
U s n e s e n í     č. 2 
Rady Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., ze dne 2. 3. 2007 

 
 
1. Rada po přijetí pozměňovacího návrhu schválila 30. ledna per rollam smlouvu 
s Masarykovou universitou Brno o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních 
programů. 
 
2. Rada jmenovala komisi na výběr ředitele ve složení: J. Borovička (předseda komise), 
J. Horáček, M. Wolf (oba MFF UK), A. Špičák (GFÚ), J. Kostelecký (VÚGTK a ČVUT), 
M. Tůma (Ústav informatiky) a V. Rudajev (Geologický ústav). 
 
3. Rada schválila předložený základní rozpočet ústavu. Rada schválila rozdělení 
institucionální dotace na provoz ve výši 68 269 000 Kč takto: 12 133 000 Kč na režii, 
3 659 000 Kč na věcné výdaje do oddělení, 200 000 Kč na OON do oddělení a zbytek na 
mzdy a zákonné odvody. Věcné výdaje do oddělení budou rozděleny podle klíče sumárních 
mzdových prostředků. Fond rozvoje majetku bude doplněn o 2 500 000 Kč z prostředků 
zahraničních grantů. Rada ukládá řediteli předložení podrobného rozpočtu rozděleného na 
jednotlivé úkoly a granty, jakmile bude k dispozici.  
 
4.  Rada schválila Pravidla pro hospodaření Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. s fondy, 
Zásady pro hospodaření se sociálním fondem a rozpočet sociálního fondu na rok 2007. Znění 
těchto dokumentů je přílohou tohoto usnesení. 
 
5.  Rada neshledala důvody pro účast AsÚ v navrhovaném společném pracovišti pro výzkum 
a vývoj kosmických technologií v současné době. Proto byl předložený návrh na zřízení 
společného pracoviště zamítnut. 
 
6. Rada doporučila řediteli podat za ústav návrh J. Klokočníka na účast v projektu GOCE 
v rámci programu PECS. Rada považuje návrh P. Koubského na účast v projektu Gaia 
v rámci programu PECS za přijatelný. Návrh na účast v projektu Gaia R. Hudce považuje 
Rada za nepřijatelný z důvodu nevyhovujícího personálního zabezpečení a nepřiměřených 
finančních požadavků (zejména pro externí spolupracující subjekty). Rada doporučuje 
R. Hudcovi, aby zvážil možnost přidat se s některými částmi svého projektu k projektu 
P. Koubského.  
 
 
 
 
 
 

      RNDr. J. Borovička, CSc. 
předseda Rady AsÚ 

 
 
 
Přílohy: 1. Pravidla pro hospodaření Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i s fondy 
 2. Zásady pro hospodaření se sociálním fondem 
 3. Rozpočet sociálního fondu na rok 2007 
   


