Zápis ze 53. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 1. 11. 2016
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Kučera, A. Kugler, J. Kvasil, P. Lukáš, O. Lebeda, S.
Pospíšil, V. Wagner, I. Wilhelm
Omluveni: M. Davídková, J. Chýla, J. Mareš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola posledního zápisu Rady
Záležitosti projednávané per rollam
Volby do Rady ÚJF
Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ÚJF
Volby do Akademické rady
Různé

Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda V. Wagner. K zápisu z posledního
jednání Rady nebyly připomínky.
Ad 2) Předseda Rady V. Wagner stručně zrekapituloval záležitosti projednávané perrollam:
Čtyři projekty do výzvy Inter-Excellence
1. Studium baryonových systémů v mezinárodním výzkumném centru FAIR
2. ECT* - evropské středisko pro teoretická studia v jaderné fyzice a příbuzných
oborech
3. NuPECC – Výbor pro evropskou spolupráci v jaderné fyzice
4. Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných
metod v dalších oborech
Závěr: členové Rady vzali na vědomí rekapitulaci projektů per rollam.
Ad 3) V lednu 2017 končí funkční období většiny členů Rady. Ředitel ÚJF přednesl
informaci o postupu voleb nových členů Rady (volby vyhlašuje ředitel). Dne 14. 12. se
uskuteční setkání vědeckých pracovníků, na kterém budou předloženy návrhy kandidátů
do Rady ÚJF. Na tomto setkání bude také navržena nová volební komise. První kolo
voleb proběhne od 6. 1. - 9. 1. a druhé kolo od 13. 1. - 16. 1.
Závěr: Rada jednomyslně odsouhlasila navrženou proceduru voleb.
Ad 4) Dne 31. 5. 2017 skončí funkční období ředitele ÚJF. Předseda Rady přednesl
návrh na vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele ÚJF (vyhlašuje Rada) na

funkční období do 31. 5. 2022. Předložil znění vyhlášení výběrového řízení a navrhl
realizaci tohoto vyhlášení. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele bude též zasláno
představitelům spolupracujících institucí se žádostí o upozornění vhodných kandidátů.
Přihlášky budou přijímány do 23. ledna.
Závěr: Rada vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu
jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. na volební období 2017-2022. Text vyhlášení je uveden
v příloze.
Ad 5) Předseda Rady současně informoval o nadcházejících volbách do Akademické
rady a Vědecké rady. Ředitel ÚJF informoval o rozeslání výzvy na nominaci členů nové
Akademické rady a nové Vědecké rady AV ČR. Představil také stávající členy i již
známé kandidáty pro další funkční období. Termín pro podání návrhů do Akademické
rady a vědecké rady je 11. 12. 2016 – 19. 1. 2017.
V současné době také končí funkční období současného předsedy AV ČR. Jediným
kandidátem na funkci předsedy AV ČR pro období 2017-2021 je prof. RNDr. Eva
Zažímalová, CSc.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesenou informaci.
Ad 6) Předseda Rady informoval o návrhu členů do panelu GAČR. Stávajícím členem
v panelu 203 je Dr. Bydžovský. Nově je navržena Dr. Bielčiková jako druhý člen za
ÚJF. V panelu 204 končí oba zástupci. Nově je navržen Dr. Vacík.
Předseda Rady dále zmínil Týden vědy a techniky, spojený se Dnem otevřených dveří.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.
Zapsala: R. Eliášová
Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Požadavky:








splnění požadavků podle ustanovení § 17, odst. (4) - (6) zákona č.341/2005
Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí (lustrační zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v
některém z oborů výzkumné činnosti ústavu,
významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
organizační schopnosti a zkušenosti,
jazykové znalosti,
morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je pětileté s nástupem 1. června 2017 a koncem
30. května 2022. Přihlášku do výběrového řízení s kontaktními údaji, stručným
životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe,
seznamem hlavních vědeckých prací a stručným rozborem hlavních záměrů a
představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu zasílejte písemně na adresu
tajemnice rady
Renáta Eliášová
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Husinec – Řež 130
250 68 Řež
v zalepené obálce označené na zadní straně nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
ředitel ÚJF AV ČR“ nejpozději do 23. ledna 2017.

