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Usnesení Rady ÚFA AV ČR, v. v. i., v roce 2021 
 

 
26. 1. 2021 
 

 1. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci ÚFA s Institut de Planétologie et 

d'Astrophysique de Grenoble, Francie. 

 

 2. Rada Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., navrhuje předsedkyni AV ČR 

následujícího kandidáta na funkci ředitele ÚFA AV ČR, v. v. i.: doc. RNDr. Radan Huth, 

DrSc. 

 

 

22. 2. 2021 
 

 1. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci ÚFA s Research Center for 

Environmental Changes, Academia Sinica, Taiwan. 

 

 

24. 2. 2021 

 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu v rámci spolupráce s ESA. 

 

 

26. 2. 2021 
 

 1. Rada schválila investiční výdaj na nákup nového ústavního firewallu v předpokládané 

výši 217 tis. Kč včetně DPH s tím, že ústav požádá AV o dotaci, z níž část nákladů (max. 

50%) uhradí. 

 

 

26. 3. 2021 
 

 1. Rada doporučuje všech 10 projednaných návrhů projektů GA ČR podat. 

 

 2. Rada po projednání výroční zprávy ÚFA za rok 2020 bez příloh žádá vedení ústavu o 

zapracování připomínek. 

 

 3. Rada projednala předložené podklady a doporučuje řediteli ÚFA podat návrh na udělení 

Prémie Otto Wichterleho Ondřeji Lhotkovi. 

 

 4. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci ÚFA s Hebrew University of Jerusalem, 

Izrael. 

 

 

20. 4. 2021 
 

 1. Rada schválila navrženou změnu Organizačního řádu ÚFA. 

 



 2 

 2. Rada projednala bez připomínek návrh ředitele ÚFA na jmenování J. Součka zástupcem 

ředitele pro vědeckou činnost, návrh na změnu statutu Ústavní rady ÚFA a návrh na 

změnu dokumentu o pověření trvalými úkoly. 

 

 

27. 5. 2021 
 

 1. Rada schválila podání žádosti o dotaci AV s 20% spoluúčastí ÚFA na investiční výdaje 

v tomto pořadí: (1) osmikanálový generátor signálů v ceně 2 126 817 Kč včetně DPH, (2) 

modernizace výpočetního clusteru ÚFA Amálka v ceně 2 334 332 Kč včetně DPH, (3) 

anténní bleskové pole Dlouhá Louka v celkové výši 800 tis. Kč včetně DPH. 

 

 2. Rada bere na vědomí návrhy ÚFA na stavební investice. 

 

 3. Rada projednala návrh na udělení Ceny AV ČR týmu ÚFA, spolu s týmy z ASÚ a ÚFP 

AV ČR, za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jmenovitě 

za účast na špičkové kosmické misi ESA ke Slunci (Solar Orbiter), a s podáním návrhu 

souhlasí. 

 

 4. Rada doporučuje všech pět navrhovaných projektů v programu Mobility Plus (MPP) AV 

ČR podat. 

 

 

15. 6. 2021 
 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu pro výzvu EXPRO+ (spolupráce s ESA). 

 

 

29. 6. 2021 
 

 1. Rada schválila Výroční zprávu ÚFA AV ČR, v. v. i., za rok 2020. 

 

 2. Rada doporučuje podat návrh projektu v programu Mobility Plus AV ČR. 

 

 

14. 7. 2021 

 

 1. Rada doporučuje podat návrh projektu pro výzvu Delta-2 TA ČR. 

 

 

30. 7. 2021 
 

 1. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci ÚFA s Deutscher Wetterdienst, 

Německo. 

 

 

23. 9. 2021 
 

 1. Rada schválila předložený návrh změny Organizačního řádu ÚFA. 
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 2. Rada schválila návrh statutu Komise pro popularizaci. 

 

 3. Rada souhlasí s navrženým personálním složením Komise pro popularizaci a se změnami 

v personálním složení Technické rady, Komise pro výpočetní techniku a Škodní a 

náhradové komise. 

 

 

29. 10. 2021 
 

 1. Rada doporučuje podat všechny tři projednané návrhy projektů pro výzvu Ambiciózní 

projekty Ministerstva dopravy ve spolupráci s ESA. 

 

 

16. 11. 2021 
 

 1. Rada schválila návrh rozpočtu ÚFA na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2022 a 2023. 

 

 2. Rada schválila předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2020, tj. 

přidělení zisku po zdanění ve výši 825 179,21 Kč do rezervního fondu. Rada schválila 

zapojení rezervního fondu ve výši 62 tis. Kč do povinného spolufinancování projektu QK 

1910029 Národní agentury pro zemědělský výzkum. 

 

 3. Rada vzala na vědomí přehled o skutečném plnění rozpočtu ÚFA v roce 2020. 

 

 4. Rada schválila předložený návrh na změnu statutu těchto poradních orgánů ředitele ÚFA: 

Technické rady, Knihovní komise, Komise pro výpočetní techniku, Škodní a náhradové 

komise a Komise pro popularizaci. 

 

 5. Rada schválila navrženou změnu Organizačního řádu ÚFA. 

 

 6. Rada bere na vědomí výsledky hodnocení ÚFA za období 2015-2019. 

 

 7. Rada souhlasí s účastí ÚFA v nově navrhovaném výzkumném programu Život 

s dynamickou planetou Strategie AV21. 

 

 

30. 11. 2021 
 

 1. Rada schválila Dodatek č. 1 k volebnímu řádu Rady ÚFA AV ČR, v. v. i. 

 

 

7. 12. 2021 
 

 1. Rada schválila dokument "Strategie mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje 

a internacionalizace Ústavu fyziky atmosféry AV ČR", který vznikl v rámci projektu 

"Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.". 

 

 


