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Usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., v roce 2015 
 

 
13. 1. 2015 

 

 1. Rada doporučuje účast ÚFA v evropském projektu DYNACLIM. 

 

 

23. 1. 2015 
 

 1. Rada projednala návrh směrnice "Způsob nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, 

vývoji a inovacích" a žádá ředitele ÚFA o zapracování navržené úpravy. 

 

 

16. 2. 2015 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu MŠMT – KONTAKT II. 

 

 

25. 2. 2015 
 

 1. Rada doporučuje podat oba návrhy projektů v programu Prodex – spolupráce s ESA. 

 

 

3. 3. 2015 
 

 1. Rada doporučuje podat oba návrhy projektů v programu MŠMT – KONTAKT II. 

 

 

6. 3. 2015 
 

 1. Rada doporučuje všechny předložené návrhy projektů v programech MŠMT – 

KONTAKT II a INGO II-POPLATEK podat. 

 

 

19. 3. 2015 
 

 1. Rada doporučuje všech 14 projednaných návrhů grantových projektů GA ČR podat. 

 

 2. Rada se seznámila s personální situací na observatoři Panská Ves a doporučuje řediteli a 

vedoucímu Oddělení horní atmosféry podniknout kroky k personálnímu zajištění provozu 

observatoře na další léta. 

 

 3. Rada projednala Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2014 a žádá vedení ústavu o 

zapracování připomínek. Konečné schvalování bude provedeno po projednání výroční 

zprávy Dozorčí radou ÚFA. 

 

 4. Rada schválila návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2014, tj. přidělení zisku po 

zdanění ve výši 1 107 397,72 Kč do rezervního fondu. 
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 5. Rada projednala bez připomínek návrh rozpočtu ÚFA na rok 2015. Konečné schvalování 

bude provedeno zároveň s výroční zprávou za rok 2014. 

 

 6. Rada schválila zapojení rezervního fondu do spolufinancování projektu QJ1520265 

Národní agentury pro zemědělský výzkum ve výši 86 tis. Kč. Rada byla seznámena 

s dalšími požadavky na využití prostředků z rezervního fondu, které bude ředitel ÚFA 

v průběhu roku předkládat ke schválení per rollam. 

 

 7. Rada doporučuje řediteli podat návrh na udělení Prémie Otto Wichterleho Evě Macúšové. 

 

 8. Rada schvaluje použití ústavních investičních prostředků na úhradu licence softwaru IDL. 

 

 

8. 4. 2015 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu Horizont 2020. 

 

 

27. 4. 2015 
 

 1. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout postdoktoranda Petra Kašpara na udělení 

mzdové podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR. 

 

 

14. 5. 2015 
 

 1. Rada schválila Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2014 a rozpočet ÚFA na rok 

2015. 

 

 

26. 5. 2015 
 

 1. Rada doporučuje všechny tři předložené návrhy bilaterálních mobilitních projektů podat. 

 

 2. Rada schválila použití ústavních investičních prostředků na instalaci klimatizační 

jednotky v místnosti 13 budovy ÚFA. 

 

 

8. 6. 2015 
 

 1. Rada ÚFA, vycházejíc z názoru technické rady, že objekt „roubenka“ v areálu 

telemetrické stanice ÚFA v Panské Vsi není a v dohledné době ani nebude potřebný pro 

provoz telemetrické stanice, nemá námitek proti jeho demolici. 

 

 

31. 8. 2015 
 

 1. Rada doporučuje oba předložené návrhy projektů spolupráce s Japonskem podat. 
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8. 9. 2015 
 

 1. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout postdoktorandku Hanu Hanzlíkovou na udělení 

mzdové podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR. 

 

 2. Rada doporučuje řediteli ÚFA zajistit správu výpočetního systému Amálka-ÚFA po jeho 

modernizaci tak, aby mohl být využíván všemi odděleními ústavu, které o to projeví 

zájem. 

 

 3. Rada doporučuje oba předložené návrhy bilaterálních mobilitních projektů podat. 

 

 

5. 11. 2015 
 

Rada Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení 

funkce ředitelky/ředitele Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 

Požadované kvalifikační a odborné předpoklady pro výkon funkce jsou: 

- Ph.D. nebo ekvivalentní vzdělání ve fyzice, matematice, ve vědách o Zemi nebo 

v příbuzných oborech 

- alespoň 10 let praxe v oboru souvisejícím s předmětem hlavní činnosti Ústavu fyziky 

atmosféry AV ČR, v. v. i. 

- organizační schopnosti 

- zákonné požadavky podle § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb. a podle zákona č. 

451/1991 Sb., v platném znění. 

Konečný termín pro předložení přihlášek, doplněných plánem působení ve funkci, odborným 

životopisem, seznamem publikací a celkovým počtem jejich citací, je 5. ledna 2016, 12:00 

SEČ. 

Přihlášky musí být v uvedeném termínu doručeny na adresu 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 

Boční II 1401 

141 31  Praha 4 

v zalepené obálce se zřetelnou poznámkou "Výběrové řízení na ředitele ÚFA AV ČR". 

 

 

20. 11. 2015 
 

 1. Rada schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši 104 tis. Kč na cestovní náhrady 

pracovníků Oddělení meteorologie na konferenci ECSS 2015 a na posílení fondu 

investičních prostředků na úhradu investičních akcí ÚFA.  

 

 2. Rada žádá ředitele ÚFA, aby zjistil možnosti celoakademické koordinace nákupu 

odborných periodik. 

 

 

4. 12. 2015 
 

 1. Rada schvaluje použití ústavních investičních prostředků ve výši 72 tis. Kč na předplatné 

softwaru MATLAB na rok 2016. 
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11. 12. 2015 
 

 1. Rada doporučuje předložený návrh projektu v programu Bezpečnostní výzkum MV ČR 

podat. 


