
U s n e s e n í   č. 10 
Rady Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., ze dne 14. 3. 2008 

 
 

1. Rada schválila Spisový a skartační řád Astronomického ústavu AV ČR, v. v .i.    
2. Rada schválila předložení evropského grantu EU-HOU-TTS zaměřeného na vzdělávání 

středoškolských učitelů u příležitosti Mezinárodního roku astronomie 2009. 
3. Rada schválila institucionální rozpočet neinvestičních prostředků na rok 2008. 
4. Rada schválila převod kladného hospodářského výsledku roku 2007 ve výši 421 788,96 

Kč do Rezervního fondu. 
5. Rada schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2008. 
6. Rada doporučila řediteli navrhnout M. Bártu a D. Korčákovou na Prémii O. Wichterleho.  
7. Rada doporučila řediteli navrhnout R. Goosmana na cenu AV pro mladé. 
8. Rada doporučila řediteli navrhnout M. Karlického a kol. na cenu AV. 
9. Rada souhlasí se záměrem směny pozemků a staveb ve vlastnictví Astronomického ústavu 

AV ČR, v.v.i. v areálu bývalé kotelny - katastrální území Ondřejov u Prahy: st. 588 (153 
m2), st 589 (349 m2), 228/2 (923 m2), 228/3 (300 m2), 243/1 (5535 m2), 243/2 (309 m2), 
243/3 (1952 m2), 244/2 (392 m2), 250 (475 m2), 253 (1686 m2), PK 227  (1623 m2) a PK 
228 (192 m2), a to za následující pozemky ve vlastnictví Obce Ondřejov, ležící ve 
stavební uzávěře pod "Kosmickou laboratoří": parc. č. PK 2751  (pole o výměře 13 218 
m2) a  2749 (přilehlá mez o výměře 396 m2) v katastrálním území Ondřejov u Prahy. 

10. Rada  souhlasí se záměrem odkupu pozemků na poli pod budovou Kosmické laboratoře 
od soukromých majitelů v případě, že se podaří získat finanční prostředky. 

11. Rada schválila smlouvu s MFF UK o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských 
studijních programů. 

12. Rada schválila doplnění seznamu školitelů na PřF MU Brno o Dr. Michaelu Kraus. 
13. Rada schválila doplnění seznamu školitelů na MFF UK o Dr. Adélu Kawka. 
14. Rada vzala na vědomí snahu o uvedení 50-cm dalekohledu do zkušebního provozu a žádá 

R. Hudce, aby do 30.6. předložil podrobnější zprávu o tomto dalekohledu, která bude 
obsahovat i první vědecky použitelné výsledky. 

15. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům na plnění výzkumného záměru ústavu 
Rada nedoporučuje nadále podporovat výzkum a vývoj v oboru rentgenové optiky. 

16. Rada souhlasí s tím, aby AsÚ byl členem konsorcia EAST (European Association for 
Solar Telescopes), které se momentálně zabývá vytvářením koncepce dalekohledu EST 
(European Solar Telescope). 

 
 
 
Zapsal: P. Suchan 

 
 

RNDr. J. Borovička, CSc. 
předseda Rady AsÚ  

 


