Zápis ze 71.jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 24.6.2021
Přítomni:

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

Omluveni: P. Cejnar
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola posledního zápisu Rady
Proběhlá jednání per-rollam
Výroční zpráva ÚJF za rok 2020
Účetní závěrka a rozdělení zisku
Hodnocení ÚJF
Různé

Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda Dr. Wagner. Náměty na úpravy
z posledního jednání Rady byly vyřešeny a zápis byl vyvěšen na webových stránkách
ústavu.
Závěr: K zápisu nebyly připomínky.
Ad 2) O uskutečněných jednání per-rollam informoval předseda Rady. Šlo o schválení
návrhu rozpočtu, poskytnutí vyšší mzdy klíčovému zahraničnímu pracovníkovi projektu
CRREAT, projekt ODZ, schválení žádosti o přeřazení Dr. Havránka a Dr. Světlíka do
nejvyššího kvalifikačního stupně.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.
Ad 3) Výroční zprávu ústavu přednesl ředitel. Zdůraznil úspěšné zakončení projektu
ESS a nejvýznamnější investiční projekt RAMSES, kde jsme získali povolení
k předčasnému užívání budovy a kolaudační souhlas. Ředitel poděkoval všem
zúčastněným za pomoc při vypracování výroční zprávy a stručně okomentoval všechny
jeho části. Dozorčí rada projednala Výroční zprávu bez připomínek.
Jednou z připomínek k výroční zprávě bylo, že dvojnásobné předložení Výkazu
je zbytečné, stačí potvrzení od auditorky.
Další připomínka se týkala oddělení jaderné spektrometrie, kde bylo doporučeno
změnit název na „Oddělení experimentální fyziky částic“. Zde ovšem jde o historický
tradiční název. Ani v současné době nejsou na oddělení jen aktivity spojené s fyzikou
částic. Pro případnou změnu názvu oddělení je tak potřeba hlubší diskuze.
Poslední připomínka se týkala výnosů z hlavní činnosti, konkrétně tabulky na
str.66, kde po zdanění za rok 2019 je nula, zatímco v roce 2020 u výnosů z hlavní
činnosti není nula. Otázka byla vysvětlena.
Neobjevila se však žádná zásadní připomínka

Závěr: Hlasováním byla výroční zpráva jednomyslně schválena.
Ad 4) Ředitel informoval členy Rady o účetní závěrce, která je součástí Výroční zprávy
ÚJF za rok 2020.
U rozdělení zisků výsledků hospodaření navrhuje ředitel převedení celého zisku za rok
2020 ve výši 3 287 294,15 Kč po zdanění převést do rezervního fondu hlavní činnosti.
Závěr: hlasováním byl schválen návrh přerozdělení zisku.
Ad 5) O celkovém hodnocení ÚJF informoval ředitel. Rozporovali jsme dvě věcné
výtky hodnotitelů, a sice:
-

Ústav se dostatečně nesoustřeďuje na propagaci svých aktivit
Metodický nedostatek hodnocení, v němž nebyly dostatečně reflektovány
publikace z velkých spoluprací

Kritika hodnotitelské komise byla zaměřena na to, že ÚJF nemá vlastní PR oddělení a
má velké rezervy v genderové politice a věkové struktuře. Podrobnější rozbor
hodnocení proběhne na příštím zasedání Rady.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.
Ad 6): Na podzim proběhne slavnostní otevření laboratoře AMS. Na Akademii bylo
rozhodnuto, že projekty v rámci INTER-TRANSFER nebudou v roce 2022 vypisovány.
Závěr: členové Rady vzali na vědomí přednesenou informaci.

Zapsala: R. Eliášová

Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

