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Usnesení Rady ÚFA AV ČR, v.v.i., v roce 2013 
 

 
28. 1. 2013 
 

 1. Rada doporučuje podání obou předložených návrhů projektů v Operačním programu 

Praha – Konkurenceschopnost bez připomínek. 

 

 

18. 2. 2013 
 

 1. Rada doporučuje hlasy všech deseti zúčastněných členů návrh projektu v programu 

European Research Council – Consolidator Grant 2013 podat. 

 

 

4. 4. 2013 
 

 1. Rada doporučuje s drobnými připomínkami všech 15 projednaných návrhů grantových 

projektů GA ČR podat. 

 

 2. Rada doporučuje řediteli nereagovat na stávající verzi Strategie dalšího rozvoje AV ČR a 

vyčkat, jaký bude další vývoj v této záležitosti. 

 

 3. Rada podporuje podání návrhu na udělení Prémie Otto Wichterleho pracovnici ÚFA 

T.Šindelářové a návrhu na udělení Akademické prémie O.Santolíkovi. 

 

 4. Rada jednomyslně schválila použití investičních prostředků pro rok 2013 podle návrhu 

Technické rady ÚFA. Rada doporučuje řediteli, aby rozšířil stávající Technickou radu o 

další dva členy. 

 

 

22. 4. 2013 
 

 1. Rada žádá vedení ústavu, aby na webových stránkách ÚFA v sekci Rada instituce 

zveřejnilo přehled o činnosti Rady v roce 2012 a počínaje rokem 2013 zveřejňovalo 

usnesení jednotlivých zasedání Rady a projednávání per rollam. 

 

 2. Rada projednala Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v.v.i., za rok 2012 a žádá vedení ústavu o 

zapracování připomínek. Konečné schvalování bude provedeno per rollam. 

 

 3. Rada jednomyslně schválila předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 

2012, tj. přidělení zisku po zdanění ve výši 732.404,39 Kč do rezervního fondu. Rada 

jednomyslně schválila zapojení rezervního fondu jako povinné spolufinancování projektů 

TA 01020592 (ve výši 99 tis. Kč) a TA 01031509 (ve výši 100 tis. Kč) v roce 2013. Rada 

projednala návrh rozpočtu ÚFA na rok 2013 a postoupila ho Dozorčí radě ÚFA. Konečné 

schvalování rozpočtu bude provedeno per rollam. 

 

 4. Rada projednala návrhy na rozšíření Technické rady ÚFA a žádá ředitele o jmenování tří 

nových členů. 
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 5. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout postdoktoranda V.Bližňáka na udělení mzdové 

podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR. 

 

 6. Rada žádá ředitele ÚFA o vydání příkazu, který bude požadovat, aby navrhovatelé a 

spolunavrhovatelé všech projektů doručili požadované informace Radě vždy nejpozději 

10 dní před termínem podání návrhu projektu. 

 

 7. Rada vzala na vědomí Poziční dokument ke Strategii rozvoje AV ČR. 

 

 8. Rada žádá ředitele ÚFA, aby se zasadil o zařazení časopisu Meteorologické zprávy do 

nového Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. 

 

 

4. 6. 2013 
 

 1. Rada schválila Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2012. 

 

 

12. 7. 2013 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v Programu dvoustranné spolupráce s Německem 

(PPP). 

 

 

16. 7. 2013 
 

 1. Rada ÚFA schvaluje druhé kolo investic do přístrojového vybavení na rok 2013 podle 

doporučení Technické rady ÚFA z 9.7.2013. 

 

 2. Rada ÚFA schvaluje podání žádosti o investiční prostředky AV ČR na nákladný přístroj 

(k realizaci v roce 2014) podle doporučení Technické rady ÚFA z 9.7.2013. 

 

 

30. 8. 2013 
 

 1. Rada doporučuje podat všechny tři projednané návrhy projektů v programu MŠMT – 

KONTAKT II. 

 

 

10. 10. 2013 
 

 1. Rada s připomínkami jednomyslně schválila Směrnici o poskytování cestovních náhrad. 

 

 2. Rada s připomínkami jednomyslně schválila Směrnici o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

 

 3. Rada schvaluje požadavky na investice v následujícím pořadí: 

1. Navýšení ceny výpočetního serveru (38 tis. Kč, již dříve schválená investice) 

2. Statistický software IBM SPSS (98 tis. Kč) 

3. Vstupní přijímací jednotka pro observatoř Panská Ves (2 ks, 182 tis. Kč) 
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4. Zálohovací zařízení (93 tis. Kč) 

5. USB osciloskop (2 ks, 85 tis. Kč) 

6. IBM blade servery (225 tis. Kč) 

  První 4 položky je možno nakoupit, ostatní až podle dispozic vedoucí THS. 

 

 

16. 12. 2013 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu Alfa TA ČR. 

 

 

19. 12. 2013 
 

 1. Rada schválila Spisový a skartační řád ÚFA v předloženém znění. 


