
 

Informace o Radě FZÚ AV ČR v. v. i. pro výroční zprávu o činnosti a hospodaření za 
rok 2008 

 
Rada FZÚ AV ČR v. v. i. pracovala v roce 2008 ve složení: 
 
Předseda:  Prof. Jiří Chýla, CSc.    

Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.  
 
Místopředseda: RNDr. Jan Kočka, DrSc. 
   Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.    
 
Členové:  prom. fyz. Milada Glogarová, CSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 

RNDr. Pavel Hedbávný, CSc. Vakuum Praha s.r.o.  
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. MFF UK Praha    

 Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. MFF UK Praha  
Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. FZÚ AV ČR v. v.   
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. Př. F. MU Brno  
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.            FZÚ AV ČR v. v. i. 
RNDr. Josef Krása, CSc.  FZÚ AV ČR v. v. i. 
Doc. Jan Řídký, CSc.   FZÚ AV ČR v. v. i. 
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. ÚFM AV ČR v. v. i. 
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 
 

Tajemnice:  Ing. Jarmila Kodymová, CSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 
 
 
Data zasedání Rady FZÚ AV ČR v. v. i.: 10. zasedání  19. 2. 2008 

11. zasedání  25. 3. 2008 
12. zasedání    3. 6. 2008 
13. zasedání    2. 9. 2008 
14. zasedání  30. 9. 2008 
15. zasedání  9. 12. 2008 

 
Zápisy ze všech zasedání Rady včetně jejich příloh jsou zveřejněny na webové stránce Rady 
FZÚ AV ČR, v. v. i.  http://www-hep2.fzu.cz/~radafzu/ 
  
Významné záležitosti projednané Radou FZÚ AV: 

- Projednání návrhu rozpočtu provozních výdajů FZÚ na rok. 2008 předložený 
ředitelem a jeho schválení Radou FZÚ a Dozorčí radou FZÚ (viz zápis z 10. zasedání) 

- Projednání a schválení novelizovaných Pravidel pro hospodaření se sociálním fondem 
(viz zápis z 10. zasedání) 

- Projednání a schválení novely Volebního řádu pro volbu do Rady FZÚ (viz zápis z 10. 
zasedání) 

- Projednání návrhu na udělení Fellowship J. Purkyně (viz zápis 10. zasedání) 
- Projednání návrhů žádostí o granty GA ČR (viz zápis 11. zasedání) 
- Projednání návrhů na udělení Akademické prémie, Prémie O. Wichterleho a čestné 

oborové Medaile E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách (viz zápis 11. zasedání) 

http://www-hep2.fzu.cz/~radafzu/�


- Podrobná diskuse problematiky věkové hranice pro odchod výzkumných pracovníků 
do důchodu (viz zápis 11. zasedání) 

- Informace ředitele o způsobu rozdělování nárůstu mzdových prostředků do 
jednotlivých sekcí (viz zápis 11. zasedání) 

- Projednání návrhů grantů GA AV metodou per rollam (viz zápis 11. zasedání) 
- Projednání výroční zprávy o činnosti FZÚ za rok 2007 předloženou ředitelem (viz 

zápis 12. zasedání) 
- Projednání strategie vedení ústavu při řešení problematiky věkové struktury 

výzkumných pracovníků FZÚ (viz zápis 12. zasedání)           
- Projednání změny v Pravidlech hospodaření se sociálním fondem navržené ředitelem 

(viz zápis 12. zasedání)           
- Projednání dalšího návrhu na Fellowship J. E. Purkyně (viz zápis 12. zasedání)           
- Jednání o stavu přípravy projektu IAV (Institut aplikovaných věd) (viz zápis 13. 

zasedání)           
- Schválení návrhu na ustavení Výročního semináře Vladimíra Dvořáka (viz zápis 13. 

zasedání)           
- Projednání návrhu ředitele na zásady prodlužování časově omezených smluv 

výzkumných pracovníků (viz zápis 13. zasedání)           
- Projednání návrhů grantových projektů podaných ředitelem během letních měsíců (viz 

zápis 13. zasedání)           
- Informace ředitele o přípravě volby předsedy AV ČR, o podpisu dokumentu týkajícího 

se přístupu ČR k ESFR (European Synchrotron Radiation Facility), o zřízení společné 
laboratoře laserové technologie mezi FZÚ a ÚFCHJH, a dále o podepsání smlouvy o 
spolupráci mezi FZÚ a Jihočeskou universitou (viz zápis 13. zasedání) 

- Na veřejném zasedání Rada vyslechla vystoupení žadatelů o nákup nadlimitních 
investičních zařízení pro rok 2009 (viz zápis 14. zasedání) 

- Projednání žádostí o nadlimitní investice a odsouhlasení pořadí návrhů do konkurzu 
AV (viz zápis 14. zasedání) 

- Informace ředitele o změně postupu úprav mezd pracovníků ústavu v souvislosti 
s přechodem organizace do režimu v. v. i. (viz zápis 14. zasedání) 

- Informace ředitele o změně vedení sekce 3 s účinností od 1. 1. 2009 (viz zápis 14. 
zasedání) 

- Informace ředitele o prodloužení platnosti stávající Kolektivní smlouvy do 30. 4. 2009 
po vzájemné dohodě s odbory (viz zápis 14. zasedání)  

- Podání informace o současném stavu a průběhu dalších jednání týkajících se projektu 
IAV a o schvalovacím procesu týkajícím se projektu ELI (Extreme Light 
Infrastructure) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (viz zápis 
15. zasedání) 

- Projednání návrhu ředitele na úpravu vnitřního mzdového předpisu FZÚ (viz zápis 15. 
zasedání)                 

- Projednání návrhu na úpravu Organizačního řádu FZÚ v důsledku změny struktury a 
názvů některých oddělení (viz zápis 15. zasedání)                 

- Projednání hostování a účasti na řešení projektů výzkumných pracovníků ze zemí 
mimo EU (viz zápis 15. zasedání)                 

- Informace ředitele o pořízení přístroje NANOESCA za prostředky v rámci konkursu 
AV ČR na nákladné přístroje (viz zápis 15. zasedání)                 

                      
                     

Jarmila Kodymová, 11. 3. 2009 


