Zápis ze 14. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 5.3.2009
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, P. Lukáš, S. Pospíšil, F.
Spurný (Josef Kučera, místopředseda DR ÚJF jh.)
Omluveni: J. Mareš, P. Mikula, V.Wagner, I. Wilhelm
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu
Ověření záležitostí projednaných per rollam od posledního zasedání
Zpráva o hospodaření ÚJF za rok 2008
Návrh rozpočtu ÚJF na rok 2009 a rozdělení neinvestičních prostředků
Návrh na rozdělení investičních prostředků na rok 2009
Návrh kandidáta na prémii O. Wichterleho
Různé

Ad 1) Program jednání rady řídil její předseda Jan Kučera. K zápisu z posledního jednání
rady nebyly připomínky.
Ad 2) V období od 13. jednání rady byly projednány následující návrhy do programu AV
ČR na podporu mezinárodní spolupráce:
-

„Braggova difrakční optika pro difraktometrii termálních neutronů s vysokým a
ultravysokým rozlišením“ – navrhovatel P. Mikula

-

„Výzkum mikrostruktury termomechanicky namáhaných niklových slitin a
porézních membrán pomocí in-situ maloúhlového rozptylu neutronů“ – navrhovatel
P. Strunz

-

„Vývoj SPIRAL 2/INFS Neutrons for Science a rozvoj spolupráce s laboratoří
GANIL v oblasti jaderné astrofyziky“ – navrhovatel J. Mrázek

Závěr: Rada nemá připomínky k podaným návrhům.
Ad 3) S informací o hospodaření ÚJF v roce 2008 seznámil členy rady ředitel ÚJF.
Podrobné materiály byly členům rady rozeslány. Tento materiál bude součástí výroční
zprávy o činnosti ústavu v r. 2008.
Závěr: Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření ústavu v uplynulém roce.
Ad 4) Návrh rozpočtu ÚJF na rok 2009 přednesl ředitel ÚJF. Akademický sněm na
XXXIII. zasedání schválil pro ÚJF na rok 2009 institucionální příspěvek na neinvestiční
výdaje ve výši 116 180 tis. Kč. Tato částka obsahuje základní část 109 482 tis. Kč
(navýšení proti r. 2008 o 8 %). Dále jsou v této částce jmenovitě stanoveny prostředky na
neinvestiční nákladné opravy ve výši 3 600 tis. Kč, na běžnou údržbu a opravy orientačně

připadá 2 795 tis. Kč a na úhradu nájemného 303 tis. Kč. Rozdělení prostředků na
jednotlivá oddělení bylo prodiskutováno s jejich vedoucími dne 3.3. 2009. Část “Jiné
činnosti“ – výroba a distribuce radiofarmak byla převedena do dceřinné společnosti
RadioMedic. Tím se sníží příjem ústavu z této činnosti, poklesnou ale i náklady a
přepočtený počet pracovníků se sníží o 10%. V rámci „Jiné činnosti“ budou v r. 2009 i
nadále prováděny ozařovací služby na cyklotronu.
Závěr: Návrh rozpočtu a rozdělení neinvestičních prostředků na jednotlivá oddělení pro r.
2009 byl jednomyslně schválen.
Ad 5) Ředitel dále seznámil členy rady s investičními zdroji z dotace na reprodukci
majetku, dotace na přístrojové vybavení na jmenovité položky a zdrojů z účelových
prostředků v r. 2009. Požadavky jednotlivých oddělení ÚJF na rozdělení investičních
prostředků byly přizpůsobeny tak, aby nebyly překročeny limity výše uvedených zdrojů.
Závěr: Rada projednala a vzala na vědomí rozdělení investičních prostředků v r. 2009.
Ad 6) Návrh kandidáta na prémii O. Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky
přednesl místopředseda rady J. Dittrich. V ÚJF byl v letošním roce navržen jediný kandidát
– D. Krejčiřík z OTF. D. Krejčiřík seznámil ve stručnosti radu s výsledky své práce.
Závěr: Rada doporučuje řediteli podat tento návrh.
Ad 7) V posledním bodu programu informoval předseda rady J. Kučera o shromáždění
ředitelů pracovišť a předsedů rad pracovišť 1. sekce matematiky, fyziky a informatiky I.
oblasti věd o neživé přírodě k volbám do Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV
ČR, na němž vzniklo doporučení členům akademického sněmu k volbám na XXXIV.
zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 24. března 2009.
Hlavními body dalších jednání rady bude projednání návrhů projektů k Grantové agentuře
ČR (termín bude stanoven po oznámení výzvy k podávání návrhů) a projednání výroční
zprávy ústavu za r. 2008 (předpokládaný termín druhá polovina května).
Závěr: Rada vzala informaci na vědomí.
Zapsala: Renáta Novotná
Ověřil: doc. Ing. Jan Kučera, CSc.

