Zápis z 19. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 4.3.2010

Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Kučera, J. Kvasil, P. Lukáš, J. Mareš, P. Mikula, S. Pospíšil, F.
Spurný, V. Wagner
Omluveni: J. Chýla, I. Wilhelm
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu
Ověření záležitostí projednaných per rollam od posledního zasedání Rady
Rozpočet na rok 2010
Investice na rok 2010
Návrh na změnu zřizovací listiny ÚJF
Informace o hodnocení ústavu AV ČR
Různé: Návrhy na Wichterleho prémii a Cenu L´Oreal

Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda Jan Kučera. K zápisu z posledního jednání rady
nebyly připomínky.
Ad 2) Formou per rollam byli na členy Akademického sněmu pro další funkční období
nominováni doc. Čech, prof. Janouch a prof. Wilhelm. Dále byl per rollam projednán návrh na
cenu SCOPUS pro mladé pracovníky. Za ÚJF byli navrženi 2 kandidáti – J. Borovička z OJS a
D. Gazda z OTF. K záležitostem projednaných per rollam nebyly žádné dodatečné připomínky.
Závěr: Rada ověřila záležitosti projednané per rollam.

Ad 3) Rozpočet na letošní rok přednesl a zdůvodnil ředitel ÚJF. Rozpočet je konstruován jako
vyrovnaný, v porovnání s rokem 2009 jsou institucionální dotace o 12 % nižší, celkové náklady
jsou o 11 % nižší. Přestože ukazatele navrženého rozpočtu vykazují pokles oproti skutečnosti
roku 2009, neočekává se, že bude zásadním způsobem ovlivněna hlavní činnost ústavu.
Závěr: Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2010.

Ad 4) Ředitel dále přednesl požadavky na investice v r. 2010 a zdůvodnil vyškrtnutí 3 položek. O
zbývající investiční prostředky mohou jednotlivá oddělení žádat do 15.3. tr.
Závěr: Rada schválila upravenou část rozpočtu investičních prostředků na r. 2010, zbývající část
bude projednána per rollam.
Ad 5) Návrh na změnu zřizovací listiny ÚJF přednesl ředitel ústavu. Změnou zřizovací listiny
přechází vývoj, výroba a distribuce radiofarmak a radiochemikálií z dosavadní jiné činnosti ÚJF
do dceřinné společnosti Radiomedic s.r.o. . Další předmět jiné činnosti, poskytování ozařovacích
služeb na svazcích nabitých částic, zůstává nadále ve zřizovací listině. Změna zřizovací listiny

byla rovněž projednána na Dozorčí radě ÚJF. Změnou zřizovací listiny nebude ohrožena
realizace hlavní činnosti ÚJF.
Závěr: Rada projednala změnu zřizovací listiny bez připomínek.
Ad 6) Ředitel ÚJF informoval o nastávajícím hodnocení našeho ústavu v rámci AV ČR., které
bude probíhat v letošním a následujícím roce. Cílem hodnocení je posouzení vývoje a výkonnosti
pracovišť. Hodnoceno bude období 2005-2009. Výsledkem hodnocení se projeví i v
institucionální dotaci pro r. 2012 a následující.
Závěr: Rada bere na vědomí nadcházející hodnocení ÚJF.
Ad 7) Místopředseda rady J. Dittrich informoval o návrhu na Wichterleho prémii pro mladé
pracovníky AV ČR. Byla navržena Ing. Jadrníčková, PhD. z ODZ. V krátkém příspěvku
dokumentovala výsledky své práce. Dále byl podán návrh na cenu L´Oreal pro mladé vědecké
pracovnice. Rovněž byla navržena Ing. Jadrníčkovou, PhD.
Závěr: Rada bere na vědomí nominaci Ing. Jadrníčkové na výše zmíněná ocenění.
Příští zasedání Rady je plánováno na polovinu dubna, v závislosti na termínu přihlášek
grantových projektů GA ČR.
Zapsala: Renáta Novotná
Ověřil: Jan Kučera

