
U s n e s e n í     č. 6 
Rady Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., ze dne 26. 6. 2007 

 
 

1. Rada doporučila tyto mezinárodní projekty: Air density models derived from multi-
satellite drag observations (podal A. Bezděk), Vlastnosti meziplanetárních objektů v těsné 
blízkosti Země (A. Galád) a Long-term and tidal variations of Earth rotation and gravity 
(J. Vondrák). 

2. Rada doporučila projekt Výzkum magnetosféry planety Merkur s využitím dat družice 
MESSENGER a globálních kinetických simulací (podal P. Trávníček) s následujícími 
připomínkami: Je třeba opravit formální nedostatky v definitivní projektové přihlášce. 
Rada projekt doporučuje pod podmínkou, že pro AsÚ nevzniknou přijetím projektu žádné 
další náklady (např. odpisy), že se vyjasní obsah pojmu 'udržovací investice výpočetního 
systému' a to, zda výpočetní systém patří AsÚ nebo ÚFA. V případě, že výpočetní systém 
patří ÚFA, pak by měl projekt být  podán s vědomím a souhlasem ÚFA. 

3. Rada nedoporučila projekt Adaptivní rentgenová optika určená pro vesmírnou misi 
Generation X (podal R. Hudec) s tímto odůvodněním: Hlavním zaměřením 
Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., je základní výzkum v oblasti astronomie a 
astrofyziky. Předkládaný projekt vyžaduje technologické zázemí, které přesahuje svým 
rozsahem možnosti ústavu a proto Rada nedoporučuje, aby AsÚ figuroval jako hlavní 
řešitel na české straně. Rada doporučuje, aby projekt garantovala některá z navrhovaných 
institucí technického zaměření.  

4. Rada vzala na vědomí informaci ředitele, že zamítl projekt spolupráce s Bulharskou 
akademií věd Astrofyzika s digitalizovanými archivy fotografických desek podaný 
R. Hudcem z důvodu nedostatečné připravenosti a zásadních nedostatků. Rada 
s rozhodnutím ředitele souhlasí.  

5. Rada vzala na vědomí informaci ředitele o podání dvou projektů spolupráce se 
Slovenskem (R. Hudec a P. Kotrč) a jedné s Bulharskem (J. Kubát). 

6. Rada vzala na vědomí, že ředitel stanoví pravidla pro odevzdávání projektů do 
sekretariátu ředitele tak, aby Rada mohla projekty řádně projednat.  

7. Rada souhlasí s předloženou úpravou rozpočtu na rok 2007 k 22.6.2007 s výhradou částky 
na nákup materiálu v kolonce THS, k níž žádá písemný rozpis položek. 

8. Rada souhlasí s předložením žádosti ústavu o dotaci Akademie věd na spolufinancování 
vybudování nové čističky odpadních vod v Ondřejově v roce 2008 ve výši 1 500 tis. Kč  a 
s příspěvkem ústavu na tuto akci ve výši 500 tis. Kč.  

9. Rada souhlasí s předložením záměru ústavu na Akademii věd na vybudování nového 
Astronomického pavilonu v areálu GFÚ na Spořilově s předpokládaným začátkem 
výstavby v roce 2009. Předpokládané náklady ve výši 24 mil. Kč budou pokryty z dotace 
AV ČR.  

10. Rada souhlasí s předložením rámcového výhledu na Akademii věd na výstavbu tepelného 
čerpadla pro budovu Kosmické laboratoře v roce 2010 a na náhradu telefonní ústředny a 
mikrovlnného pojítka v roce 2010 s tím, že technické a prováděcí parametry musí být do 
doby předložení konkrétnějšího záměru v příštím roce ještě upřesněny.  

11. Na základě výsledku tajného hlasování Rada navrhuje jmenování Dr. Bumby, Dr. 
Ceplechy, Doc. Perka a Dr. Vondráka emeritními vědeckými pracovníky AV ČR podle 
článku III kariérního řádu AV ČR. 



12. Rada doporučuje návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky pro mladé talentované pracovníky 
AV ČR D. Korčákové. 

13. Rada vyjádřila souhlas se záměrem společného projektu ústavu a obce na využití 
strukturálních fondů EU a doporučuje zahájit příslušná jednání. 

 
 
 
Zapsal: P. Suchan 
 
 
 

RNDr. J. Borovička, CSc. 
předseda Rady AsÚ  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


