
U s n e s e n í     č. 9 
Rady Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., ze dne 11. 1. 2008 

 
 
 

1. Rada po posouzení základních příjmových a výdajových složek vize rozpočtu na rok 2008 
schválila navýšení mezd všech pracovníků od 1. 2. 2008 o 5 %. Koeficient tarifní mzdy 
pro výzkumné pracovníky (třídy V1–V6)  i ostatní pracovníky (třídy O1–O10)  se pro 
období únor až prosinec 2008 stanovuje na 1,05. Rada dále doporučuje na úkoly 
vědeckých oddělení rozdělit 4 500 000 Kč.. 

2. Rada se rozhodla doporučit do výroční zprávy AV ČR tyto významné práce, a to 
v uvedeném pořadí: 1. Goosmann et al. - Spektrum a polarizace aktivních galaxií. 
2. Pravec a Harris - Populace binárních asteroidů: Moment hybnosti. 3. Štěpán et al. - 
Formování vodíkových čar ve slunečních erupcích. 4. Kraus et al. - Neutrální disky obřích 
B[e] hvězd. 5. Švanda et al. - Rychlost meridionálního proudění a přenosu magnetického 
toku na Slunci. 

3. Rada ustavila komisi z členů Rady na projednání sporu prof. Harmance s doc. Hadravou 
ve složení: B. Jungwiert, P. Heinzel a J. Kubát.  Předsedou byl jmenován B. Jungwiert. 
Komise se podrobně seznámí s podklady a připraví doporučení Radě k přijetí stanoviska 
(do příštího zasedání Rady). 

4. Rada shledala vážné nedostatky v manažerském vedení pracovní skupiny Astrofyzika 
vysokých energií a v koordinaci jejích pracovních a výzkumných aktivit. Současně Rada 
konstatuje značné nedostatky v odborném vedení mladých pracovníků. Rada žádá ředitele, 
aby připravil návrh řešení této situace a uvážil i možnost případné reorganizace. 

5. Rada přijala pravidlo, že po plánovaném ukončení investičního projektu (nad 500 tis. Kč), 
příp. na vyžádání, si Rada vyžádá podklady pro posouzení využití schválené investice. 
Požadována bude krátká zpráva (finanční čerpání, výsledek projektu). 

6. Rada souhlasí s podepsáním asociační dohody s evropskou sítí Astronet v rámci ERA. 
 
 
 
Zapsal: P. Suchan 
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