Zápis ze 6. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 4.10.2007
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Kučera, J. Kvasil, P. Lukáš, J. Mareš, F. Spurný, V. Wagner
Omluveni: S. Pospíšil, P. Mikula, I. Wilhelm, J. Chýla
Program:
1. Ověření zápisu 5. jednání rady
2. Ověření usnesení schválených per rollam v době mezi 5. a 6. jednáním rady o
projednání návrhů projektů s MŠMT, MPO, volební procedury pro doplňovací volby
do rady a schválení atestačních komisí
3. Informace o vstupu ÚJF do „European Consortium for Asian Field Study“ (ECAF)
4. Návrhy zahraničních cest v rámci dohod AV ČR v r. 2008
5. Návrhy žádostí o „nákladné přístroje“ na rok 2008
6. Smlouva o ozařovacích pracích na reaktoru LVR-15
7. Různé
Program jednání rady řídil předseda J. Kučera. Přivítal dodatečně zvoleného interního člena
rady, jímž se ve druhém kole doplňovacích voleb stal V. Wagner. Konstatoval, že z 12 členů
rady je přítomno 8 členů, takže rada je schopná se usnášet. Materiály k projednání byly
členům rady zaslány před jednáním.
Ad 1) K zápisu 5.jednání rady nebyly připomínky.
Ad 2) J. Kučera podal přehled návrhů čtyř projektů s MŠMT:
a) „Spolupráce ČR s CERN“ – řešitel-koordinátor Prof. Niederle, řešitel za ÚJF M.
Šumbera
b) „Přenos energie v látkovém prostředí a (mikro)dozimetrie ve svazcích a polích
záření vysokých energií-závěry pro biologické a další účinky záření pro zařízení“ projekt F. Spurného pro spolupráci s National Institute of Radiological Science,
Chiba, Japonsko podaný současně k MŠMT a AV ČR
c) „Vývoj nových neutronooptických prvků pro zařízení neutronového rozptylu
s vysokým a ultravysokým rozlišením“ - projekt P. Mikuly pro spolupráci
s Hokkaido University, Sapporo, Japonsko podaný současně k MŠMT a AV ČR
d) “Chemické modifikace biomolekul“ - projekt M.Davídkové v rámci
multinárodního projektu COST koordinovaného Řeckem
Dále informoval o návrzích dvou projektů s MPO:
a) „Příprava radionuklidových
prekurzorů pro radionuklidovou terapii
onkologických onemocnění“ – řešitel F.Melichar
b) „Využití neutronové difrakce v průmyslu“ – spoluřešitelé za ÚJF P.Lukáš a
P.Mikula
Další usnesení schválené per rollam se týkalo volební procedury pro doplňovací volby
jednoho interního člena do rady, podle níž byl v druhém kole těchto voleb zvolen V. Wagner.
Rada tak nyní čítá 8 interních a 4 externí členy a její složení je uveřejněno na webové stránce
ústavu.
Poslední usnesení projednané per rollam se týkalo návrhu ředitele na jmenování
atestační komise pro hodnocení činnosti výzkumných pracovníků s cílem jejich zařazení do
kvalifikačních stupňů, mzdových tarifních tříd podle mzdového předpisu ÚJF a dobu trvání
pracovních smluv atestovaných pracovníků. Bylo schváleno širší složení atestační komise,
z jejíchž členů pak ředitel vždy jmenuje nejméně 5 člennou (většinou 5 člennou) komisi pro

konkrétní atestaci s přihlédnutím ke specializacím atestovaných pracovníků a časovým
možnostem členů komise. Širší složení atestační komise je následující (bez titulů): P. Cejnar
(UK MFF), J. Dittrich (OTF ÚJF), V. Hnatowicz (ONF ÚJF), J. Chýla (FZU AV ČR), J. John
(FTFI ČVUT), J. Kučera (OJS ÚJF), A. Kugler (OJS ÚJF), J. Kvasil (UK MFF), J. Mareš
(OTF ÚJF), P. Mikula (ONF ÚJF), S. Pospíšil (ČVUT ITEF), I. Procházka (UK MFF), F.
Spurný (ODZ ÚJF), V. Wagner (OJS ÚJF).
K problematice atestací informoval J. Dittrich o nutnosti provést atestace v nejbližší
době i u výzkumných pracovníků s pracovní smlouvou na dobu neurčitou a u pracovníků
zařazených do nejvyššího kvalifikačního stupně – vedoucí vědecký pracovník.
Závěr: Všechna usnesení schválená per rollam byla ověřena bez připomínek.
Ad 3) Informaci o vstupu ÚJF do „European Consortium for Asian Field Study“ (ECAF) a o
cílech a záměrech konsorcia podal J. Kučera. Činnost konsorcia usnadní realizaci
projektu ÚJF při výzkumu khmerských chrámů v Angoru, Kambodža a získávání
prostředků pro tento projekt v současné době financovaný MŽP. Zakládajícími členy
konsorcia se kromě ÚJF staly i Orientální ústav AV ČR, v. v. i. a Centrum výzkumu
Řež., s.r.o. Tyto tři organizace se budou podílet na financování činnosti konsorcia
příspěvkem cca 800 EUR.
Závěr: Rada vzala na vědomí vstup ÚJF do ECAF.
Ad 4) S návrhy na zahraniční cesty v rámci dohod AV ČR v roce 2008 vystoupil J. Dittrich.
Návrh byl sestaven s ohledem na důležitost cest a existující kvóty.
Závěr: K navrhovaným cestám nebyly připomínky, návrh byl jednomyslně schválen
Ad 5) K návrhům „nákladné přístroje“ na rok 2008 vystoupil ředitel, který informoval o
postupu při přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení, které se dělí na
část dotací na reprodukci majetku a další část tzv. jmenovitých dotací na přístroje., což
je rozdělování investičních peněz prostřednictvím Akademie. Předkladatelé zdůvodnili
potřebu nákladných přístrojů. U dvou návrhů z ODZ došlo k dohodě o jejich uplatnění
v r. 2008 při projednávání dotací na reprodukci majetku, u jednoho návrhu z ODZ pro
společnou laboratoř radiouhlíkového datování ÚJF a Archeologického ústavu AV ČR
v Praze bylo doporučeno, aby tento požadavek byl podán jako společný požadavek obou
ústavů. Rada doporučila podat návrhy na čtyři nákladná zařízení v pořadí a) analyzátor
plynů pro ODZ, b) elektronická trasa pro ONF, c) spektrometrická trasa pro OJR, d)
komponenty pro MBE pro ONF. Dále v diskusi vystoupil J. Mareš s návrhem referovat
o využití tzv. nákladných přístrojů např. po 3 letech používání.
Závěr: Rada schválila podat žádost o čtyři výše uvedená nákladná zařízení a doporučila
předložit požadavek na nový nízkopozaďový scintilační spektrometr společně
s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze. Rada schválila sledování využití nákladných
přístrojů po třech letech jejich využívání.
Ad 6) V dalším bodu programu ředitel ÚJF referoval o využití horizontálních a vertikálních
kanálů v reaktoru LVR-15 Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s. (ÚJV) a dosavadním
způsobu financování těchto aktivit. Dále informoval o tom, že ÚJF není schopen
akceptovat návrh smlouvy ÚJV o na financování využití reaktoru LVR-15 v letošním
roce, který obdržel před několika týdny. Rada řediteli doporučila dále o smlouvě jednat.
Závěr: Rada souhlasí s dosavadním postupem ředitele ohledně smlouvy o využívání reaktoru
LVR-15 a doporučuje o smlouvě dále jednat s cílem dosažení ekonomicky přijatelných
podmínek pro využití reaktoru pro potřeby ÚJF. Návrh byl jednomyslně odsouhlasen.

Ad7) J. Dittrich oznámil, že A. Macková podala žádost o stipendium L´Oreal. Jedná se o
spolupráci firmy L´Oreal s UNESCO pro podporu vědeckých pracovnic.
Dále J. Dittrich informoval o záměru opět vypsat „Soutěže o cenu ÚJF“ a připomněl
její pravidla. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 31.10.2007. Do soutěže mohou být
přihlášeny práce publikované v recenzovaných časopisech za poslední 3 roky. Na
návrh ředitele byla dohodnuta aktualizace pravidel soutěže. Rada rovněž doporučuje
vědeckému sekretáři o soutěži informovat vedoucí oddělení.
J. Kučera referoval o požadavku J. Šumbery stanovit termíny a program jednání rady
s půlročním až ročním předstihem. J. Kučera vysvětlil nemožnost stanovení termínů a
obsahu jednání rady s takovým předstihem, vzhledem k tomu, že rada musí pružně
reagovat na interní a externí podněty k jednání a musí být zajištěna přítomnost jejích
členů tak, aby rada byla schopná usnášení. V diskusi bylo navrženo stanovit 3-4
rámcové termíny pro další jednání rady a informovat o nich pracovníky ÚJF. Příští
zasedání rady je na základě dosud známých skutečností plánováno na leden 2008
k projednání výroční zprávy ÚJF.
Závěr: Rada vzala na vědomí žádost A. Mackové o stipendium L´Oreal. Rada ukládá J.
Dittrichovi upravit pravidla Soutěže o cenu ÚJF s ohledem na vznik ÚJF AV ČR, v. v. i. a
informovat o pravidlech a termínech soutěže vedoucí oddělení. Rada ukládá J. Kučerovi
vypracovat rámcový plán pro 3-4 další jednání rady v r. 2008 a uveřejnit tuto informaci na
webové stránce rady.
Zapsala: R.Novotná
Ověřil: J. Kučera

