Dozorčírada ustavu
iky materiáIti Akademie věd Českérepubli
Zižkova 22, 616 62 Brno

, v ročni zpráva o činnosti Dozorěí rady
Ustavu fyziky materiá! AV čR, v. v. i., za rok 2o2o
DozorČÍrada (dále On)_U9ta_yl|v_rlXy materiál AVČR, v, v. i. plnila v roce2O2o své rikoly
v souladu se Zákonem Č,34112005 Sb., o ve ejnlch v zkumnl ch institucích (v. v, i.) a ídilá
Pri svém jednání Stanovami Akademie věd Českérepubiiky a svl m jednacím ádem.
P ed jednáním byly členťrmDR rozeslány p íslušnémateriálv
Řazóerro jednání byl
po ízen zápis.
^

Ť

.

S

Činnostíod 1 , 5.2017 jmenovala Akademická rada nV Čnpodle 19 odst. (4) zákona
Č, 34112005 Sb., o verejn ch v zkumnl ch institucích nové členy DR: ňrístop edseóu - prof.
lng. Václav Sklenička, DrSc.; členové- prof. RNDr. Radim Bláheta, CSc,; lng. Ivo čérn
,
Ph.D.; prof, Ing, Jind ich Petruška, CSc. a tajemníka DR lng. ond ej Bureše.

DR se V roce 2020 seŠlav souladu se Stanovami na dvou prezenčníchzasedáních
a t ikrát jednala per rollam. Na prezenčníjednáníDR byli p izváni editel Úrnn a vedoucí
Ekonomicko-provozního odděleni ÚrU.
Jednání per rollam ve dnech

6.

- í0. 3.2O2O

DR Projednala podle Zákona o veejn ch vlzkumn ch institucích č. 341, 19, bod (1),
písmeno b), návrh Smlouvy o z ízenívěcného b emene (smlouva ě,: BM-

014330056963/002).

Usnesení DR 20lPl/1: DR vydala souhlas s návrhem smlouvy o z izení věcného
pro E.ON Distribuce, a.s, se sídlem F.A. Gerstňera 215116, České
Budějovice 7, 370 01 ČeskéBudějovice, spočívající
v právu Oprávněně z ídit,
provozovat, opravovat a udžovat distribučnísoustavu na pozemku. věcné b emeno
zahrnuje téŽ právo Oprávněné provádět na distribučnísoustavě ripravy za ričelem její
obnovy, vyiměny, modernizace nebo zlepšeníjejí v konnosti, včetně iejínó
b emene

odstranění.

Jednání per rollam ve dnech

6.

-

13. 5.2O2O

DR se zabyvala ěinností editele ÚrV prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr, h. c.
a zhodnocením jeho manaŽersk ch schopností ve vztahu ke z jzovateli a k pracovišti ve
smYslu směrnice Akademické rady č, 6. z roku 2007 ,,Pravidla pro odměňování editelťr
PracoviŠt'AV ČR - ve ejn ch vl zkumn ch institucí" ve znéníjejichdbdatkťr z roku 2012,
J./snesení DR 20lPll/1: DR zhodnotila manažerskéschopnosti prof, RNDr. Ludvíka
Kunze, CSc., dr. h. c. stupněm 3 - vynikající.
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Dozorčírada ustavu
ŽiZl<ova 22, 61 6 62 Brno

materiál Akademie Věd

Če@

Prezeněnízasedání dne 25. 5-2020
PrezenČního zasedání DR
DR
ze dne 18. 11, 2019 a'Usnesení z jednání per rollam DR 20/Pl/1 ze dne 11. 3. 2020 a
z}lPlll1ze dne 13. 5, 2O2O.
Bez p ipomínek byla projednána V ročnízpráva o činnosti a hospoda eni UFM za rok2019,

on úpvt ově ila abezp ipomínek schválila Zápis z minulého 26.

DR se seznámila a vzala na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2019 vČetně
hospodá sk ch v sledkťt.
po projednání investičních akcí a diskuzi vydala DR p edchozí písemn souhlas k Po ízení
investióe a schválila záměr provést stavební akci,

a
Ředitel úFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h, c., seznámil DR se stavem PracoviŠtě
ch
kten
jednotliv
ch
skuPin,
v
zkumn
ch
činnostíRady pracoviště, s vybran mi v sledky
ch ČasoPisech. Dále
impaktovan
v
puĚtiraeni
činnosti
vyvolem
a
201'9,
roc1
v
bylo dosaženb
grantY a koncePce
byly prezentovány po ízenéa piánóvané investice, realizované projekty a
o
uótávu v krátkoáobém a dlouhodobém horizontu. současně .byla DR informována
opat eních editele v souvislosti s COVID-19 a dopadu na činnost UFM,

ČlenovéDR byli seznámeni a projednali rozpočet Úrru pro rok2o2o.

Usnesení DR: po projednáníjednotliv ch témat, se. kten mi byla DR seznámena a Po
diskuzi k obsahu Ýyróeni zprávy a zpravy nezávislého auditora nevznesli ČlenovéDR
žádnép ipomínky.

Jednání per rollam ve dnech

18.

-

23. g- 2020

verejnych vyzkumnych institucích č. 341, 19, bod (1),
písmeno b), návrh upravy Jednacího rádu Dozorčírady Ústavu f1 ziky materiálu AV ČR,

DR projednala podle zákona o
V. V.

i.

Usnesení DR 20lPlll/1 : DR_vydala souhlas s upravou Jednacího rádu DozorČÍrady
Ústavufyziky materiál AV CR, v. v. i.

Prezeněnízasedání dne 9. 12.2020
DR ově ila a bez p ipomínek schválila Zápis z p edešlého 27. prezenČního_zasedáníDR ze
dne 25, 5.2o2o a'Usnesení z jednání per rollam DR 20lPlll/1 ze dne 23- 9.2O2O.
DR byla seznámena se stavem a p edběžn m v sledkem hospoda ení ÚFM za rok 2020, s
ch Ízenía vyu^Žitím investiČních
ěinnosti a v sledky za uplynulé oódobí, vyióteOt<y
' tech av běrov
projektech v roce 2020. Dále došlo k
s COV|D-19, stavu čerpáníinstitucionálních
.2O2O, podpisu nové konsorciální smlouvy ElTEc).
Samostatn m bodem zasedání DR bylo projednání investiČníchakcí (NákuP transmisního
elektronového mikroskopu, 7ámér rěalizovát stavební akci velkého rozsahu - Budova
elektronové mikroskopie a realiza"" p.l"rtu OP ZP - ,,Energetická risPorná oPat eni UrHl
AV čR, v, v. i., zejména budovy dílen a elektronové mikroskopie").

TeI.
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Dozorčírada Ústavu
Zlžkova 22, 616 62 Brno

Ředitel ÚFM seznámil DR

p edpokládan m

s

materiáI Akademie věd českére ublik

plánovanou změnou struktury

v vojem v roce 2021,

úru oo 1, 1,

2021

a

s

Usnesení DF: Po projednáníjednotliv ch bodťr a diskuzi vzala DR na vědomí sdělené
informace. Clenové DR nevznesližádné p ipomínky.

V Brně dne 22. b ezna 2021

prof. lng. Josef Lazar, Dr.
predseda DR Úrnn AV Čn, V. V.

i.

P íIoha
SloženíDozoréi rad Ustavu
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materiáI Akademie věd českére

Dozorčírada Ústavu
ŽiZxova 22, 616 62 Brno

bli

prof. Ing. Josef Lazar, Dr. - predseda
prof. lng. Václav Sklenička, DrSc. - místopredseda
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
lng. lvo Cerny, Ph.D.
prof. lng. Jindrich Petruška, CSc.
Ing. Ondrej Bureš - tajemník

Učast jednotliv ch členťrna jednání Dozorčírady Ústavu fyziky materiálťr AV ČR, V. V. i.,
v roce 2O2Q:
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prof. lng. Josef Lazar, Dr.
prof. lng. Václav SklelĚKq,9rSc.
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc,
lng. Ivo Cern , Ph.D.
prof. Ing. Jlndrich Petrqqlq.9Sc.
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Taiemník DR UFM:
lng. Ondrej Bureš
+420 532 290 370
bures@ipm.cz
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