Zápis ze 43. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 20.3.2014
Přítomni: M. Davídková, J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, O. Lebeda,
P. Lukáš, J. Mareš, S. Pospíšil, V. Wagner, I. Wilhelm
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola posledního zápisu Rady
Záležitosti projednávané per rollam
Rozpočet ÚJF na 2014
Různé

Ad 1) Program jednání rady řídil předseda V. Wagner. K zápisu z posledního jednání
rady nebyly připomínky.
Ad 2) Předseda rady V. Wagner stručně zrekapituloval záležitosti projednané per rollam
v době od posledního zasedání
- návrh „Biological effects of extremely low radiation background conditions
(BELOWRAD)” předloženého 4 českými, 1 francouzskou a 2 italskými
institucemi pod vedením ÚJF (kontaktní osoba M. Davídková) Evropské
komisi v rámci existujícího projektu Open Project for the European Radiation
Research Area (OPERRA-2013, grant agreement 604984) ;
- navržení V. Petráčka a I. Wilhelma na externí členy Akademického sněmu.

Ad 3) Ředitel ústavu P. Lukáš přednesl informaci o hospodaření ÚJF v roce 2013 a
předložil radě návrh rozpočtu ÚJF na rok 2014. K návrhu rozpočtu se již vyjádřila
dozorčí rada bez připomínek. Rada po diskusi předložený návrh hlasováním schválila.
Usnesení: Rada schvaluje předložený rozpočet Ústavu jaderné fyziky AV ČR na rok
2013.
Ad 4) Ředitel ústavu přednesl návrh na rozdělení institucionálních a investičních
prostředků v roce 2014.
Závěr: Rada po diskuzi schválila:
- rozdělení zisku ÚJF v r. 2013 po zdanění v celkové výši 9 417 561 Kč na
472 561 Kč převedených do rezervního fondu a 8 945 000 Kč převedených do
fondu rozvoje majetku;
- převedení 33 700 000 Kč z rezervního fondu do fondu rozvoje majetku;
- rozdělení prostředků doplňkových (režijních) nákladů z přidělených účelových
projektů v r. 2014 ve výši 25% k pokrytí způsobilých nepřímých nákladů
oddělení, na kterých jsou příslušné projekty řešeny, a ve výši 75% k pokrytí
způsobilých nepřímých nákladů na úkolech vedených v rámci centrálně
spravovaných prostředků ÚJF;
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- rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků na rok 2014;
- rozdělení investičních prostředků na rok 2014.
Ad5)  J. Dobeš a V. Wagner informovali členy rady o setkání ředitelů a předsedů rad
pracovišť AV ČR zaměřeného především na přípravu Strategie rozvoje AV ČR.
Informaci doplnil J. Chýla. Významným momentem Strategie je zaměření na
aktivity směřující k „výzkumu v zájmu veřejnosti“. Připravují se programy
horizontálně zahrnující různými ústavy. V ÚJF zatím nejvíce pokročila příprava
programů „Struktura hmoty na fundamentální úrovni“ a „Materiály na bázi
kovů, keramik a kompozitů“.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí informaci o přípravě Strategie rozvoje
Akademie věd.
Z funkce vládního zmocněnce ČR v SÚJV Dubna byl odvolán R. Mach. Výbor
pro spolupráci ČR s SÚJV navrhuje jako nového vládního zmocněnce J.
Dobeše, jmenování je v pravomoci ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Závěr: Rada vzala na vědomí odvolání dosavadního vládního zmocněnce ČR
v SÚJV.
V. Wagner informoval o žádosti M. Znojila (OTF) o podporu jeho účasti na
konferencích „Pseudohermitovské Hamiltoniány v kvantové fyzice“ (PHHQP
13 v červenci 2014 v Jeruzalémě a PHHQP 14 v září 2014 v alžírském Sétifu),
jejichž je spoluorganizátorem, formou vnitřního projektu ÚJF. Důvodem žádosti
o tuto formu podpory je neudělení grantu GAČR. Rada po diskusi návrh
hlasováním schválila (10 hlasů pro, 1 proti, 1 člen se zdržel hlasování).
Závěr: Rada schválila vnitřní projekt ÚJF na podporu cestovních nákladů
M. Znojila na konference PHHQP 13 a 14 ve výši do 60 000 Kč.
Host veřejného zasedání Rady M. Šumbera přednesl návrh, aby zápisy Rady,
dostupné na internetu ÚJF, byly rozesílány e-mailem všem vědeckým
pracovníkům ÚJF. V diskusi pak byl vysloven názor, že řada pracovníků by toto
rozesílání mohla považovat za zbytečné obtěžování a nebyl přijat jednoznačný
závěr. Dále M. Šumbera navrhl, aby Rada zaujala stanovisko k novým
omezením na nákup výpočetní techniky z prostředků grantů GAČR a zaslala je
GAČR.
Závěr: Rada vzala návrhy M. Šumbery na vědomí.
Grantové návrhy GAČR a dalším poskytovatelům podávané v dubnu 2014 rada
projedná per rollam.
Zapsal: RNDr. J. Dittrich, CSc.
Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.
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Přílohy:
1. Rozpočet ÚJF na rok 2014.
2. Rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků na rok 2014.
3. Rozdělení investičních prostředků na rok 2014.
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