Zápis z 17. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 12.11.2009
Přítomni:

J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, J. Mareš, P. Mikula,
S. Pospíšil, F. Spurný, V. Wagner, I. Wilhelm
Omluveni: P. Lukáš
1. Předseda Rady J. Kučera zahájil zasedání a navrhl program, ke kterému nebyly
připomínky.
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání proběhla bez připomínek.

3. Rada prověřila projednání per rollam smlouvy o účasti ÚJF v projektu HADES,
návrhu projektu typu INGO „Vykonávání funkce presidenta Mezinárodní asociace
matematické fyziky“ předloženého MŠMT P. Exnerem, pořadí návrhů na
zahraniční cesty v rámci recipročních dohod AV ČR a výběru členů hodnotícího
grémia Soutěže o cenu ÚJF (s návrhem na členy grémia M. Fišera, V.
Hnatowicze, A. Kuglera a E. Truhlíka vyjádřilo per rollam souhlas 9 z 12 členů
Rady a 3 se nevyjádřili).
Závěr: Projednání všech bodů per rollam i ověření proběhlo bez připomínek.
4. Člen Akademické rady a Rady ÚJF J. Chýla podal informaci o financování AV
ČR a jeho perspektivě. V r. 2010 bude rozpočet AV ČR a tedy i ústavů o 10-11%
nižší než v r. 2009. Situace je nestabilní a další perspektiva není v tomto okamžiku
jasná. Další jednání AV ČR a Rady vlády pro VVI dále probíhají. I. Wilhelm
v diskusi zdůraznil společné zájmy „akademického výzkumu“ prováděného v AV
ČR a VŠ. Uvedl dále, že zatímco aplikovaný a základní výzkum se z 95%
překrývají a nelze je přesně odlišit, vývoj a inovace jsou výrazně odlišnou
činností.
Závěr: Rada vzala informaci na vědomí
5. J. Dittrich podal informaci o průběhu publikační činnosti v r. 2009 a stavu její
dokumentace v databázi ASEP. V databázi WoS bylo nalezeno 96 publikací,
v ASEP je zatím zapsáno 35 (dalších 22 publikací je připraveno k zápisu). To
ukazuje, že celkový počet publikací bude patrně srovnatelný s minulým rokem.
V době, kdy přidělování institucionálních prostředků podstatně závisí na počtu
publikací a jejich bodovém ohodnocení, je třeba zápisům do ASEP, odkud jsou
data přenášena do celostátní databáze RIV věnovat náležitou pozornost. To platí
bez ohledu na náš názor na váhu scientometrických kritérií.
Závěr: Rada doporučuje věnovat pozornost evidenci publikací v ASEP.
6. Rada projednala návrh požadavků na nákladné přístroje, který bude předložen AV
ČR. Ředitel ÚJF J. Dobeš informoval o došlých návrzích ve výši 5,081 mil. Kč,
s dalšími po termínu vystoupil vedoucí ONF P. Mikula. Ředitel ÚJF navrhl ze
včas podaných návrhů předložit AV ČR návrhy na následující nákladné přístroje:
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Přístroj
moduly pro zdroje vysokého napětí - HADES
mikrovlnné zařízení pro mineralizaci vzorků
rozšíření spektrometrické aparatury
zářiče 60Co (3 ks)
měřič magnetické indukce
osciloskop
biohazard laminární box
Celkem

Odd.
OJS
OJS
OJR
ODZ
OU
OJR
ODZ

Cena, tis. Kč
1 060
437
630
1 547
240
213
220
4 347

Další menší požadavky budou vzaty v úvahu při vnitřním rozdělování investic
v ústavu. K předloženému návrhu pořadí nebyly připomínky.
Závěr: Rada projednala návrhy požadavků na nákladné přístroje AV ČR a jejich
pořadí.
7. Ředitel J. Dobeš informoval o vyčlenění části jiné činnosti ÚJF do společnosti
RadioMedic, s. r. o., jejímž jediným společníkem je ÚJF. Doposud probíhá
pronájem podniku (produkce radiofarmak) společnosti RadioMedic. Druhá fáze –
nepeněžní vklad části podniku – bude s určitým zpožděním zahájena patrně
k 1.1.2010.
Závěr: Rada vzala informaci na vědomí
8. Ředitel RadioMedic, s. r. o., F. Melichar informoval o projektu produkčního
cyklotronu (energie 24 MeV) pro výrobu radiofarmak. Projekt je předkládán
agentuře Czech Invest v programu Potenciál. Náklady projektu ve výši 70 milionů
Kč by byly ze 40% hrazeny dotací a z 60% z vlastních prostředků RadioMedic.
Diskuse ukázala někdy nedostatečnou informovanost mezi RadioMedic a
odděleními ústavu (OU, OJR). Na úrovni vedení RadioMedic a ÚJF se povedou
další jednání o projektu. Rada si přeje být o dalším vývoji vhodným způsobem
informována.
Závěr: Rada vzala informaci na vědomí a bude projekt dále sledovat.
9. Rada byla informována o návrzích do operačního programu VaVpI (výzkum a
vývoj pro inovace) z prostředků strukturálních fondů EU.
A. O projektu DEVISER (Laboratoř pro funkční materiály, projekt ÚJF a FZÚ)
informoval J. Dobeš za nepřítomného P. Lukáše. Projekt byl po počátečním
dobrém hodnocení vyřazen. Nyní je znovu podáván do dalšího kola návrhů
v prioritní ose 2 – Regionální centra výzkumu.
B. O projektu AMS-NAM (Accelerator Mass Spectroscopy – Nuclear Analytical
Methods, společné centrum excelence ÚJF a FJFI) informoval J. Kučera.
Návrh rozsáhlého projektu byl podán do prioritní osy 1, předpokládané
náklady činí 389 milionů Kč.
Závěr: Rada vzala informaci na vědomí.
10. Různé. Byla podána informace o soutěži o cenu ÚJF. Přihlášeno je 7 prací,
minikonference proběhne 19.11. Po skončení jednání Rady ještě proběhlo jednání
2

ředitele ÚJF s předkladateli návrhů požadavků na nákladné přístroje. O výsledku
bude Rada informována dodatečně.
11. Příští zasedání Rady k projednání podkladů ÚJF pro výroční zprávu AV ČR se
předpokládá 14.1.2010.

Zapsal: J. Dittrich
Ověřil: J. Kučera
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