Usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., v roce 2017
4. 1. 2017
1. Rada jmenovala svým tajemníkem P. Sedláka.

8. 2. 2017
1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu AV ČR na podporu mezinárodní
spolupráce začínajících výzkumných pracovníků.

22. 3. 2017
1. Rada doporučuje podat všech 13 projednaných návrhů grantových projektů GA ČR a
všechny čtyři projednané návrhy projektů v programu Horizont 2020.
2. Rada schvaluje předložený soupis použití finančních prostředků na investice schválené
v roce 2016 s přehledem finančních zdrojů krytí a schvaluje posílení fondu reprodukce
investičního majetku z rezervního fondu.
3. Rada schvaluje plánované investiční výdaje na rok 2017 tak, jak byly předloženy
vedením ústavu, tj. (i) použití ústavních investičních prostředků: klimatizace pro
observatoř Průhonice ve výši 50 tis. Kč, diskové pole pro OKF+OHA ve výši 100 tis. Kč,
elektrostatické senzory s optickým interface pro OKF+OHA ve výši 338 tis. Kč,
elektrostatické senzory pro OHA ve výši 209 tis. Kč, diskové pole a rozšíření UPS pro
SNS ve výši 179 tis. Kč, (ii) stavební investice: vestavba čisté místnosti do laboratoře
OKF+OHA ve výši 1961 tis. Kč, (iii) investice z mimoústavních zdrojů: vertikální
oblačný profiler ve výši 8100 tis. Kč a termokomora ve výši 968 tis. Kč (všechny údaje
jsou včetně DPH). V případě diskového pole a rozšíření UPS pro výpočetní systém ÚFA
Rada doporučuje vedení ústavu ověřit, spadá-li položka „baterie“ do kategorie investic.
Rada též doporučuje vedení ústavu, aby zvážilo způsob vyhlášení výběrového řízení na
elektrostatické senzory.
4. Rada schvaluje předložený návrh na změnu tarifních mezd.
5. Rada po projednání žádá vedení ústavu o zapracování připomínek k Výroční zprávě ÚFA
AV ČR, v. v. i., za rok 2016 a postoupení výroční zprávy Dozorčí radě ÚFA.
6. Rada po projednání návrhu rozpočtu ÚFA na rok 2017 doporučuje vedení ústavu zvážit
zvýšení příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění.

28. 3. 2017
1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu Erasmus+.
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5. 4. 2017
1. Rada schvaluje změnu Přílohy 1 a Přílohy 3 vnitřního mzdového předpisu ÚFA.

20. 4. 2017
1. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout postdoktorandku Zuzanu Rulfovou na udělení
mzdové podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR.

3. 5. 2017
1. Rada schvaluje Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2016.

18. 5. 2017
1. Rada schvaluje předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2016, tj.
přidělení zisku po zdanění ve výši 1 091 874,68 Kč do rezervního fondu. Rada schvaluje
zapojení rezervního fondu do povinného spolufinancování projektu QJ1520265 Národní
agentury pro zemědělský výzkum ve výši 100 tis. Kč.
2. Rada schvaluje podání a) žádosti o dotaci AV ČR na nákladný přístroj se spoluúčastí
ÚFA, jmenovitě ceilometr v předpokládané ceně 1 327 tis. Kč bez DPH, a b) žádosti o
stavební investiční prostředky AV ČR v předpokládané výši 800 tis. Kč bez DPH na
rozšíření klimatizace v budově ÚFA.
3. Rada doporučuje vedení ústavu projednat možnost, aby si každý zaměstnanec mohl
v nejbližším možném termínu zvolit mezi příspěvkem na Unišeky a na penzijní
připojištění a mezi příspěvkem na stravenky a na penzijní připojištění.
4. Rada schvaluje navržený rozpočet na rok 2017 s výhledem na roky 2018 a 2019.
5. Rada doporučuje podat oba předložené návrhy mobilitních projektů AV ČR.
6. Rada pověřuje svého předsedu, aby v souladu s proběhlou diskusí připravil do příštího
zasedání návrh změn Volebního řádu Rady ÚFA, případně i dalších souvisejících
dokumentů.

25. 7. 2017
1. Rada doporučuje podat návrh grantového projektu na bezplatné získání výpočetního času
v superpočítačovém centru IT4Innovations.

7. 8. 2017
1. Rada doporučuje projednaný návrh projektu pro ESA podat.
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8. 8. 2017
1. Rada doporučuje podat návrh projektu v podprogramu INTER-ACTION MŠMT.

6. 9. 2017
1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu AV ČR na podporu mezinárodní
spolupráce začínajících výzkumných pracovníků.

21. 9. 2017
1. Rada doporučuje řediteli ÚFA navrhnout Aarona Thomase Hendryho na udělení mzdové
podpory v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR.

17. 10. 2017
1. Rada doporučuje vedení ústavu zastřešit národní komitéty mezinárodních vědeckých unií
COSPAR a URSI.
2. Rada projednala návrh změny pracovního řádu ÚFA a doporučuje řediteli vyjednat
možnost pobytu na pracovišti ve 3. patře budovy GFÚ v době od 23:00 do 6:00
v odůvodněných případech a zanést ji i do pracovního řádu ÚFA.
3. Rada schvaluje změny mzdového předpisu s platností od 1. 1. 2018, podle návrhu ředitele
ÚFA.
4. Rada schvaluje použití ústavních investičních prostředků roku 2017 ve výši 90 355 Kč na
nákup frézy Warco WM 18.
5. Rada nebude znovu schvalovat již schválené investice, pokud jejich konečná cena
nepřesáhne původně schválenou cenu o více než 10%.
6. Rada schvaluje předložený přehled investičních akcí roku 2017.
7. Rada schvaluje posílení fondu reprodukce investičního majetku z rezervního fondu ve
výši 200 tis. Kč.
8. Rada schvaluje návrh úpravy rozpočtu ÚFA na rok 2017 v předloženém znění.
9. Rada doporučuje vedení ústavu dopracovat materiál „Základní výzkumná témata řešená
v Ústavu fyziky atmosféry – střednědobý výhled“ a předložit ho na příští jednání Rady
(pravděpodobně per rollam).

1. 11. 2017
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1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu PRODEX – ESA.

16. 11. 2017
1. Rada souhlasí s obsahem dokumentu „Strategie výzkumné činnosti Ústavu fyziky
atmosféry AV ČR, v. v. i. – střednědobý výhled“, považuje všechna tato témata za
závažná a doporučuje, aby byla řešena.

23. 11. 2017
1. Rada schvaluje návrh dvou investic ve výši 7795 USD a 7651 USD, určených na
technické zhodnocení ionosondy, podle podkladů předložených oddělením aeronomie.
2. Rada schvaluje návrh investice ve výši 190 tis. Kč, určené na nákup meteorologických
dat, podle podkladů předložených oddělením meteorologie.
3. Rada doporučuje podat návrh grantového projektu na bezplatné získání výpočetního času
v superpočítačovém centru IT4Innovations.

8. 12. 2017
1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu PRODEX – ESA.

14. 12. 2017
1. Rada schvaluje posílení fondu investičních prostředků z rezervního fondu ve výši cca 38
tis. Kč.
2. Rada schvaluje použití investičních prostředků na nákup elektronického přístupu do
archivních ročníků časopisů AGU ve výši cca 238 tis. Kč a na nákup serveru NAS v ceně
cca 57 tis. Kč.
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