
 

Zápis z 67. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 10. 4. 2020 

 

 

Jednání proběhlo distanční formou za pomoci elektronických komunikačních 

prostředků, zúčastnili se: J. Bielčíková, P. Bydžovský, P. Cejnar, M. Davídková, J. 

Dittrich, J. Chýla, J. John, P. Lukáš, O. Lebeda, P. Strunz, V. Wagner, I. Wilhelm.   

 

   

Program:  

 

1. Kontrola posledního zápisu Rady 

2. Záležitosti projednávané per rollam  

3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 

a 2022.  

4. Informace o rozdělení institucionálních a investičních prostředků na rok 2020.  

5. Projednání statutu a složení Poradního sboru ÚJF AV ČR.  

6. Různé  

 

Jednání Rady řídil její předseda V. Wagner. Vzhledem k probíhající epidemii COVID-

19 bylo realizováno zasedání Rady ÚJF pomocí elektronických prostředků, hlasování 

probíhalo formou per rollam. 

   

Ad 1). Kontrola zápisu předchozího zasedání Rady. 

 

Závěr: K zápisu z posledního jednání Rady nebyly připomínky. 

 

Ad 2) Záležitosti projednávané per rollam:  

a) Projekt ODZ zaměřený na biodozimetrii do výzvy IMPAKT: Vývoj nástrojů 

komplexní retrospektivní dozimetrie pro radiační mimořádné události. 

b) Projekt OJS do výzvy MV: Výzkum a vývoj analytických metod pro kontrolu 

jaderných materiálů  

 

Ad 3) Členům Rady ÚJF byly zaslány návrhy rozpočtu ÚJF na rok 2020 a střednědobý 

výhled ÚJF na léta 2021-2022 s komentářem ředitele P. Lukáše. V následné diskuzi 

zodpověděl ředitel několik dotazů. 

 

Závěr: Hlasováním per rollam členové Rady ÚJF zmíněné dokumenty schválili.  

 

Ad 4) Pro informaci obdrželi členové Rady i návrh rozdělení institucionálních 

neinvestičních a investičních prostředků na rok 2020 s komentářem ředitele P. Lukáše. 

 

Závěr: Členové Rady vzali informaci o rozdělení prostředků i přednesené informace na 

vědomí.  

 

Ad 5) Ředitel P. Lukáš zaslal členům Rady informace o statutu a navrhovaném složení 

Poradního sboru ÚJF AV ČR. V následné diskuzi ředitel upřesnil, že velikost poradního 



sboru je úměrná dotaci AV ČR, kterou  lze na činnost tohoto orgánu získat. Odbornost 

jeho členů má pokrýt nejen činnost naší výzkumné infrastruktury CANAM, ale také 

hlavní vědecké aktivity výzkumných týmů ústavu. V budoucnu bude možné případně 

doplnit sbor podle potřeby o dalšího člena. 

 

Závěr: hlasováním per rollam členové Rady ÚJF statut i složení Poradního sboru ÚJF 

AV ČR schválili.  

 

Ad 6) V různém předseda Rady V. Wagner připomenul, že plánované probírání 

projektů podávaných ke GA ČR bylo vzhledem k posunu termínů kvůli epidemii 

zrušeno. Nový termín podávání grantových projektů v soutěži GA ČR bude v květnu.  

 

Zapsal a ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc. 


