
Zápis z 69. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 26. 11. 2020 
 

Přítomni: P. Lukáš, V. Wagner, P. Strunz, 

Přítomní přes MS Teams: J. Bielčíková, P. Bydžovský, P. Cejnar, M. Davídková, J. Dittrich, 
J. Chýla, J. John, O. Lebeda, I. Wilhelm, 

Omluveni: - 

Neomluveni: - 

Hosté: O. Svoboda 

Zasedání Rady bylo zahájeno v 9:00 a řídil jej její předseda V. Wagner. 

Program: 

1.) Kontrola posledního zápisu Rady 
2.) Záležitosti projednávané per-rollam 
3.) Projednání úpravy Vnitřního mzdového předpisu ÚJF 
4.) Návrhy nových infrastruktur – CANAM, E-RIHS.CZ 
5.) Ustavení mezinárodního poradního sboru 
6.) Průběh přípravy na hodnocení ústavu 
7.) Návrh odborníka do panelu GAČR 
8.) Různé 

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

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

 
Ad 2) Předseda rady stručně informoval o dvou jednáních, která proběhla per-rollam: 

- návrh projektu mobility – Ceccio Giovanni – mezinárodní spolupráce začínajících 
výzkumných pracovníků 

- změny ve složení poradního sboru ÚJF – schválení dodatečných dvou členů 
 

Ad 3) Ředitel ÚJF P. Lukáš navrhl drobnou změnu Vnitřního mzdového předpisu, která odráží 
potřeby vyplácet některé vědecké a technické pracovníky hrazené plně z projektů EU nad 
rámec daný platným zněním Vnitřního mzdového předpisu. Navržené doplnění – přidání 
odstavců c) a d) do kapitoly 9 (Osobní příplatek):  

c) 200% horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě V1 – V6, do které je zaměstnanec zařazen, 
a to v případě, že je celá tarifní mzda i osobní ohodnocení hrazeno z projektů EU, 

d) 200% mzdového tarifu nejvyššího tarifního stupně v tarifní třídě O1 až O14, do které je 
zaměstnanec zařazen, a to v případě, že je celá tarifní mzda i osobní ohodnocení hrazeno 
z projektů EU. 

K navrženému byl vznesen jediný dotaz panem prof. Johnem emailem ještě před zasedáním 
rady, tento byl emailem rovněž i zodpovězen. 

 



Hlasování o schválení úpravy Vnitřního mzdového předpisu: 9 členů rady PRO, 0 PROTI, 3 se 
ZDRŽELI hlasování. 

Rada většinou hlasů schválila změnu Vnitřního mzdového předpisu. 

 
Ad 4) Ředitel ÚJF P. Lukáš krátce informoval o aktivitách ÚJF při přípravě žádosti k nově 
navrhované infrastruktuře E-RIHS.CZ (European Research Infrastructure on Heritage 
Science) a znovu předkládané infrastruktuře CANAM. Rada vzala přednesené informace na 
vědomí. 

 
Ad 5) Ředitel ÚJF P. Lukáš informoval členy rady o postupu při formování mezinárodního 
poradního sboru ÚJF. Původně navržení členové poradního sboru s výjimkou Dr. Kopeckého 
byli schváleni Akademickou radou AV ČR a obesláni jmenovacími dopisy. Schvalování 
dodatečných členů – Paweł Olko na pozici experta na dozimetrii a radiační biofyziku, a Mark 
R. Gilbert – odborník na jaderná data za pana Kopeckého – ze strany AR AV ČR stále probíhá. 
Ustavující schůze mezinárodního poradního sboru byla posunuta předběžně na květen/červen 
2021 z důvodu současné epidemiologické situace s COVID-19. 

 
Ad 6) Zástupce ředitele O. Svoboda krátce informoval členy rady o postupu prací při přípravě 
přihlášky k druhé fázi hodnocení. U většiny dokumentů probíhají poslední revize a korekce a 
termín podání 30. 11. 2020 není ohrožen. Rada vzala přednesené informace na vědomí. 

 
Ad 7) Předseda rady V. Wagner informoval o návrhu nového odborníka do panelu GAČR P203 
(Jaderná a částicová fyzika, astronomie a astrofyzika). Jedná se o F. Křížka z Oddělení 
jaderné spektroskopie, skupiny URHIC. K návrhu se většina členů vyjádřila kladně po emailu 
před jednáním rady, návrh byl radou jednomyslně SCHVÁLEN. 

 
Ad 8) Různé: 

- Zástupce ředitele O. Svoboda informoval radu o udělení mobilitního projektu KINEÓ II. 
podpořeného z evropských fondů. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci 
s COVID-19 v celé Evropě není řešení projektu zatím ohroženo a všech sedm mobilit 
se uskuteční podle plánu.  

- Ředitel ÚJF P. Lukáš informoval o významných stavebních akcích v ÚJF – na konci 
října byla dokončena a převzata nová budova pro projekt RAMSES. V budově jsou již 
rovněž navezeny všechny komponenty urychlovače AMS, jeho instalace zatím bohužel 
nemohla proběhnout z důvodů omezení daných epidemiologickou situací s COVID-19 
v ČR i na straně švýcarského dodavatele Ionplus. U laboratoře pro nanomateriály byla 
zahájena výstavba bezbariérového přístupu – výtahu, financovaného převážně 
z prostředků AV ČR. 

- Ředitel ÚJF P. Lukáš stručně informoval o bodech projednávaných na poradě ředitelů 
ústavů AV ČR. Mezi stěžejní položky patřil rozpočet AV ČR na rok 2021 – navýšení o 
1 % oproti roku 2020, a výhled do dalších let, který předpovídá stagnaci rozpočtu AV 
ČR. 

- Ředitel ÚJF P. Lukáš zhodnotil dosavadní vývoj a přijatá opatření v souvislosti 
s epidemií koronaviru COVID-19. Situace v ÚJF i v areálu ÚJV Řež a.s. je nadále 
příznivá, během podzimní vlny epidemie se objevily pouze izolované případy 



nakažených, které se díky omezenému počtu přítomných pracovníků a zavedeným 
hygienickým opatřením podařilo zvládnout bez přenodu nákazy mezi zaměstnanci. 
Původ nákazy byl ve všech případech mimo řežský areál. Vedení ÚJF spolupracuje 
s krizovým štábem ÚJV Řež a.s. a dochází k pravidelné výměně informací ohledně 
platných opatření a počtu nakažených. Informace jsou rovněž na týdenní bázi 
předávány vedoucím, kteří jsou odpovědní za konkrétní opatření na svých odděleních.  

 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 10:00. 

 

Zapsal O. Svoboda 

Ověřil: V. Wagner 


