
Zápis č. 4 z korespondenčního jednání Rady Centra moderní optiky  
ve dnech 11. 12. 2009 až 23. 12. 2009  

 
Jednání se zúčastnilo všech jedenáct členů Rady CMO. Jednání probíhalo korespondenční 
formou prostřednictvím e-mailové komunikace. 
 
Z pověření předsedy rady řídil jednání řešitel-koordinátor projektu Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 
 
 
Program: 
1. Informace od řešitele-koordinátora. 
2. Projednání návrhu změny položkovém členění nákladů projektu na rok 2010 
 
 
Bod 1) 
Řešitel-koordinátor J. Fiurášek informoval členy Rady o nových webových stránkách katedry 
optiky PřF UP, kde jsou k dispozici základní informace o projektu Centrum moderni optiky, viz 
 
http://optics.upol.cz/cs/vyzkum-granty-a-projekty 
 
Řešitel-koordinátor dále informoval členy Rady o tom, že podle sdělení uveřejněného na 
webových stránkách MŠMT požaduje ministerstvo školství v roce 2010 zorganizovat průběžné 
oponentní řízení pouze pro Centra základního výzkumu s dobou řešení od roku 2007 (kód 
LC07).  Z tohoto důvodu se v roce 2010 neuskuteční průběžné oponentní řízení projektu 
LC06007. Průběžná periodická zpráva projektu a popis řešení projektu za rok 2009 budou 
zkompletovány v průběhu ledna 2010 a následně rozeslány všem členům Rady CMO a 
projednány v Radě CMO.  
 
Řešitel-koordinátor také konstatoval, že program LC bude ukončen na konci roku 2010 s tím, že 
prodloužena byla pouze doba řešení Center LC05 a to o jeden rok do 31. 12. 2010.  
 
 
Bod 2) 
Řešitel-koordinátor  předložil členům Rady k posouzení následující  
 

Návrh změny v položkovém členění nákladů projektu na rok 2010: 
  
V souladu s Článkem 3 odstavec 4 Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu LC06007 je 
navržena změna v položkovém členění uznaných nákladů příjemce-koordinátora Univerzita 
Palackého v Olomouci na rok 2010 spočívající ve snížení položky Cestovné ze 700 tis. Kč na 
610 tis. Kč a odpovídajícím navýšení položky Další provozní náklady z 360 tis. Kč na 450 tis. 
Kč. Tato změna přitom nebude mít žádný vliv na celkovou výši uznaných nákladů projektu v 
roce 2010, protože se jedná pouze o přesun mezi dvěma položkami. 
 
Navýšení prostředků na Další provozní náklady umožní zajistit optimální vybavení pro realizaci 
experimentů probíhajících a plánovaných v rámci řešení projektu LC06007, jako je např. 
konstrukce pokročilých lineárně optických kvantových logických hradel. Je plánovaný nákup 
mechanických, optických a elektronických komponent, pořízení speciální mechanické konstrukce 
k optickému stolu a bude také dále usilováno o zlepšení klimatizace a zatemnění optických 
laboratoři na nové budově PřF UP, kam se katedra optiky přestěhovala v létě roku 2009. 
Rovněž je plánováno dokoupení další licence programu Matlab, který je používán k řízení 
experimentu, analýze experimentálních dat a numerickým simulacím. 

http://optics.upol.cz/cs/vyzkum-granty-a-projekty


 
 
O předloženém návrhu proběhla diskuse, v níž jednotliví členové Rady podpořili tento návrh. Po 
diskusi bylo přikročeno k hlasování o tom, zda Rada CMO doporučuje změnu v položkovém 
členění uznaných nákladů projektu dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování (hlasovalo všech 11 členů rady): 
pro:   11 
proti:   0 
zdržel se:  0 
 
Návrh byl schválen. 
 
 
 
Zapsal: J. Fiurášek         
Datum zápisu: 29. 12. 2009 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


