Zápis z 2. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 22.3.2007
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, P. Lukáš, J. Mareš, P. Mikula, F. Spurný
Omluveni: S. Pospíšil, I.Wilhelm, J.Kvasil
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizační řád ÚJF AV ČR, v. v. i.
Mzdový předpis ÚJF AV ČR, v. v. i.
Pravidla pro hospodaření s fondy
Zpráva o hospodaření v r. 2006
Projednání rozpočtu na r. 2007
Projednání investic na r. 2007
Schválení výběrové komise pro obsazení funkce ředitele

Jednání rady řídil její předseda Jan Kučera, který rovněž zaslal členům rady před zasedáním
program a projednávané materiály. K návrhu programu nebyly připomínky, byl rovněž ověřen
zápis z 1. jednání rady.
Ad 1) J. Dobeš seznámil zúčastněné s návrhem organizačního řádu ÚJF. V org. řádu došlo
k jediné zásadní změně – osobní a personální agenda přechází nově pod útvar ředitele a bude
současně zpracovávat i mzdové záležitosti. V diskusi byl mimo jiné projednán návrh
A.Kuglera na zkrácení popisu názvu části činnosti OJS – jaderné analytické metody a jejich
použití v interdisciplinárním výzkumu.
Usnesení: Organizační řád byl jednomyslně schválen s výše uvedenou úpravou.
Ad 2) J. Dobeš informoval o vnitřním mzdovém předpisu ÚJF, který vychází z právních a
vnitřních předpisů v něm uvedených a obráží změnu statutu ÚJF ze státní příspěvkové
organizace na novou právní formu ústavu veřejné výzkumné instituce (ve zkratce v. v. i.)
Poukázal na nutnost změny v bodu 11.2, týkající se práce přesčas o sobotách a nedělích, kdy
správná výše stanoveného příplatku činí 50 % průměrného výdělku. V diskusi doporučil
J.Chýla změnit ve vnitřním mzdovém předpisu termín „zaměstnanci“ na „osoby“ a u bodů 7 a
8 vyjasnit otázku platu a mzdy, protože tarifní mzda není v tomto předpisu definována na
rozdíl od tarifního platu, který je definován v Zákoníku práce. Dále J. Chýla navrhl pozměnit
v bodě č.8 formulaci věty:“ Tarifní mzda je základní mzda, jejíž výše je určena zařazením do
tarifní třídy“ a pozměnit ji na:“Tarifní mzda je základní část mzdy, její výše je vymezena
zařazením do tarifní třídy.“
Usnesení: Mzdový předpis byl s navrženými úpravami schválen všemi hlasy.
Ad 3) J. Dobeš dále seznámil radu s ústavními fondy, které zahrnují rezervní fond, fond
reprodukce majetku, fond účelově určených prostředků a sociální fond. Do nově zavedeného
fondu účelově určených prostředků je, mimo jiné, možno i převádět část účelově určených
prostředků až do výše 5 % do dalšího roku.
Usnesení: Pravidla pro hospodaření s fondy byla jednomyslně schválena bez úprav.
Ad 4) Ke zprávě o hospodaření ústavu 2006, kterou přednesl J. Dobeš nebyly připomínky. J.
Dobeš rovněž upozornil na nutnost zveřejnit roční zprávu ÚJF do poloviny roku.

Usnesení: Po diskusi byla zpráva o hospodaření jednomyslně schválena.
Ad 5) Ve zprávě o rozpočtu ÚJF na rok 2007 J. Dobeš poukázal na to, že v předloženém
rozpočtu zatím nejsou zahrnuty účelové prostředky, protože nejsou dosud uzavřeny všechny
smlouvy. Ale i po zahrnutí účelových prostředků bude rozpočet konstruován jako vyrovnaný,
Ve druhé části projednávaného bodu programu, týkající se rozpisu prostředků insitucionálních
informoval J. Dobeš o předpokládaném navýšení o 4 % oproti loňskému roku. Odpověděl i
na dotaz o oddělení ústavního rozpočtu od rozpočtu na jiné činnosti ústavu
Usnesení: Návrh rozpočtu byl radou jednomyslně schválen.
Ad 6) Návrh investic na r. 2007 přednesl J. Dobeš. Návrh byl rozdělen na povinné, většinou
20 % příspěvky na grantové investice a jiné investice. K návrhu nebyly připomínky.
Usnesení: Rada schválila navržené investice k realizaci v roce 2007.
Ad 7) O úkolu výběrové komise a předpisu na její složení podle Interní normy AV ČR
informoval J. Kučera. Výběrová komise má minimálně 7 členů, předseda a nejméně jeden
další člen komise jsou jmenování z členů rady a jsou v ní dále zastoupeni 1 člen Akademické
rady AV ČR, 1 člen Vědecké rady AV ČR a nejméně jedna třetina a nejvýše jedna polovina
odborníků z pracovišť mimo AV ČR. Do naší sedmičlenné komise byli navrženi tito
kandidáti: RNDr. J. Rákosník, CSc. – AR AV ČR, MÚ AV ČR, Prof. B. Velický, CSc. - VR
AV ČR, MFF UK v Praze, Prof. RNDr. J. Kvasil, DrSc., MFF UK v Praze, Ing. I. Obrusník,
DrSc., ČHMÚ, Praha, doc. Ing. J. Kučera, CSc., předseda rady ÚJF, Prof. J.Chýla, CSc., člen
rady ÚJF. Na sedmého člena komise byli navrženi dva další členové rady - Prof. Ing. F.
Spurný, CSc. a RNDr. P. Mikula, DrSc. V tajném hlasování získali oba kandidáti stejný počet
hlasů, Dr. Mikula pak svoji kandidaturu stáhl. Všichni kandidáti pak byli radou jednomyslně
schváleni. Za předsedu výběrové komise byl navržen a schválen většinou hlasů J. Kučera,
který se zdržel hlasování.
J. Kučera dále informoval, že do veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ÚJF
AV ČR, v. v. i. došla ve stanoveném termínu jedna přihláška od Ing. Jana Dobeše, CSc.
pověřeného vedením ÚJF.
Usnesení: Byla schválena výběrová komise na obsazení funkce ředitele a zvolen její předseda.
Mimo program přednesl Ing. O. Lebeda požadavek, aby se rada zabývala uzavíráním smluv s
vědeckými pracovníky na dobu určitou. Poukázal na nemožnost uzavření hypotečního úvěru
při termínované smlouvě, což mladým vědeckým pracovníkům často ztěžuje řešení bytové
otázky. J.Dittrich vysvětlil dosavadní praxi uzavírání termínovaných smluv s vědečkými
pracovníky na základě výsledků atestace. J. Kučera doporučil se touto záležitostí zabývat na
některém z dalších jednání rady.
Usnesení: J. Kučera zařadí projednání této záležitosti na program některého z příštích jednání
rady.

Zapsala: R. Novotná

