání Rady dne 2. 11. 2015 v Betlémské kapli. 

 

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace. 

 

 

 

Zapsala: R. Eliášová  

Ověřil:  RNDr. V. Wagner, CSc. 

  vědecký tajemník ÚJF AV ČR, v. v. i.  


