
Rada ÚFM AV ČR, v' V. i ., Žižkoýa 22, c7.616 62Brno

Zápis z 35. jednání Rady ÚFM AV ČR, V. V. i.

Daturn konání: 14' 3' 2011

PřÍtomno: 8 (A' DIouhý, L. KunŽ, P' Lukáš, J' svoboda, M' svoboda, o. schneeweiss, J. ŠVejcar, B'
Vlach)

Ornluveno: 1 (M. Sob)
Hosté: 1 (J' Láta|)

Program:
1) oVěňoVání zápisu a kontro1a u5nesení Ž m1nu]ého zasedání
2) NáVrh rozpočtu UFÍ"] AV ČR na rok 2011
3) NáVrh na změnu V orBan1začnín ňádu ÚFH
4) Růz né

Zasedání řídiI předseda Rady, doc. Lukáš

ad 1) K zápisu a kontroIe usnesení34. Rady neby|y žádné připomínky

Vypořádání žádostí Rady:
1' Harmonogram jednání rady na rok 2011| 26'1', 14'3-, 11.4'(GA ČR),13 '6', 15'8', 17 '1o',12'7)'
2' seminář o osobních nák|adech na nových grantech GA ČR proběh| 14'2'2011'
3' ZVáženípoložek 51 a 52 návrhu rozpočtu _Viz bod 2 této 5chůze'

Zápis z mínu|ého jednání by schVá|en jednomys]ně'

ad 2)

Č|enoVé Rady a hosté obdrže]i néVrh Íozpočtu V řéCjném termínu' V tomto náVrhu by|a zoh|€dněna
žádost Vzeš|á z jedná n í předchozí schůze Rady tÝkající5e po|ožek č' 51 á 52 předběžnéno naVrnu
rozpočtu na rok 2011' V sou adu 5 disku5ína 34' Radě by|a po ožka 51sIuŽby snížena a po|ožka 52
osobní nák ady zvýšena'

P' Lukáš seznámiI přítomné se stanoViskem Dozorčí radY, která s náVrhem rozpočtu souhIa5í bez
připomínek.

Diskusel
o. schneewiss - jaké dopady na Íozpočet bude mít aVizovaná 2Íněna DPH?

J. Láta| - VeIká Většina nákupů a plateb ústavu pod|éhá dosud 20% DPH' Při sjednocení DPH na 17,5%
je možno očekáVat určitý finanční přínos.

A' Dlouhý - nejsou Tržby za V|astní VýkonY a za zboží (poIožka 60) V p|ánované Výši 4 miL. Kč nasa2enY
pří|iš Vysoko?

J' LátaI tato poIožka je VeImi těžko odhadnuteIná, a proto by|a jejíVeIikost naVržena mírně pod
úrovní hodnot dosažených v mÍnu|ých dvou Ietech.

J. LátaI dá e uved , Že nový daňoVÝ zákon snižuje příspěvek zaměstnavate e do FKSP ze 2 na 1%' Zákon
o,,V'V'i',, nadá|e stanoví 2%'
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J' svoboda - jaký pří5pěVek tedy pů].de do FKsP?

J' Láta| - opět 2%, a to tak, že 1% z mzdouých prostředků a druhé 1% z rezervního fondu'

Po této di5kusi 5chVá|i]a Rada rozpočet na rok 2011jednomysIně'

ad3 )

Č|enové Rady a hosté obdrže]i náVrh na znrěnu v or8anizačnírn řádu ÚFM V řádném term nu'
Návrh, podaný ředite|em ÚFM P' Lukášenr, se týká s]oučení dVou skUpin oddě|ení mechanických
V|astnostízabýVajících 5e creepem, konkrétně 5kupiny creepu kovových materiá|ů a skupiny
pokrokoVých VysokotepIotních materiá|ů'

P. Lukáš uV€d|, že tento návrh VYcházíze závěrů nedáVného hodnocení ústavů AV čR, zV|áště pak
z připomínek zahraničních opo nentů '

Diskuse:
A. Dlouhý - považova] bych za spráVné, aby při projednáVánítohoto bodu by|i přítomn] Vedoucí
těchto sku pin.

P' Lukáš - oba tito Vedoucí by i na závěrečném jednání hodnotící kornise na našem ústaVu, kde jsem
néVrh na sIoučenídvou skupin creepu prezentovaI a žádný z nich se k tomu nevyjádři|'

|' Kunz - o s|oučení těchto dvou skupin se V oddě ení mechanických VIastností uVažuje již de|ší dobu a
žádný z Vedoucích se tomu nebráni , oba uznáVa]i, že za dané 5ituace je to rozumné řešen|'

]' svoboda - struktura ústavu proděiaIa nedáVno změnu ustaVením oddě|enícE|TEc. V případě, že
pÍojekt cE|TEc bude schVáien, budou patrně nutné daLšízměny organizáční strukturY' stá|o by za to,
zVážit důk|adně zda současné struktura skupin odpovídá budoucím potřebám. s těrnito změnami není
třeba spěchat, sIučovat dVě creepové skupiny práVě ted,je nešikovné'

L. Kunz - skUpiny j5ou do jisté řníry formá|ní, grantové projekty jdou napříč skupinami' Z h ediska
vědecké Výkonnosti není třeba ústav restrukturaIizovat.

A' DIouhý _ ze závěrů hodnoceníje možné VYVodjt ijlné záVěry. Nápř' 4 skupiny z 8 nemaji ani
doktorandy ani diplomanty, nebo to, že or8anizačníjednotkY majíúzké zaměření' Mys ím si, že
creepové skupiny není nutné 5|oučit préVě ted''

V dalším by|o di5kutováno obecně o požadavcích na osobu Vedoucího skupjny, což je již mimo obsa h
projednáVaného náVrhu'

Rada hIasováním rorhodIa, že náVrh na změnLl V or8anizačnÍrn řádu ÚFM neby| přijat (3 pro 4 zdržeIi
se- l proti)

ad 4) Různ.Á

l' svobodá - rada doposud nedostá|a dostatečné informace o některých investicích, které jÍž by y
reaIizovány' Konkrétně o úpraVách místnosti pro konfoké|ní mikroskop a místnosti pro nový sEM
Lyra' Požáda|, aby na příštíradě by|Y podány inforÍnace o p ánovaných a skutečných nák|adech na
tyto ú práVy rnístností.

o' schneeweiss oŽnámi|, že se sta| č|enem paneIu P2o4 GA cR'

Výliskč' 1
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o' schneeweiss připomenU|, že TA cR Vyh]ásiI Vy]'ádření zájmu o centrum kompetence, kde je Však
třeba 30% 5poIuúčast žadateIe (z neveřejných zdrojů)'

Da|ší jednání RadY proběhne 11-4'2011

Rada schvaluje:

1' Zápis z 34' zasedání Rady
2' Rozpočet ústavU na rok 2011

Rada neschvá|i|a před|oženÝ náVrh na zrněny V or8anizačnístruktuře ÚFM'

Rada žádái
Poskytnout údaje o p|ánovanÝch a 5kutečných nák|adech na úpravu mí5tnostípro konfoká|ní
mikroskop a SEM LYRA.

V Brné 17.3'2011

[/r /
h,-tt/,ilu

ilan Svoboda

schVá|ilpředseda

lil \

rády Petr Lukáš
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