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Usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., v roce 2018 
 

 
6. 2. 2018 

 

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

 

 

21. 2. 2018 
 

 1. Rada schvaluje použití ústavních investičních prostředků v předpokládané výši 365 tis. 

Kč včetně DPH na generální opravu parabolické antény X (Polus) na observatoři Panská 

Ves. Rada schvaluje použití investičních prostředků na nákup analyzátoru Keysight 

E5061B v předpokládané výši 894 tis. Kč včetně DPH (350 tis. Kč z Akademické prémie, 

544 tis. Kč z ústavních prostředků). 

 

 2. Rada doporučuje vedení ústavu, aby se zasadilo o zachování kontinuálního provozu 

ionosférické observatoře Průhonice a o vybudování zázemí pro elektronickou část 

ionosondy přímo na anténním pozemku z důvodu zlepšení technických vlastností měření. 

 

 3. Rada schvaluje volební řád Rady ÚFA v upraveném znění, které je přílohou zápisu. 

 

 4. Rada vyslovuje souhlas s návrhem ASÚ na kandidaturu doc. Semeráka na funkci 

externího člena Akademického sněmu AV. 

 

 

13. 3. 2018 

 

 1. Rada doporučuje podat oba projednané návrhy bilaterálních česko-rakouských projektů. 

 

 

28. 3. 2018 
 

 1. Rada s politováním bere na vědomí rezignaci prof. O. Santolíka na funkci předsedy Rady 

a vysoce oceňuje jeho dlouholetou práci v této funkci. 

 

 2. Rada doporučuje všech 7 projednaných návrhů projektů GA ČR podat. 

 

 3. Rada doporučuje řediteli podat návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho Evě Pejchové 

Plavcové, Vojtěchu Bližňákovi a Davidu Píšovi. 

 

 4. Rada po projednání textu výroční zprávy za rok 2017 bez příloh žádá vedení ústavu o 

zapracování připomínek a postoupení výroční zprávy s přílohami Dozorčí radě ÚFA. 

 

 5. Rada schvaluje použití ústavních investičních prostředků ve výši cca 60 tis. Kč bez DPH 

na rekonstrukci vstupní brány do areálu dolní stanice lanovky na Milešovku. Rada 

schvaluje podání žádosti o dotaci AV na pokrytí části nákladů (tj. 321 tis. Kč) na výměnu 

tepelného zdroje na observatoři Kopisty za tepelné čerpadlo. 
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 6. Rada doporučuje vytvoření pracovní skupiny, která připraví formulaci návrhu změn účelu 

zřízení ústavu a předmětu hlavní činnosti ve zřizovací listině ústavu. 

 

 

19. 4. 2018 

 

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

 

 

14. 5. 2018 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu ZEMĚ Národní agentury pro 

zemědělský výzkum. 

 

 

23. 5. 2018 
 

 1. Rada schválila Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2017. 

 

 2. Rada schválila návrh rozpočtu ÚFA na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019-

2020. 

 

 3. Rada schválila podání žádostí o dotaci AV na dvě stavební investiční akce malého 

rozsahu se spoluúčastí ústavu 20%, a to dokončení klimatizace ve 3. poschodí budovy 

GFÚ ve výši zhruba 545 tis. Kč včetně DPH a výměna tepelného zdroje na observatoři 

Milešovka za tepelné čerpadlo ve výši 1 176 tis. Kč včetně DPH. Rada schválila pořadí, 

ve kterém mají být žádosti podány: (1) výměna tepelného zdroje na observatoři Kopisty 

(podání žádosti Rada schválila již 28. 3. 2018), (2) dokončení klimatizace ve 3. poschodí 

budovy GFÚ, (3) výměna tepelného zdroje na observatoři Milešovka. 

 

 4. Rada projednala a schválila návrh změny zřizovací listiny ÚFA (čl. III, odst. 2, první 

věta) v tomto znění: „Předmětem hlavní činnosti ÚFA je vědecký výzkum zemské 

atmosféry v celém jejím vertikálním rozsahu, jejích interakcí s ostatními geosférami a 

společností, výzkum magnetosféry a kosmického prostoru zaměřený na sluneční 

soustavu, monitorovací a speciální měření, jejich zpracovávání a předávání do 

celosvětových datových sítí a vývoj speciálních přístrojů.“ 

 

 5. Rada schválila navržené změny článku 9 a článku 12, bod 2 Organizačního řádu ÚFA. 

 

 6. Rada se seznámila s návrhem dohody o spolupráci ÚFA s Univerzitou Pardubice, 

Fakultou elektrotechniky a informatiky, a doporučuje řediteli smlouvu podepsat. 

 

 7. Rada projednala návrh ředitele ÚFA na nové vymezení tarifní třídy V4 (kvalifikační 

stupeň 3b) a schválila rozšíření tarifní tabulky třídy V4 o sloupce D a D+ s platností od 

1. 1. 2019. 

 

 8. Rada schválila navrženou změnu tabulek ve vnitřním mzdovém předpisu s platností od 

1. 7. 2018 s tím, že pro výzkumné pracovníky od 1. 7. platí návrh B a od 1. 1. 2019 platí 

návrh A. 
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11. 6. 2018 

 

 1. Rada schválila předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2017, tj. 

přidělení zisku po zdanění ve výši 835 964,57 Kč do rezervního fondu. 

 

 2. Rada doporučuje podat návrh projektu ÚFA do COST Action CA17109. 

 

 

14. 6. 2018 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu Mobility Plus s Japonskem, návrh projektu 

v programu INTER-VECTOR a návrh projektu v programu PRODEX. 

 

 

19. 6. 2018 

 

 1. Rada doporučuje návrh mobilitního projektu s Maďarskem podat. 

 

 

21. 6. 2018 
 

 1. Rada doporučuje návrh mobilitního projektu s Maďarskem podat. 

 

 

27. 8. 2018 

 

 1. Rada doporučuje projednaný návrh projektu v programu AV ČR na podporu mezinárodní 

spolupráce začínajících výzkumných pracovníků podat. 

 

 

12. 10. 2018 
 

 1. Rada doporučuje projednaný návrh projektu v programu bezpečnostního výzkumu MV 

ČR podat. 

 

 

30. 10. 2018 
 

 1. Rada projednala a schválila zrušení stávajícího Oddělení aeronomie a Oddělení horní 

atmosféry a vznik nového Oddělení ionosféry a aeronomie (OIA). Ionosférická 

observatoř a družicová telemetrická stanice Panská Ves bude součástí nového OIA, 

mechanická dílna bude součástí Oddělení kosmické fyziky (OKF). Ionosférická 

observatoř a družicová telemetrická stanice Panská Ves i mechanická dílna budou 

využívány OIA i OKF. Nově vzniklé OIA i OKF navazují na Oddělení horní atmosféry 

ÚFA a na Ionosférické oddělení GFÚ. Rada schválila změny Organizačního řádu ÚFA, 

jmenovitě znění bodu 3 v úvodním ustanovení, bodu 2 v článku 8 a bodu 2 v článku 12. 

Nové znění organizačního řádu bude platit od 1. 1. 2019. 

 

 2. Rada se usnesla dokument Strategie výzkumné činnosti ÚFA – střednědobý výhled 

ponechat nezměněný s výjimkou drobných jazykových korekcí. 
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 3. Rada schválila použití ústavních investičních prostředků na dofinancování přestavby 

observatoře Dlouhá Louka ve výši 140 000 Kč včetně DPH, zabezpečení observatoře 

Dlouhá Louka venkovními roletami a bezpečnostními mřížemi ve výši 168 000 Kč včetně 

DPH a nákup části EIS serveru ve výši 250 000 Kč včetně DPH. 

 

 

7. 11. 2018 

 

 1. Rada doporučuje oba projednané návrhy projektů pro výzvu ESA „Invitation to Tender 

for Swarm+ Coupling: High-Low Atmosphere Interactions“ s podílem ÚFA na řešení 

projektu podat. 

 

 

19. 11. 2018 
 

 1. Rada schvaluje použití investičních prostředků z projektu CRREAT na nákup serveru 

Supermicro ve výši 120 516 Kč včetně DPH. 

 

 

23. 11. 2018 

 

 1. Rada doporučuje uzavřít předloženou smlouvu o spolupráci mezi Jihoafrickou kosmickou 

agenturou a ÚFA. 

 

 

5. 12. 2018 
 

 1. Rada schvaluje (i) navýšení již schváleného investičního výdaje na zakoupení výpočetní 

komponenty pro EIS server z 250 tis. Kč na 315 tis. Kč včetně DPH a (ii) investiční výdaj 

na organizaci výběrových řízení a implementaci EIS ve výši 855 470 Kč včetně DPH. 

 

 

12. 12. 2018 

 

 1. Rada doporučuje podat oba projednané návrhy projektů v podprogramu MŠMT INTER-

COST. 

 

 

20. 12. 2018 
 

 1. Rada doporučuje zahájit práce na přípravě projektu Rozvoj lidských zdrojů na ÚFA AV 

ČR. 

 


