
Zápis z 64. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 12. 6. 2019 

Přítomni: J. Bielčíková, P. Bydžovský, M. Davídková, J. Dittrich, J. John, O. Lebeda, P. Lukáš, P. Strunz, 
V. Wagner, I. Wilhelm. 

Omluveni: P. Cejnar, J. Chýla. 

Zasedání Rady bylo zahájeno v 9:18 a řídil jej její předseda V. Wagner. 

Program: 

1.) Kontrola posledního zápisu Rady 
2.) Záležitosti projednávané per rollam 
3.) Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2018 
4.) Rozdělní zisku z roku 2018 
5.) Zaměstnávání vědeckých pracovníků v důchodovém věku 
6.) Návrh týmů pro hodnocení ústavu 
7.) Různé  -      zápis ÚJF do Seznamu výzkumných organizací, 

- Veletrh vědy, 
- výročí Č. Šimáně, 
- výsledky letošního kola programu podpory perspektivních lidských zdrojů, 
- výzkumné infrastruktury II. 

Ad 0) K navrženému programu zasedání nebyly připomínky ani doplnění. 

Ad 1) Zápis z posledního jednání Rady byl připomínkován a zveřejněn na ústavních stránkách, k 
zápisu nejsou již další připomínky. 

Ad 2) Předseda rady stručně informoval o jednání, které proběhlo per rollam: 

Rozpočet pro rok 2019 byl per rollam schválen bez připomínek. 

Závěr: Členové rady vzali na vědomí. 

Ad 3) Ředitel ÚJF P. Lukáš poděkoval všem zúčastněným za pomoc při přípravě Výroční zprávy za rok 
2018 a stručně okomentoval všechny její části. Dozorčí rada projednala Výroční zprávu dne 11. 6. bez 
připomínek. K výroční zprávě nebyly Radou vzneseny zásadní připomínky. 

Hlasování o schválení Výroční zprávy za rok 2018: 

Rada jednohlasně schválila výroční zprávu za rok 2018. 

Ad 4) Ředitel ÚJF P. Lukáš přednesl výsledek hospodaření za rok 2018 a návrh na převod zisku z jiné 
činnosti za rok 2018 ve výši 733 166,19 Kč do rezervního fondu. 

Hlasování: Rada jednohlasně schválila předložený návrh. 

Ad 5) Na žádost některých vědeckých pracovníků ÚJF bylo zahájeno jednání o přípravě dokumentu, 
který by shrnoval doporučení pro zaměstnávání vědeckých pracovníků v důchodovém věku. Ředitel 
ÚJF P. Lukáš uvedl právní omezení dokumentu a navrhl koncipovat jej jako stanovisko Rady. 
Následovala široká diskuze o možných variantách dle vzorů z FZÚ a OTF, z níž vyplynul návrh 



ustanovit komisi pro přípravu dokumentu ve složení: V. Wagner, P. Bydžovský, M. Davídková, 
J. Bielčíková. 

Hlasování o složení komise: Rada jednohlasně odsouhlasila navržené složení komise. 

Komise během léta 2019 navrhne text dokumentu a předá ho k připomínkám Radě. Na dalším 
zasedání Rady bude dokument připraven pro širší diskuzi vědeckými pracovníky ÚJF. 

Ad 6) Ředitel ÚJF P. Lukáš představil předběžný návrh týmů pro nadcházející hodnocení ÚJF. Od 
minulého hodnocení došlo ke změně pouze u týmu neutronové aktivační analýzy, ke kterému byl 
přiřazen tým Dr. Světlíka s ohledem na budovanou infrastrukturu RAMSES. Název týmu bude 
upřesněn. Dále bylo diskutováno možné rozdělení týmu Teoretická fyzika. Bude prodiskutováno 
v rámci OTF a s vedením ÚJF. 

Závěr: Členové rady vzali na vědomí. 

Ad 7) Různé: 

a) V květnu 2019 se podařilo zapsat ÚJF na seznam výzkumných organizací, uvedení ÚJF 
v seznamu  je nově podmínkou u řady grantových žádostí. 

b) Veletrh vědy – vědecký tajemník V. Wagner zhodnotil účast ÚJF na veletrhu jako velmi 
podařenou. V následné diskuzi bylo navrženo požádat na příští rok o větší stánek, V. Wagner 
upozornil na potřebu personálního zajištění, aby byl větší stánek využit. Byli vyzváni všichni 
vedoucí oddělení, aby vytipovali motivované pracovníky i vhodné experimenty pro prezentaci 
ÚJF na příštím veletrhu. 

c) Oslava výročí Č. Šimáně – vědecký tajemník V. Wagner stručně shrnul akci pořádanou ve 
spolupráci s ÚJV Řež a.s. a CVŘ. Během oslav byla v areálu ÚJV Řež za naší spoluúčasti 
odhalena pamětní deska. 

d) V. Wagner stručně zhodnotil výsledky letošního kola Programu podpory perspektivních 
lidských zdrojů -  postdoktorandů. J. Hrtánková se umístila až jako čtvrtý náhradník, a její 
šance na získání finanční podpory je tak velmi malá. 

e) Zástupce ředitele O. Svoboda představil investiční projekty infrastruktur ESS Scandinavia-CZ, 
FAIR-CZ a SPIRAL2-CZ, které budou do 28. 6. 2019 předloženy v rámci výzvy OP VVV č. 
02_18_046 - Výzkumné infrastruktury II. V následné diskuzi bylo vyjasněno několik dotazů 
zejména finančního charakteru (absence mzdových prostředků, výše nepřímých nákladů). 

Závěr: Členové rady vzali na vědomí přednesené informace. 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 11:35. 

Zapsal: O. Svoboda 

Ověřil: V. Wagner 


