Zápis ze 61. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 6. 12. 2018
Přítomni: J. Bielčíková, P. Bydžovský, P. Cejnar, M. Davídková, J. Dittrich, J. Chýla, J. John,
P. Lukáš, P. Strunz, V. Wagner, I. Wilhelm
Omluveni: O. Lebeda
Program:
1. Kontrola posledního zápisu Rady,
2. Jednání per-rollam,
3. Změna zřizovací listiny ÚJF,
4. Finanční výhled na rok 2019,
5. Různé.
Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda Dr. Wagner. K zápisu z posledního jednání Rady
nebyly připomínky.
Ad 2) Předseda Rady stručně informoval o jednání, které proběhlo per rollam:
a)
Projednání návrhů na podporu projektů pro výzkum a mobilitu mladých pracovníků:
Martin Suchopár: Systematic effects in the KATRIN neutrino mass search.
Alfio Torrisi: Morphological study of biological cells with embedded Au nanoparticles by laser
based imaging techniques and analysis of their radiation damage by MeV ions.
Alifio Torrisi: Characterization of Greek-Roman artifacts using ion, electron, X-ray, neutron and
laser beam techniques.
Giovanni Ceccio: Study of ionization phenomena and beam transport in high chargé state plasma
produced by multi cusp an laser ion sources.
Antonino Cannavo: Study of Li diffusion in ISOL targets for production of radioactive beams.
Návrhy Martina Suchopára a Antonino Cannava byly úspěšné.
b) Projednání návrhů na podporu perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů AV ČR.
Původně projednávaný návrh Alberta Feijoo Aliana a Romany Mikšové byl pozměněn,
Romana Mikšová z osobních důvodů přehodnotila své budoucí plány. Po novém
projednání byli nakonec za ústav navrženi Alberto Feijoo Aliana a Petr Chudoba, podporu
jsme však nezískali.
c)

Projednání tří návrhů na Premii Lumina quaeruntur: Daniel Gazda: Popis málo- a
mnohočásticových systémů s podivností v rámci ab initio přístupů, Petr Veselý: Hledání
přesného řešení jaderného mnohočásticového problému, Kateřina Pachnerová Brabcová:
Effect of radiation modifiers on cellular radiobiology.

d) Projednání projektu INTER-EXCELLENCE
v mezinárodním experimentu KATRIN.

(INTER-TRANSFER)

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.

-

Česká

účast

Ad 3) Ředitel přednesl návrh na úpravu zřizovací listiny ÚJF, která se týká jiné činnosti ústavu.
Dosud bylo jedinou jinou činností ústavu poskytování ozařovacích služeb, návrh předkládá
rozšíření těchto činností. Příslušné texty:
Původní text:
Předmětem jiné činnosti ÚJF je též poskytování ozařovacích služeb na svazcích nabitých částic
za podmínek podle povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji
ionizujícího záření a zákona o veřejných výzkumných institucích.
Navržená změna:
Předmětem jiné činnosti ÚJF je poskytování ozařovacích služeb na svazcích nabitých částic
včetně přípravy radionuklidů a jimi značených sloučenin za podmínek podle povolení Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření a zákona o veřejných
výzkumných institucích, poskytování dozimetrických služeb a provádění analýz s využitím
jaderných metod.
Závěr: Členové Rady hlasování schválili navrhovanou změnu zřizovací listiny ÚJF.
Ad 4) Ředitel informoval o chystaném Akademickém sněmu dne 18. 12., na němž bude schválen
rozpočet AV ČR na rok 2019. Rozpočet AV ČR pro rok 2019 předpokládá zhruba 2% nárůst,
střednědobý výhled na léta 2020-2021 počítá se stagnující výší rozpočtu. Vláda schválila úpravu
minimální mzdy od 1. ledna 2019, vedení ÚJF provede následně úpravu stupnice mzdových
tarifů vnitřního mzdového předpisu ÚJF. Ředitel dále informoval o aktivitách Akademické rady
při zapojení pracovišť AV ČR do akreditačních programů vysokých škol. Vedení ústavu v této
oblasti jedná hlavně s našimi klíčovými partnery, kterými jsou MFF UK a FJFI ČVUT, s oběma
zmíněnými fakultami máme velmi dobré vztahy.
Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.
Ad 5) Předseda Rady informoval o přehledu výsledků našich grantových přihlášek ke GAČR.
Letos jsme podávali 12 standardních projektů, z nichž byly přijaty 4. Dále jsme podávali 1
juniorský grant, který nebyl přijat. V rámci spoluřešitelských projektů jsme dostali polovinu (dva
ze čtyř podaných).
Předseda Rady poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci Dnů otevřených dveří, tato
propagační akce letos opět proběhla velmi úspěšně.
A. Kugler informoval o rozhodnutí Rady organizace FAIR přijmout Českou republiku
zastoupenou ÚJF AV ČR za přidruženého člena (aspirant partnership) FAIR.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.

Zapsala: R. Eliášová
Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

