Zápis z 29. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 23.6.2011
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, P. Lukáš, J. Mareš, P. Mikula, S. Pospíšil, V.
Wagner
Omluveni: J. Kvasil, O. Lebeda, I. Wilhelm
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Ověření zápisu z 28. jednání Rady a záležitostí projednaných per rollam v době od
posledního jednání Rady
Projednání výroční zprávy za rok 2010
Rozdělení zisku ÚJF za r. 2010
Projednání investičního záměru – Rozšíření experimentální základny centra urychlovačů
a jaderných analytických metod (CANAM) v ÚJF
Projednání návrhu grantu ÚJF s Ministerstvem kultury

Ad 1) Jednání Rady řídil její předseda J. Kučera. K zápisu z posledního jednání Rady, ani
k projektu v rámci programu COST Dr. Davídkové, který byl projednán per rollam nebyly žádné
připomínky.
Závěr: Rada ověřila zápis z 28. jednání Rady a záležitosti projednané per rollam od posledního
zasedání.
Ad 2) Ředitel ústavu seznámil Radu s výroční zprávou ÚJF AV ČR, v. v. i. za r. 2010. Zprávu
již předtím projednala Dozorčí komise a její drobné připomínky byly do textu již zapracovány.
Závěr: Členové Rady hlasováním schválili znění výroční zprávy v předloženém znění.
Ad 3) Ředitel informoval o výsledku hospodaření ÚJF v r. 2010 (viz výkaz zisků a ztrát
v účetní závěrce výroční zprávy ÚJF za r.2010). Zisku může být podle zákona 341/2005 Sb.
využit pro
- rezervní fond
- investiční fond
- sociální fond,
přičemž minimálně 5% musí být převedeno do rezervního fondu. Ředitel ÚJF doporučil Radě
ke schválení převedení celého zisku do rezervního fondu.
Závěr: Členové Rady schválili převedení zisku za r. 2010 do rezervního fondu.
Ad 4) Dr. Lukáš vystoupil s návrhem projektu nového cyklotronu v rámci projekt Rozšíření
experimentální základny Centra urychlovačů a jaderných analytických metod (CANAM). Tento
projekt využívá návrh na úpravu současné budovy Van de Graafova urychlovače, který byl
vypracován pro projekty DEVISER a AMS, které neuspěly v programu MŠMT OpVaVpI.
Investice do nového urychlovače by proběhla v letech 2012-2014, předpokládá se vícezdrojové
financování (ÚJF, AV ČR, aj). Jednalo by se o zásadní inovaci experimentální základny ÚJF.

Závěr: Členové Rady hlasováním doporučili pokračovat v přípravě projektu.

Ad 5) Návrh projektu NAKI (řešitel:ÚJF, spoluřešitelé: Národní muzeum, Moravské zemské
muzeum), který by měl být financován Ministerstvem kultury přednesl Ing. Fikrle. Jedná se o
návrh zřízení společné laboratoře pro výzkum numismatických sbírek a dalších nálezů metodou
rentgenfluorescenční analýzy.
Závěr: Rada projednala návrh projektu a doporučila jej předložit s mírnými úpravami.

Zapsala: Renáta Eliášová
Ověřil: Jan Kučera

