Zápis z 55. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 30. 3. 2017
Přítomni: J. Bielčíková, P. Cejnar, M. Davídková, J. Dittrich, J. Chýla, J. John, P.
Lukáš, O. Lebeda, V. Wagner, I. Wilhelm
Omluveni: P. Bydžovský, P. Strunz
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola posledního zápisu Rady
Projednání výsledků jednání komise pro výběr kandidáta na funkci ředitele ÚJF pro
další funkční období
Projednání návrhu rozpočtu a rozdělení investičních prostředků ÚJF na rok 2017
Informace o personálních změnách v Dozorčí radě
Návrh kandidátů do programu podpory mzdy doktorandů na pracovištích AV ČR
Projekty navrhované do GAČR
Informace o Akademickém sněmu

Ad 1) Program jednání Rady řídil její předseda V. Wagner. K zápisu z posledního
jednání Rady nebyly připomínky.
Ad 2) Předseda Rady V. Wagner informoval členy Rady o jednání komise pro výběr
kandidáta do funkce ředitele ÚJF, která se sešla 6. 3. 2017. Do výběrového řízení se
přihlásil jako jediný kandidát současný ředitel Dr. Petr Lukáš.
Dosavadní ředitel ÚJF P. Lukáš prezentoval Radě a ústavní veřejnosti své hlavní
záměry a představy o řízení, činnosti a dalším rozvoji Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.
v. i., ve funkčním období 2017-2022.
Předseda Rady otevřel veřejnou část diskuse k vystoupení ředitele P. Lukáše. Po jejím
ukončení proběhlo uzavřené jednání Rady, které bylo ukončeno tajným hlasováním
členů Rady o tom, zda bude jediný přihlášený kandidát navržen předsedkyni Akademie
věd ČR ke jmenování do této funkce.
Závěr: Rada doporučila předsedkyni Akademie věd jmenovat do funkce ředitele ÚJF na
další funkční období současného ředitele P. Lukáše (všech devět odevzdaných
hlasovacích lístků bylo kladných).
Ad 3) Ředitel seznámil členy Rady s návrhem rozpočtu ústavu na rok 2017 a stručně
pojednal o rozdělení investičních prostředků. Návrh rozpočtu je konstruován jako
vyrovnaný. Novela zákona o veřejných výzkumných institucích spolu s novelou zákona
o rozpočtových pravidlech ukládají ústavu nové povinnosti, např. povinnost zveřejnit
návrh rozpočtu instituce 10 dní před jednáním Rady a povinnost zveřejnit rozpočet
instituce do 30 dnů po jeho schválení Radou. Obě novely dále ukládají institucím

povinnost zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu po jeho schválení Radou. Střednědobý
výhled rozpočtu ÚJF nebyl předložen 55. jednání Rady ÚJF, bude dodatečně předložen
Radě a projednán formou per-rollam. Návrh rozpočtu ÚJF na rok 2017 byl předložen
Dozorčí radě ÚJF, která jej projednala per-rollam dne 29. 3. 2017. Návrh vytváří
rezervu na pokrytí 5% podpory projektů strukturálních fondů v operačním programu
OP VVV. Návrh rozdělení institucionálních neinvestičních a investičních prostředků
pro rok 2017 byl projednán s vedoucími oddělení na poradě dne 30. 3. 2017.
Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2017 byla Rada seznámena s výsledkem hospodaření
ústavu v roce 2016.
Závěr: Rada jednomyslně schválila návrh rozpočtu a rozdělení investičních prostředků
na rok 2017.
Ad 4) Ředitel informoval o jmenování nových členů Dozorčí rady ÚJF s účinností k 1.
5. 2017.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesenou informaci.
Ad 5) Předseda Rady navrhl dva postdoktorandy do programu perspektivních lidských
zdrojů (financování postdoktorandských míst na pracovištích AV ČR): Jitku Vrzalovou
a Martina Suchopára.
Závěr: Rada schválila navržené kandidáty.
Ad 6) Předseda Rady vyzval řešitele projektů podávaných na GAČR, aby stručně
prezentovali své grantové přihlášky.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

K. Pachnerová-Brabcová (přednesla M. Davídková), juniorský grant: Synergie
účinků ionizujícího záření a ketogenního prostředí v lidských buněčných liniích,
A. Macková: Vytváření optických center a mikrostrukturování v ZnO a kubické
zirkonii,
M. Šumbera: Studium produkce kvarkonií v proton-protonových a protonjaderných srážkách v přiblížení barevného dipólu,
V. Jakubský: Analýza fyzikálních systémů popsaných nízko-dimenzionální rovnicí
Diracova typu,
P. Veselý, spolunavrhovatel: Kolektivní dynamika atomových jader v silně
korelovaných atomových systémech,
D. Vénos: Kalibrační a systematická měření v mezinárodním neutrinovém projektu
KATRIN,
P. Strunz (přednesl Ch. Hervoches): Microstructure and residual stress in metal
based composities modified by intensive plastic deformation,
J. Kameník: Esenciální a toxické prvky v lidských vlasech v minulosti a porovnání
s kriticky vyhodnocenými hodnotami pro současnou populaci,
P. Bydžovský (přednesl A. Cieplý): Studium produkce a vlastnosti hadronů a
hadronových systémů,
J. Vacík (přednesl P. Horák), spolunavrhovatel: Janusovy nanočástice pro katalýzu
a membránové procesy,

k) J. Vacík (přednesl P. Horák): Mikrostrukturní analýza MAX a MXene
nanolaminátu s vysokou radiační odolností,
l) J. Mizera (přednesl V. Wagner), spolunavrhovatel: Radiolytická alterace organické
hmoty v uranonosném prostředí.
Závěr: Rada vzala na vědomí navrhované projekty.
Ad 7) Předseda Rady přednesl hlavní informace o 50. zasedání Akademického sněmu.
Závěr: Rada vzala na vědomí přednesenou informaci.
Zapsala: R. Eliášová
Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

