Zápis z 8. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 28.2.2008
Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, P. Mikula, S. Pospíšil,
F.Spurný
Omluveni: P. Lukáš, J. Mareš, V. Wagner, I. Wilhelm
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z 7. jednání rady
Informace o fiskálním roce 2007
Rozpočet na rok 2008
Změna mzdového předpisu
Investice na rok 2008
Žádost o prodloužení výzkumného záměru ÚJF a hodnocení jeho plnění
v letech 2005-2007
7. Různé
Program jednání rady řídil předseda J. Kučera. 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 z 7. jednání rady nebyly připomínky.
Ad 2) Ředitel ÚJF informoval o výsledcích hospodaření ústavu v roce 2007.
Závěr:Rada vzala informaci na vědomí, podrobnější rozbor hospodaření bude součástí
výroční zprávy.
Ad 3) Ředitel předložil návrh rozpočtu na rok 2008. Návrh rozpočtu je konstruován
jako vyrovnaný.
V části výnosů návrh rozpočet vychází z:
a) předpokládaných tržeb za vlastní výkony a zboží
b) zúčtování fondů
c) zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace
d) institucionální schválené dotace
e) známých přidělených účelových prostředků
V části nákladů vychází návrh rozpočtu v rozdělení mezi jednotlivé nákladové
položky ze skutečnosti minulého roku 2007. Relativně (asi o 12 %) je navýšena
částka na spotřebu energií.
Návrh rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků vychází z výše uvedených
předpokladů rozpočtu a ze skutečnosti čerpání jednotlivých položek v roce 2008.
Návrh byl projednán na poradě vedoucích útvarů dne 22. února.
Institucionální prostředky byly navýšeny o 4,2%, dotace na reprodukci majetku o
19%, mzdové prostředky o 5%. Předseda rady J. Kučera otevřel diskusi k návrhu
rozpočtu. Zazněl požadavek na navýšení částky na kapalný dusík pro chlazení
detektorů na ORF a na OJS. Bylo doporučeno navýšit položku na dusík pro OJS na
40.000 Kč.
Závěr: Rada schválila návrh rozpočtu s navrženou dodatečnou úpravou.

Ad 4) Ředitel předložil radě ke schválení změnu mzdového předpisu. Tento interní
dokument vychází z navýšení institucionální dotace o 4,2% a z jednání
s odborovou organizací ústavu. Změna se týká Příloh P4 a P5 předpisu
stanovujících tarifní rozpětí pro třídy V1 až V6 a stupnici mzdových tarifů pro
tarifní třídy O1 až O14. V navrhované změně jsou navýšeny hranice tarifních
rozpětí a mzdové tarify v průměru o 5%. Toto navýšení odpovídá reálným
možnostem ústavu v roce 2008 a bylo projednáno s výborem odborové
organizace ústavu. V průběhu diskuse rada zjistila, že v předložených
tabulkách je chyba. Ředitel požádal radu o schválení opraveného návrhu per
rollam.
Závěr: Rada schválila koncepci mzdového předpisu s tím, že aktuální předpis bude
znovu předložen ke schválení per rollam. K předpokládanému navýšení platů
dojde od 1.3.2008. Předpis byl schválen per rollam v následujících dnech a
schválení bude ověřeno při příštím zasedání rady.
Ad 5) V dalším bodě jednání informoval ředitel o požadavcích na investice na rok
2008 z fondu reprodukce majetku. Vzhledem k tomu, že požadavky
z jednotlivých oddělení převýšily přidělený limit, navrhl ředitel vyjmout ze
seznamu některé požadavky. V diskusi zazněl návrh na koupi bytu pro vědecké
pracovníky. V této souvislosti předseda rady J. Kučera navrhl požádá THS o
finanční rozvahu před dalším jednáním o investičních prostředcích.. Po diskusi
schválila rada rozdělení dotace na reprodukci majetku v celkové výši 11 280 000
Kč.
Závěr: Rada souhlasí s navrhovanými investicemi.
Ad 6) Ředitel informoval radu o žádosti o prodloužení výzkumného záměru ÚJF o
jeden rok, do 31.12.2011. Ředitel a místopředseda rady J.Dittrich informovali
radu o materiálech vypracovaných pro nadcházející hodnocení výzkumného
záměru. V diskusi zazněl návrh na změnu názvu v předkládaných materiálech –
u označení „cyklotron“ na „urychlovače“ a dále bylo navrženo zdůraznit
pozitivní aspekty v hodnocení ústavu a zkrácení závěrečného části hodnocení.
Závěr: Rada projednala hodnocení výzkumného záměru v letech 2005-2007.
Ad 7) V posledním bodu programu připomněl místopředseda rady J.Dittrich termín
(31.3) pro podání přihlášek na ocenění věd. pracovníků jako Prémie Otto
Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky do 35 let, medaile AV ČR, Ceny
AV ČR a stipendium J.E. Purkyně.
Závěr: Rada vzala na vědomí termín přihlášek na ocenění vědeckých pracovníků.
Příští jednání rady proběhne 27.3.2008 a hlavním námětem bude projednání
grantových přihlášek pro GA ČR. Anotace grantů budou členům rady rozeslány
předem.
Zapsala: R.Novotná
Ověřil: J. Kučera

