
eD Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 5L3l22,616 00 Brno

Rada instituce

Zápis ze 109. jednání Rady ÚrU AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 21.. 3. 2022

Přítomni: 11 členů - R. Gróger, Z. Chlup, T. Kruml, L. Náhlík, S. Seitl, M. Friák,
A. Dlouhý, D. Munzar, R. Vrba, L. Pantělejev, J. Spousta,

Omluveni: P. Hutař, M. Kotoul

Hosté: L, Kunz, H. Maděrová, K. Obrtlík, A. Kroupa

Jednání Rady zahájil předseda, přivítal přítomné členy a hosty. Představil program jednání.

Program:

L Ověření a schválení zápisu ze 108. zasedání Rady.
2, Projednání návrhů projektů do výzev GA ČR a návrhů projektů do výzev HoRlZoN.
3. Různé,

Ad 1) Ověření a schválení zápisu ze 108. zasedání Rady

Přítomní členové Rady nevznesli žádné náměty ani připomínky ke znění tohoto zápisu.

Zápis ze 108. zasedání Rady byl ověřen a schválen.

Ad 2) Projednání návrhů projektů do v,ýzev GA ČR a návrhů projektů do výzev HoRlzoN

Seznam návrhů projektů do výzev GA ČR měli členové v podkladech pro jednání. předseda Rady
přítomné informoval o uskutečněném celoústavním semináři v pátek 18.3,2022, na kterém vedoucí
výzkumných skupin prezentovali pnojektové záměry členů jejich výzkumných skupin do výzev GA ČR

s počátkem řešení v roce 2023. Předseda s potěšením uvedl, že někteří vedoucí výzkumných skupin

zohlednili náměty prezentované na předchozím zasedání Rady.
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Následovalo krátké představení všech 25 návrhů projektů do výzev GA čR včetně navrhovaných
investic v rámci těchto projektů a sdělení výše spolufinancování projektů nad rámec poskytnuté
dotace.

Rada projednala a doporučuje podánívšech 25 návrhů projektů GA ČR.

Následně Proběhlo hlasováníRady o pořízeníníže specifikovaných investic uvedených v představených
návrzích projektŮ do výzev GA ČR, včetně spolufinancování na straně ÚFM, za podmínky udělení
podpory projektů Grantovou agenturou České republiky:

- VYsokorychlostní kamera a software pro 4D STEM (navrhovatel R. Gróger, skupina
víceúrovňové modelovánía měřenífyzikálních vlastností, cena cca 2 O0O tis. Kč)

- Termogravimetr s hmotnclstním spektroskopem TGA-QMS (navrhovatel o. Zobač, skupina
struktury fází a termodynamiky, cena cca 3 7O0 tis. Kč, spolufinancování 150 tis. Kč)

- Mlecímiska pro mlýn Pulverisette7 z materiálu WC + mlecíkuličky (navrhovatel L. Král, skupina
struktury fázía termodynamiky, cena cca 90 tis, Kč)

- Collet-grip vložky do čelistí MTS 880 (navrhovatel l. Kuběna, skupina nízkocyklové únavy, cena
cca 140 tis. Kč)

- Nový kontrolér Flex Test ke stroji MTS 81O a SW balíček pro program Thermocalc umožňující
Plánované výpoČty (navrhovatel M. Heczko, skupina nízkocyklové únavy, cena cca 1 9O0 tis. Kč
a 400 tis. Kč)

- Software CrossCourt4 (navrhovatel M. Šmíd, skupina vysokocyklové únavy, cena cca 5O0 tis.
Kč)

- Servo-hydraulický zkuŠební stroj kapacita 25 kN (navrhovatel P. Miarka, skupina speciální
Problémy lomové mechaniky a Únavy materiálů, cena cca 5 O0O tis. Kč, spolufinancování
500 tis. Kč)

- Licence softwaru VASP (na,urhovatel M. Friák, skupina elektrických a magnetických vlastností,
cena cca 300 tis. Kč)

Výsledek hlasování: PRIO: 11 PROT|:0 ZDRŽEL sE: o

UsnesenÍ: Rada schvaluje pořízení' investic uvedených v návrzích projektů do výzev GA čR včetně
uvedeného spolufinancování ÚrV ;la podmínky udělenípodpory projektů Grantovou agenturou české
republiky.

V dalŠÍm A. Dlouhý představil dva projektové návrhy do programu HORIZoN, výzvy HoRlZoN-cL4-
2022-RES|LlENCE-01, ve kterých se plánuje zapojení ÚFM mezi členy konsorcia. Zodpovědnými
osobami návrhů projektů za ÚrV jsou J. Svoboda a M. Kvapilová.

Rada projednala a doporučuje podání dvou projektových návrhů J, Svobody a M. Kvapilové do
programu HORlZON, výzva HORlZON-CL4-2022-RESl LlE NCE-01.

Ad 4) Různé

Předseda přítomné informoval o svolaném zasedání výběrové komise pro posouzení podaných
přihlášek na obsazenífunkce ředitele ÚFM, které se uskutečnídne 1. 4,2022 od 8:00.
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Mezi Přítomnými proběhla diskuse nad postupem sestavování a harmonogramem schvalování
rozpoČtu ÚrV vČetně přidělenífinančních prostředků pro výzkumné skupiny v rámci rozpočtu.

Závěrem tajemník informoval Členy Rady o povinnosti doložení splnění podmínek podle ustanovení
§ 18 odst. 8 a § 17 odst. (4), (5) zákrrna č.347/2OO5 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném
znění.

Termín příštího jednání Rady: 25, 4. ZO22 v 10:30.

V Brně dne 23. 3.2022

zapsal: Michalzouhar /k L-V

Schválil: Roman Gróger, předseda 
'rrl, ffiflr-
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