
Zápis ze 110. jednání Rady Úrru AV ČR, v. v. i.

Ústav fyziky mateilálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 5:.g122,616 00 Brno

Rada instituce

25,4.2022

R. Gróger, Z. Chlup, T. Kruml, L. Náhlík, S. Seitl, A, Dlouhý, D. Munzar,
L. Pantělejev, J. Spclusta, M. Kotoul (1O členů)

P. Hutař, R. Vrba, tvt. Friák

L. Kunz, H. Maděro,uá, K. Obrtlík

Datum konání:

Přítomni:

Omluveni:

Hosté:

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

Program:

1. Ověřenía schválení zápisu ze 109, zasedání Rady instituce.
2. Projednání přihlášky uchazeče včetně závěrů výběrové komise a schválení návrhu uchazeče

na jmenování ředitelem ÚFM.
3, Schválenírozpočtu ÚFM nar rok2022 a střednědobého výhledu financováníÚFM na léta

2023-2024.
4. Schváleníplánu investic ÚrV na rok2022.
5. Projednání návrhu projektu do výzvy European Space Agency.
6. Různé,

Ad 1) Ověření a schválení zápisu ze 109. zasedání Rady

Přítomní členové Rady nevznesli žádné náměty ani připomínky ke zněnítohoto zápisu.

Zápis ze 109, zasedání Rady byl ověrřen a schválen.

Ad 2) Projednání přihIášky uchazeile včetně závěrů výběrové komise a schválení návrhu uchazeče na
jmenování ředitelem ÚFM.

Předseda Rady instituce a Výběrovlá komise pro posouzenípřihlášek uchazečů na poziciředitele ÚFM,
R. Gróger, podal Radě zprávu o zasedání Výběrové komise konané hybridní formou dne ].. 4.2022,
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Výběrová komise ověřila, že přihliiška uchazeče prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., splňuje obsahové
a formální náleŽitosti stanovené ve vyhlášeném výběrovém řízení. Po úvodní rozpravě vyzval předseda
uchazeČe, aby seznámil členy výběrové komise se svojí koncepcí řízení pracoviště, směřování jeho
Činnosti, vČetně budoucího rozvoje pracoviště a odpověděl na dotazy členů komise. Po diskuzi komise
přistoupila k tajnému hlasovánía doporučila nadě Úrru jako kandidáta na funkci ředitele Ústavu fyziky
materiálů AV ČR, v, v. i. uchazeče T, Krumla,

O jednání Výběrové komise byl vytvořen zápis, který byl zaslán členům Rady před jednáním
elektronickou poštou a originál byl předložen Radě na tomto zasedání.

Členové Rady pracoviště měli přihlášku uchazeče T. Krumla včetně všech příloh, před jednáním
elektronickou poŠtou k dispozici a originál přihlášky byl na zasedání Rady k nahlédnutí. Členové Rady
konstatovali, Že přihláška uchazeč,e T. Krumla splňuje obsahové a formální náležitosti stanovené ve
vyhlášeném výběrovém řízení.

Poté předseda Rady vyzval uchazerle T. Krumla, aby předstoupil před členy Rady a seznámil přítomné
s vlastní vědeckou prací, předložil svoji koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně
budoucího rozvoje pracoviště a odpověděl na dotazy. Jmenovaný takto učinil.

V následujícím tajném hlasování členové Rady hlasovali o navržení předsedkyni AV ČR uchazeče
T, Krumla na jmenovánído funkce ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Výsledek hlasování: PRO: 9 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 1

UsnesenÍ: Rada ÚrV rozhodla navrhnout předsedkyni AV ČR na jmenování do funkce ředitele Ústavu
fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., prof. Mgr, Tomáše Krumla, CSc.

O jednánítýkající se bodu 2 prograrnu byl na jednání Rady vytvořen zápis, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
zápisu a ktený je součástíodesílaníich podkladů s návrhem uchazeče T. krumla předsedkyni Av ČR na
jmenovánído funkce ředitele Ústarlu fllziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Předseda navrhl hlasovat o schváleníznění části zápisu k bodu 2 programu 110. zasedání, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: PRO: 10 hlasů PROTI:0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Rada schvaluje část zápi:su ze svého 110. zasedání, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ad 3) Schválení rozpočtu ÚrrU na rok 2022 a střednědobého výhledu financování Úru na !éta 2023-

2024.

V dalším předseda Rady předal slo,vo H. Maděrové. Podklady k tomuto jednání obdrželi členové Rady
předem elektronickou poštou. H. t\tladěrová členům Rady představila dokument s rozpočtem ÚFM na

rok 2022 a dokument se středněclobým výhledem financování ÚrV na léta 2023-2024, které tvoří
přílohu č. 2 tohoto zápisu.
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Po diskuzi ČlenŮ Rady s H. Maděrovou a zodpovězení všech dotazů navrhl předseda hlasovat o
schválenípředloženého rozpočtu ÚlrM na rok2022 a střednědobého výhledu financováníÚFM na léta
2023-2024, který tvořípřílohu č. 2 tohoto zápisu.

PROT|:0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

UsnesenÍ: Rada schvaluje rozpočet ÚrV na rok 2022a střednědobývýhled financování ÚFM na léta
2023-2024, který tvoříPřílohu č. 2 tohoto zápisu.

Ad 4) Schválení plánu investic Úrnn na rok2o22.

Podklady k tomuto bodu jednání obdrželi členové Rady předem elektronickou poštou. H. Maděrová
ČlenŮm Rady představila zaslané podklady k jednánís dokumentem k plánu investic Úrrv na rok2022,
ktený tvoří přílohu č. 3 tohoto zápislu.

H. Maděrová konstatovala, že v letlošním roce investiční dotace RVO nepokryje plánované investiční
výdaje a pro pokrytí těchto výdajů bude nutné žádat o přesun neinvestiční dotace RVo na investiční
dotaci RVO.

Po diskuzi ČlenŮ Rady s H. Maděrovou navrhl předseda hlasovat o schválení předloženého plánu
investic ÚrV na rok2022, kteni tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: PRO: 10 hlasů pRoTl: 0 hlasů ZDRžEL SE: O hlasů

UsnesenÍ: Rada schvaluje plán investic ÚrV na rok2022, který tvořípřílohu č. 3 tohoto zápisu,

Ad 5) Projednání návrhu projektu do v,ýzvy European Space Agency.

V dalŠÍm předseda předal slovo S, Seitlovi, který členům Rady představil návrh projektu J. Klusáka s

názvem Cryostat Straps for ATHENA - Material Characterization (CRYSA) do výzvy European Space
Agency.

Rada projednala a doporučuje podání návrhu projektu J. Klusáka s názvem Cryostat Straps for
ATHENA - Material Characterization (CRYSA) do výzvy European Space Agency.

Ad 6) Různé

Předseda přítomné informoval o odeslaných návrzích projektů GA ČR, které byly projednány na

minulém zasedání Rady. lnformoval, že nebyl ze strany navrhovatele VŠa rUO odeslán návrh projektu,

ve kterém byl O. Zobač v roli spolurtavrhovatele. Dále informoval, že došlo v návrhu projektu EXPRO R.

Grógera k navýšení spolufinancování investičních prostředků na 854 tis. Kč z důvodu aktualizace
cenové nabídky,
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V dalŠÍm se do diskuze přihlásil A, Dlouhý a dotazoval se na aktualizaci tabulky s publikačním výkonem
vědeckých pracovníkŮ ÚrV a přeřrledem jejich výkonnosti. Do diskuze se zapojil L. Kunz a R. Gróger
s tím, Že tabulku do jisté míry nařrradila interní databáze publikací a bylo doporučeno doplnění její
funkcionality o načítánícitačních ohlasů a statistik z dostupných databází.

H. Maděrová přítomné informovala, že do 6. května by měla být k dispozici zpráva auditora. Následně
by tato zpráva měla být společně :s účetní uzávěrkou a s rozdělením hospodářského výsledku za rok
2021, schválena Radou do konce června2022.

Termín příštího jednání Rady nebyl stanoven.

Seznam příloh:

Příloha Č. 1 - Zpráva o jednání Rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. k návrhu uchazeče na
obsazení funkce ředitele ústavu

PřÍ|oha ě.2- Návrh rozpoČtu ÚF]\4 na rok 2022 a střednědobého výhledu financování ÚFM na léta
2023-2024.

Příloha č. 3 - Plán investic ÚrV na rok2022

V Brně dne 2. 5,2022

Zapsal: MichalZouhar lrr U,
Schválil: Roman Gróger, předseda ílady
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Ústav fyziky materiátů AV ČR, v. v. i., Žižkova 5tgl22,615 00 Brno

Rada instituce

Zpráva o jednání Rady Ústavu fyziky materiátů nV ČR, v. v. i.
k návrhu uchazeče na obsazení funkce ředitele ústavu

(součást zápisu ze 1].0. zasedání Rady ÚrV)

Datum konání: 25. 4. 2022

Přítomni: R. Gróger, Z. Chlup, T. Kruml, L. Náhlík, S, Seitl, A. Dlouhý, D. Munzar,
L. Pantělejev, J. Spousta, M. Kotoul (10 členů)

Omluveni: M. Friák, R. Vrba, P. Hutař

Předseda Rady instituce a Výběrové komise na posouzení přihlášek uchazečů na pozici ředitele ÚFM
R. Gróger podal Radě zprávu o zas;edání Výběrové komise konané hybridní formou dne 1. 4.2O2z.
Výběrová komise ověřila, že přihláška uchazeče prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., splňuje obsahové
a formální náležitosti stanovené ve vyhlášeném výběrovém řízení. Po úvodní rozpravě vyzval předseda

uchazeče, aby seznámil členy výbi!rové komise se svojí koncepcí řízení pracoviště, směřování jeho

činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště a odpověděl na dotazy členů komise. Po diskuzi komise
přistoupila k tajnému hlasovánía doporučila nadě Úrv jako kandidáta na funkci ředitele Ústavu fyziky
materiálů AV ČR, v. v. i, uchazeče pnof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc.

O jednání výběrové komise byl vytvořen zápis, který byl zaslán členům Rady před jednáním

elektronickou poštou a originál byl předložen Radě na tomto zasedání.

Členové Rady pracoviště měli přihlášku uchazeče prof. Mgr, Tomáše Krumla, CSc., včetně všech příloh,

před jednáním elektronickou poštou k dispozici a originál přihlášky byl na zasedání Rady k nahlédnutí.

Členové Rady konstatovali, že přihláška uchazeče prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., splňuje obsahové
a formální náležitosti stanovené ve vyhlášeném výběrovém řízení.

Poté předseda Radyvyzvaluchazeče prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc., aby předstoupil před členy Rady

a seznámil přítomné s vlastní vědeckou prací, předložil svoji koncepci řízení pracoviště a směřování
jeho činnosti, včetně budoucího ro;tvoje pracoviště a odpověděl na dotazy. Jmenovaný takto učinil.

Il2

Příloha č. 1



V následujícím tajném hlasování, jehož se zúčastnilo 10 členů, zí:;kal prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.,
podporu 9 členů Rady. 1 člen Rady se zdržel hlasování,

Na základě výsledků tajného hlasování nada ÚrM rozhodla navrhnout předsedkyni AV ČR

na jmenování do funkce ředitete Ústavu fyziky materiáIů AV ČR, ,v. v. i., prof. Mgr. Tomáše Krumla,
CSc.

Tuto Část zápisu schválila Rada ÚrM na svém 1]-O. zasedání25.4.2O22 výsledkem hlasování:
PRo: 10 hlasů PRoTl: O hlasů ZDRŽEL SE: O hlasů

V Brně dne 25. 4.2022

zapsal: Michalzouhar /U},L

Schválil: Roman Gróger, předseda Rady
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Neinvestiční prostředky granty
zakázky hlavní 
činnosti (ZHČ)

institucionální 
prostředky (provoz) 

k 21.3.2022

celkem  (ke 
dni 

21.3.2022)

institucionální 
prostředky (provoz) 

po avizovaném 
navýšení RVO 
(informace z 

5.4.2022)

celkem (po 
avizovaném 
navýšení 
RVO)

dotace (výnosy)  69,85 6,00 84,22 160,07 89,00 164,85
převod z FÚUP 2021 1,18 0,00 3,67 4,85 3,67 4,85
ostatní výnosy 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
výnosy celkem 71,03 6,00 88,09 165,12 92,87 169,90
osobní náklady 46,62 3,82 72,90 123,34 72,90 123,34
věcné náklady včetně režie 24,41 2,18 11,55 38,14 11,55 38,14
náklady celkem 71,03 6,00 84,45 161,48 84,45 161,48
rezerva 0,00 0,00 3,64 3,64 8,42 8,42
Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentář:

V Brně dne 22.03.2022, doplněno 5.4.2022
zpracovala: Hana Maděrová
Projednáno poradou vedení 28.3.2022
Podklad pro RI 25.4.2022

5) V návrhu rozpočtu nejsou zmíněny účetní odpisy (rozpočtově neutrální).

11) Dne 5.4.2022 schválila Akademická rada navýšení RVO pro ÚFM o 4,78 mil. Kč (z toho 1,35 mil. Kč je částečná kompenzace za zvýšené ceny 
enegií + 3,426 mil. Kč jako podpora excelence ). Finanční prostředky obdržíme do poloviny roku 2022. Tímto navýšením dojde ke zvýšení hodnoty 
rezervy.

Návrh rozpočtu ÚFM 2022 (mil.Kč)  duben 2022

6) Čerpání rozpočtu bude v průběhu roku sledováno především pro kategorii "Zakázky hlavní činnosti" a "Institucionální prostředky provoz", neboť rozpočty 
grantů jsou stanoveny jednotlivými poskytovateli a ústav na ně nemá vliv. Celkový rozpočet včetně údajů o grantech bude využit zejména pro meziroční 
srovnání, pro ústavní shromáždění apod - je to víceméně statistická veličina.

7) Zůstatek rezervního fondu k 11.3.2022: 18 mil. Kč.  Půjčené peníze ve výši cca 7,6 mil. Kč byly použity na překlenutí dočasného nedostatku finančních 
prostředků z důvodů rozpočtového provizoria a očekávaných plateb za rok 2021 z projektů OPPIK 

8) Trojnásobná cena el.energie (rok 2021 cca 2,4,mil. Kč, rok 2022 odhad cca 7 mil. Kč). Zvýšená cena energie nám bude částečně kompenzována navýšením 
dotace na RVO viz bod 11)

9) Mzdy z grantů jsou stanoveny v rozpočtech jednotlivých grantů, institucionální mzdy zohledňují změnu tarifů k 1.1.2022 

10) Ostatní výnosy - jedná se např. o kurzové rozdíly, bonifikace pojistného, prodej kovového odpadu, prodej vyřazeného majetku apod.

1) Rozpočet je sestaven na základě dostupných informací a kvalifikovaného odhadu 

2) Z důvodu chybějícíh investičních prostředků bude nutno provést  převod RVO (dojde ke snížení provozní dotace).

3) Pro sestavení vyrovnaného rozpočtu byla vytvořena položka "rezerva". Tato položka činí aktuálně 3,64 mil. Kč. Z rezervy bude možno/nutno část převést na 
investice, minimálně však 1,2 mil. Kč (chybějící investiční peníze) - viz bod 2 + viz odhad plánu investic

4) Rozpočet je aktualizován s údaji známými k datu 21.3.2022 

Příloha č. 2



 
 rozpočet 2022 výhled 2023 výhled 2024
Výnosy

B.I. Provozní dotace 169,00 167,00 167,00
B.III. Tržby za vlastní výkony 6,00 6,00 6,00
B.IV. Ostatní výnosy 24,20 28,50 29,50
B.IV.9.c z toho FÚUP  z minulých let 4,80 0,00 0,00

B. Výnosy celkem 199,20 201,50 202,50

Náklady  
A.I. Spotřebované nákupy a služby 46,20 44,00 44,00
A.III. Osobní náklady 123,00 123,50 123,50
A.V. Ostatní náklady 6,00 6,00 6,00
A.VI. Odpisy DHM 24,00 28,00 29,00

A. Náklady celkem 199,20 201,50 202,50

B.-A. Výnosy snížené o náklady 0,00 0,00 0,00

Zpracovala: Hana Maděrová  
Projednáno poradou vedení 28.3.2022
 

Rozpočty a střednědobé výhledy ÚFM (mil. Kč) 

Komentář:

1) Povinně zveřejňované rozpočty a střednědobé výhledy jsou sestavovány dle stanovené  
metodiky (jejich struktura vychází z legislativních účetních výkazů), tudíž je nelze porovnávat s 
rozpočtem ÚFM na příslušný kalendářní rok, který je sestaven dle jiné metodiky a slouží 
zejména pro interní potřebu ÚFM.

2) Rozpočty obsahují údaje za ÚFM jako celek (bez rozlišení zdrojů)

3) V současné velmi složité a nejisté globální ekonomické situaci včetně vysoké inflace nelze 
odhadnout  reálný ani předpokládaný  vývoj v příštích letech.  

AIII. Osobní náklady (mzdy včetně odvodů)

A.V. Ostatní náklady (rezervy, pojistné, tvorba fondů, kurzové ztráty, bankovní poplatky apod.)

A.VI. Odpisy DHM (účetní odpisy majetku)
Brno, dne 05.04.2022.2022

Vysvětlení obsahu jednotlivých řádků:
B.I. Provozní dotace (dotace z AV ČR  i dotace z grantů)
B.III. Tržby za vlastní výkony (zejména zakázky hlavní činnosti)
B.IV Ostatní výnosy (účetní odpisy majetku, zúčtování fondů, kurzové zisky, kladné úroky, 
výnosy z nájemného, smluvní pokuty, pojistná plnění  apod.)
AI. Spotřebované nákupy a služby (materiál, služby, cestovné)



stav k 28.3.2022

název
odhad ceny vč. 
DPH zdroj poznámka

bude hrazeno z 
RVO celkem 
(výdaj)

 investiční dotace 
RVO + FÚUP  
(příjem)

Rozdíl (odhad) - 
nutno požádat o 
přesun z neinv.na 
INV

bruska 80% z kupní ceny odhad 1 839 000 AV ČR   (výzva na přístrojové vybavení) - bude kryto dotací

TEM (75% z 1/2 kupní ceny) 14 973 750 AV ČR   (výzva na přístrojové vybavení) - bude kryto dotací
stavba 6 500 000 AV ČR   (výzva na stavební akci) - bude kryto dotací

administrace VZ (zhotovitel stavba) 30 250 AV ČR RVO

spoluúčast 25% akademická investice  - 
TEM 4 991 250 AV ČR RVO

bruska spolúčast 20% odhad 460 000 AV ČR RVO

administrace VZMR (bruska) 18 150 AV ČR RVO

drobné investiční náklady (TZ budovy) 200 000 AV ČR RVO  

držák vzorků 296 000 GAČR Grant GAČR 322020 Kroupa  

celkem od AVČR 29 012 400

Zpracovala : Hana Maděrová
Brno, dne 21.03.2022
Projednáno poradou vedení 28.3.2022

23 312 750

Plán investic 2022   - ODHAD  (Kč)

5 699 650 4 600 342 -1 099 308
AV ČR - 

RVO

AV ČR - 
výzvy

Příloha č. 3
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