Rada ÚFM AV ČR, v. v. i., Žižkova 22, CZ-616 62 Brno

Zápis z 38. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.
Datum konání: 15. 8. 2011
Přítomno:
Omluveno:
Hosté:

8 (A. Dlouhý, L. Kunz, P. Lukáš, M. Svoboda, O. Schneeweiss, M. Šob,
J. Švejcar, B. Vlach)
1 (J. Svoboda)
2 (J. Látal)

Program:
1) Ověřování zápisu a kontrola usnesení z minulého zasedání
2) Hospodaření v prvním pololetí roku 2011
3) Přístrojové investice v roce 2011
4) Projekty navržené do programu TIP MPO
5) Různé
Zasedání řídil předseda Rady, doc. Lukáš
ad 1) K zápisu a kontrole usnesení 37. Rady nebyly žádné připomínky
Zápis z minulého jednání byl schválen jednomyslně.
ad 2) Hospodaření v prvním pololetí roku 2011
J. Látal podal krátký výklad k zaslané tabulce „Hospodaření v prvním pololetí roku 2011“ s tím, že
čerpání finančních prostředků je uspokojivé, tj. pohybuje se blízko 50%.
A. Dlouhý se dotázal, zda v položce osobní náklady, které jsou čerpány na 41,45%, bude dostatek
prostředků na odměny na konci roku, kdy se vyplácí 2/3 odměn z grantů.
O. Schneeweiss vyslovil názor, že u nových grantů, zvláště GA ČR, je značné množství mzdových
prostředků a bylo by proto možné očekávat, že mzdových prostředků bude zbývat více.
J. Látal k těmto připomínkám uvedl, že podle jeho propočtů je množství zbývajících prostředků
dostatečné k pokrytí platů i odměn na konci roku. Dále upozornil na to, že by grantisté měli čerpat
prostředky rovnoměrně, aby nedošlo k problémům na konci roku.
ad 3) Přístrojové investice v roce 2011
A. Dlouhý poukázal na to, že oddělení Mechanických vlastností dostává 1030 tis. Kč, zatímco oddělení
Struktury pouze 290 tis. Kč, což neodpovídá podílu oddělení na výsledcích ústavu.
M. Svoboda uvedl na vysvětlení, že tento rok je situace výjimečná a v horizontu cca 3 posledních let
jsou podíly jednotlivých oddělení na investičních prostředcích adekvátní.
J. Látal doplnil údaje o investicích na přístroje. V tomto roce bylo ještě placeno DPH za loňskou
nákladnou investici – únavový zkušební stroj pro oddělení MV a jsou alokovány prostředky na projekt
laboratoře pro TEM z prostředků CEITEC.
O. Schneeweiss doporučil zjistit, zda náklady na projekt není možné, alespoň částečně, hradit
z prostředků CEITEC.
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ad 4) Projekty navržené do programu TIP MPO (vyhlášeno 15. 6. 2011, uzávěrka 29. 7. 2011)
Ve dvou návrzích projektů vystupuje ústav jako spolunavrhovatel:
Dopady svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na dlouhodobou žárupevnost. UJP Praha,
a.s., V. Sklenička
Výzkum a vývoj mechanických vlastností nových typů odlitků ze superslitin na bázi niklu, vyvinutých
technologiemi přesného lití pomocí metody vytavitelného modelu. První Brněnská strojírna Velká
Bíteš, a. s., L. Kunz
Rada vyslovila souhlas s podáním těchto návrhů. Vzala v úvahu krátkost doby pro vypracování
návrhu, s tím, že do budoucna je žádoucí schvalovat návrhy před jejich podáním.
Vzhledem k tomu, že je možné očekávat opakování podobné situace i u jiných agentur, Rada se touto
situací zabývala velmi obšírně.
L. Kunz uvedl, že jsou v podstatě tři možnosti jak postupovat:
1. Návrh projednat na nejbližším jednání rady i s tím, že návrh projektu bude již podán, protože zákon
výslovně nestanoví, že návrh projektu musí být projednán před jeho podáním.
2. Delegovat tuto pravomoc na vedení ústavu.
3. Využít hlasování per rollam.
A. Dlouhý a M. Šob navrhli využít hlasování per rollam, s tím, že žadatel předloží k hlasování
jednostránkový abstrakt obsahující základní informace o projektu. Po diskusi se ostatní členové rady
připojili k tomuto návrhu.
J. Švejcar doporučil využít k hlasování per rollam mailovou schránku, tak jako na VUT Brno, která
zjednodušuje postup při organizaci hlasování a současně poskytuje vyšší stupeň ochrany dat.
O. Schneeweiss doporučil, aby se vedení ústavu zabývalo přehlednou evidencí projektů vytvořením
snadno dostupné databáze projektů a to včetně podávaných návrhů.
V rámci tohoto bodu byly představeny další návrhy projektů ke schválení:
Projekty připravované pro program ALFA agentury TAČR (vyhlášeno: 20. 7. 2011, uzávěrka 2. 9. 2011)
Výzkum technologie výroby endoprotéz. Medin a.s., L. Kunz
Návrh a konstrukce statoru el. motorů s využitím moderních amorfních a nanokrystalických
materiálů. Siemens, O. Schneeweiss
Materiálové řešení parovodů. UJP Praha a.s., V. Sklenička
LOCA – creep –modelování. UJP Praha a.s., V. Sklenička
Projekt MŠMT program Mobility ČR – Argentina, uzávěrka 31. 8. 2011
Vliv creepu na transformační charakteristiky tvarově-paměťových slitin NiTi. Centro Atomico
Bariloche, A. Dlouhý
Projekt AV ČR, společný projekt s Japonskem, uzávěrka 31. 8. 2011
Tension-compresion asymmetry in theoretical strength of MoSi2. Kyoto University, M. Šob
Po diskusi doporučuje Rada podání všech těchto šesti projektů.
Výtisk č. 1
List č. 2
Počet listů: 3
Ev. č. 6800081812-11

Rada ÚFM AV ČR, v. v. i., Žižkova 22, CZ-616 62 Brno

5) Různé
M. Šob informoval o zvláštním čísle časopisu Progress in Materials Science k sedmdesátinám Prof.
Vaclava Vitka, ve kterém je spoluautorem příspěvku.
M. Šob dále otevřel otázku přiznávání bodů za publikaci v případě autorů z různých institucí, případně
autorů s několika afilacemi.
V rozsáhlé diskusi, týkající se i souvisejícího zadávání publikací do ASEP a RIV, bylo konstatováno, že
situace je nepřehledná a stále se měnící. Nicméně i na straně ústavu jsou v této oblasti nejasnosti,
které je možné odstranit. Bylo dohodnuto, že vedení ústavu připraví interní normu či příkaz ředitele o
evidenci vědeckých prací publikovaných pracovníky ústavu.
O. Schneewess upozornil, že tyto instrukce by měly být v souladu s pokyny, které dává CEITEC.
A. Dlouhý požádal o informaci, jak bylo naloženo s písemnou stížností omluveného J. Svobody na to,
že se i v letních měsících na ústavu topí.
Ředitel P. Lukáš řekl, že vedení se touto stížností zabývalo. Stížnost byla oprávněná, jednalo se o
závadu na automatickém řízení kotelny. Závada byla odstraněna. Vedení o tom zaslalo dopis J.
Svobodovi.
Další jednání Rady proběhne 17. 10. 2011
Rada schvaluje:
Zápis z 37. zasedání Rady
Rada projednala a souhlasí:
S podáním dvou přihlášek do projektu MPO TIP, čtyř projektů do programu ALFA TAČR, projektu do
programu MŠMT Mobility ČR – Argentina a společným projektem s Japonskem v rámci AV ČR.
Rada projednala:
Hospodaření ústavu v prvním pololetí roku 2011
Přístrojové investice v roce 2011

V Brně 23. 8. 2011

Schválil místopředseda rady Milan Svoboda
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