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Usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., v roce 2016 
 

 
6. 1. 2016 

 

 1. Rada Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., navrhuje předsedovi AV ČR následujícího 

kandidáta na funkci ředitele ÚFA AV ČR, v. v. i.: doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.  

 

 2. Rada schvaluje čerpání finančních prostředků na investice schválené v roce 2015 dle 

předloženého seznamu. 

 

 

19. 1. 2016 
 

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

projektu v OP VVV – Podpora excelentních výzkumných týmů. 

 

 

21. 1. 2016 
 

 1. Rada projednala vyjádření ředitele ÚFA k závěrečné zprávě hodnoticí komise a 

doporučuje předat ho Koordinační radě hodnocení. 

 

 

29. 1. 2016 
 

 1. Rada ÚFA schvaluje použití ústavních investičních prostředků na úhradu technického 

zhodnocení – prodloužení licence softwaru IDL ve výši 46 tis. Kč. 

 

 

2. 3. 2016 
 

 1. Rada ÚFA schvaluje použití ústavních investičních prostředků na nákup routeru CISCO a 

zprovoznění sítě Eduroam. 

 

 

10. 3. 2016 
 

 1. Rada doporučuje návrh bilaterálního česko-rakouského projektu podat. 

 

 

16. 3. 2016 
 

 1. Rada doporučuje všech 16 projednaných návrhů grantových projektů GA ČR podat. 

 

 2. Rada schválila navrženou změnu Přílohy 1 a Přílohy 3 vnitřního mzdového předpisu 

ÚFA. 
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 3. Rada projednala situaci na observatoři Panská Ves a shledává, že případný prodej objektů 

roubenka a ubytovna včetně pozemku nebude překážkou funkčnosti observatoře. Rada 

doporučuje řediteli ÚFA, aby zahájil kroky potřebné k prodeji pozemku s budovami. 

 

 4. Rada projednala předložené návrhy na změnu organizační struktury ÚFA. Rada schvaluje 

vyčlenění sekretariátu ředitele z THS, jeho podřízení řediteli ÚFA a provedení 

odpovídajících úprav v Organizačním řádu ÚFA a Organizačním schématu ÚFA. 

Řešením budoucnosti Oddělení horní atmosféry se Rada bude na příštích zasedáních 

pravidelně zabývat. 

 

 5. Rada schválila upravené znění volebního řádu Rady ÚFA. 

 

 

30. 3. 2016 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu Erasmus+. 

 

 

19. 4. 2016 
 

 1. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout postdoktoranda Miroslava Horkého na udělení 

mzdové podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR. 

 

 

21. 4. 2016 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. 

 

 

26. 5. 2016 
 

 1. Rada doporučuje vedení ústavu v souladu s bodem 5 závěrečné zprávy hodnoticí komise 

podporovat publikační aktivitu pracovníků v mezinárodních odborných časopisech jednak 

zvýšením fondu odměn za publikace, jednak vytvořením fondu na finanční příspěvky 

k publikačním poplatkům. 

  Rada se bude pravidelně zabývat dlouhodobými výzkumnými plány a vizemi 

jednotlivých výzkumných týmů. 

  Rada považuje text závěrečné zprávy hodnoticí komise, pokud se týká jednotlivých týmů, 

v některých ohledech za nevyvážený, např. vyzdvihnutím role šéfeditora významného 

mezinárodního časopisu v případě jednoho týmu a naopak opominutím této role v případě 

jiného týmu, oceněním publikací, které nebyly zahrnuty do hodnoceného seznamu, u 

jednoho týmu a naopak opominutím této skutečnosti u jiného týmu. 

  Rada se kriticky staví k 1. fázi hodnocení, která vykazuje velkou míru nahodilosti, a to i 

v rámci hodnocení výstupů jednotlivých týmů. Rada se domnívá, že by na úkor 1. fáze 

mělo být napříště rozšířeno oborové zastoupení v komisi pro 2. fázi hodnocení. 
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 2. Rada schvaluje podání žádosti o dotace AV ČR na nákladné přístroje se spoluúčastí ÚFA, 

jmenovitě ceilometr v předpokládané ceně 1432 tis. Kč bez DPH a investici 

v předpokládané výši 4971 tis. Kč bez DPH na vybudování čisté místnosti 

s termovakuovou komorou, podle doporučení v doplněném zápisu z jednání Technické 

rady ÚFA ze dne 23.5.2016. 

 

 3. Rada schvaluje předloženou výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2015. 

 

 4. Rada schvaluje navržený rozpočet ÚFA na rok 2016. 

 

 5. Rada schvaluje změny organizačního řádu ÚFA týkající se sekretariátu ústavu.  

 

 

1. 6. 2016 
 

 1. Rada schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2015, tj. přidělení zisku po 

zdanění ve výši 1,190.303,49 Kč do rezervního fondu. 

 

 

15. 6. 2016 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu Mobility MŠMT. 

 

 

24. 6. 2016 
 

 1. Rada doporučuje podat všechny čtyři návrhy projektů v programu AV ČR na podporu 

mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků. 

 

 

9. 8. 2016 
 

 1. Rada ÚFA schvaluje použití ústavních investičních prostředků na nákup diskového 

úložiště se záložním zdrojem v předpokládané ceně 132 tis. Kč včetně DPH. 

 

 

30. 8. 2016 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu spolupráce AV ČR s Japonskem a 

návrh projektu v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko. 

 

 

9. 9. 2016 
 

 1. Rada ÚFA schvaluje použití ústavních investičních prostředků na nákup malého traktoru 

pro observatoř Kopisty v předpokládané ceně 54 tis. Kč včetně DPH. 
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27. 9. 2016 
 

 1. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout postdoktorandku Kateřinu Skripnikovou na 

udělení mzdové podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR.  

 

 2. Rada doporučuje podat návrh projektu v podprogramu MŠMT INTER-VECTOR. 

 

 

6. 10. 2016 
 

 1. Rada doporučuje podat všechny tři návrhy projektů v programu PRODEX – ESA. 

 

 

21. 10. 2016 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v podprogramu INTER-ACTION MŠMT. 

 

 

7. 11. 2016 
 

 1. Rada schvaluje zapojení rezervního fondu do povinného spolufinancování projektu 

QJ1520265 Národní agentury pro zemědělský výzkum ve výši 82 tis. Kč. 

 

 

15. 11. 2016 
 

 1. Rada souhlasí s další existencí Skupiny numerických simulací heliosférického plazmatu 

do konce roku 2018. 

 

 2. Rada schvaluje použití ústavních investičních prostředků v předpokládané výši 537 tis. 

Kč na nákup nového červeného osobního automobilu Škoda Octavia Combi a doporučuje 

zvážit možnost jiné motorizace (CNG, benzín). 

 

 3. Za kandidáty do interní části Rady ÚFA budou považováni ti z navržených, kteří jsou 

zároveň členy shromáždění výzkumných pracovníků ÚFA. 

 

 4. Rada schvaluje úpravu rozpětí tarifních mezd pro třídy O3-O5 v Příloze 3 vnitřního 

mzdového předpisu ÚFA. 

 

 

24. 11. 2016 
 

 1. Rada schválila technickou úpravu Volebního řádu Rady ÚFA odrážející předchozí 

přečíslování článků Organizačního řádu ÚFA. 

 

 2. Rada schválila použití ústavních investičních prostředků v předpokládané výši 109 tis. Kč 

na vypracování projektu vestavby čisté místnosti s regulovanou prašností, teplotou a 

vlhkostí. 


