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Zápis z 70. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 25. 3. 2021 
 

Přítomni: P. Lukáš, V. Wagner,  

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

Omluveni: O. Lebeda 

Neomluveni: - 

Hosté: O. Svoboda, J. Svobodová 

Zasedání Rady bylo zahájeno ve 14:00 a řídil jej její předseda V. Wagner. Vzhledem k 
probíhající epidemii COVID-19 se zasedání Rady ÚJF realizovalo pomocí elektronických 
prostředků – MS Teams. 

Program: 

1.) Kontrola posledního zápisu Rady 
2.) Záležitosti projednávané per-rollam 
3.) Návrh rozpočtu na rok 2021 
4.) Střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 
5.) Informace o rozdělení institucionálních a investičních prostředků na rok 2021 
6.) Informace o volebním Sněmu AV ČR 
7.) Různé 

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

 
Ad 1) Zápis z posledního jednání Rady byl připomínkován a poté vyvěšen na webu ÚJF. 
K zápisu již nejsou další připomínky. 

 
Ad 2) Per-rollam byl projednán návrh na člena v Radě SÚRO, jednohlasně byla schválena 
paní Ing. Marie Davídková, CSc. 

 
Ad 3) Členům Rady ÚJF byly před jednáním Rady zaslány návrhy rozpočtu ÚJF na rok 2021 
a střednědobý výhled ÚJF na léta 2022-2023. Ředitel P. Lukáš na zasedání Rady stručně 
přednesl hlavní body rozpočtu. K rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

Rada rozpočet na rok 2021 projednala a schválí ho per – rollam po jeho projednání dozorčí 
radou ÚJF. 

 
Ad 4) Ředitel p. Lukáš přednesl střednědobý výhled na roky 2022 – 2023 a okomentoval jeho 
hlavní body.  

K projednávanému byla jediná poznámka pana prof. Chýly o možném navýšení rozpočtu AV 
ČR v letech 2022 až 2024 a tudíž i možném příznivém dopadu na rozpočet ÚJF v následujících 
letech. 

Rada jednohlasně schválila střednědobý výhled. 

 



2 
 

 
Ad 5) Ředitel P. Lukáš stručně shrnul rozdělení institucionálních prostředků i rozdělení 
investičních prostředků ÚJF na rok 2021, podklady byly zaslány Radě ještě před zasedáním. 

Tyto rozpočty byly projednány s vedoucími oddělení dne 24. 3. 2021 na poradě vedoucích 
oddělení. K prezentovanému nebyly vzneseny zásadní dotazy nebo připomínky, členové Rady 
vzali informace o rozdělení institucionálních i investičních prostředků na vědomí.   

 
Ad 6) V. Wagner podal stručnou informaci o Akademickém sněmu – na sněmu proběhla volba 
nové Akademické a Vědecké rady AV ČR. Většina námi preferovaných kandidátů byla zvolena 
v prvním kole. Do Vědecké rady bylo zvoleno pouze 29 kandidátů, protože ani ve třetím kole 
hlasování nebyl zvolen poslední člen ze společensko-vědní oblasti. 

 
Ad 7) Různé: 

- Předseda Rady V. Wagner poděkoval za vedení ústavu všem, kteří se zúčastnili 
hodnocení ústavu. I přes značně komplikovanou situaci danou pandemií COVID19 a 
s ní spojenými omezeními jako např. nutnost distančního jednání hodnotící komise 
proběhlo hodnocení bez problémů.  
 

Zasedání Rady bylo ukončeno v 15:30. 

 

Zapsal: O. Svoboda 

Ověřil: V. Wagner 


