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Informace o Radě FZÚ AV ČR v. v. i. pro výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření za rok 2010 

 
 
V roce 2010 nedošlo ke změně ve složení Rady FZÚ AV ČR v. v. i. 
Pracovala ve složení: 
 
Předseda:  RNDr. Jan Kočka, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.  
 
Místopředseda: Prof. RNDr. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR v. v. i. 
   
Interní členové: prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.  
 Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.  

Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.  
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.            
RNDr. Josef Krása, CSc.   
Doc. Jan Řídký, CSc.    
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc.  

 
Externí členové:  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  
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.  Př. F. MU Brno  
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. ÚFM AV ČR v. v. i. 
  

Tajemnice:  Ing. Jarmila Kodymová, CSc. 
 
Na zasedání Rady byli pravidelně zváni: 
   RNDr. Jan Šafanda, CSc., předseda Dozorčí Rady FZÚ  
     Ing. Jan Rosa, CSc., místopředseda Dozorčí Rady FZÚ  
   RNDr. František Máca, CSc., vědecký tajemník FZÚ  
   RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., vedoucí sekce Fyziky pevných látek FZÚ 
  
Data zasedání Rady FZÚ AV ČR v. v. i.:  

23. zasedání  27. 1. 2010 
24. zasedání  13. 4. 2010 
25. zasedání    1. 6. 2010 
26. zasedání    1. 9. 2010 
27. zasedání  19. 10. 2010 

 
Zápisy ze všech zasedání Rady jsou zveřejněny na webové stránce Rady FZÚ 
http://www.fzu.cz/rada-fzu 
  
Významné záležitosti projednané Radou FZÚ: 
 
- Byla projednána situace kolem vývoje Institutu aplikovaných věd (IAV) na základě 

informací ředitele FZÚ ze zasedání Valné hromady představenstva IAV v prosinci 2009 a 
předsedy představenstva IAV V. Nekvasila. Po obsáhlé diskusi Rada doporučila řediteli, 
aby nepodpořil podání projektu IAV do další výzvy OPPK (Operační program Praha 
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Konkurenceschopnost), pokud se neobjeví nové zásadní pozitivní informace o dalším 
vývoji IAV, viz zápis 23. zasedání. 

- Byl projednán a doporučen návrh smlouvy předložený ředitelem, týkající se navázání 
spolupráce mezi FZÚ AV v. v. i. a Fakultou biomedicínckého inženýrství ČVUT se 
sídlem v Kladně, viz zápis 23. zasedání. 

- Na návrh ředitele byla projednána a schválena novela Mzdového předpisu FZÚ, týkající 
se smluvní mzdy, viz zápis 23. zasedání. 

- Rada projednala a v tajném hlasování schválila žádost vedoucího sekce 4 o udělení 
statutu Emeritní pracovník FZÚ F. Francovi, viz zápis 23. zasedání. 

- Byla projednána a per rollam odsouhlasena navržená kandidátka na externí členy Sněmu 
AV ČR, viz zápis 24. zasedání.  

- Ředitel seznámil Radu s návrhem rozpočtu FZÚ na rok 2010 a s positivním vyjádřením 
Dozorčí rady FZÚ k tomuto návrhu. Po diskusi k jednotlivým položkám byl členy Rady 
vysloven s předloženým rozpočtem souhlas, viz zápis 24. zasedání. 

- Byl projednán seznam nových žádostí o grant na GA ČR pro rok 2011 a statistika 
podávaných grantů a rozbor úspěšnosti grantů na GA ČR v minulých letech, zpracované 
předsedou Rady, viz zápis 24. zasedání. 

- Byly projednány a odsouhlaseny návrhy na udělení statutu Emeritní pracovník FZÚ       
V. Kamberskému a V. Vorlíčkovi. Rada také doporučila podat návrh na udělení statutu 
Emeritní pracovník AV Z. Šimšovi za jeho mimořádný přínos pro AV, viz zápis 24. 
zasedání. 

- Rada odsouhlasila návrh ředitele na přiznání smluvní mzdy novým zahraničním 
pracovníkům FZÚ, přijatých na projekt ELI, viz zápis 24. zasedání. 

- Ředitel podrobně informoval Radu o uzavření nové Kolektivní smlouvy s odbory FZÚ a 
o zasedání Valné hromady IAV, viz zápis 24. zasedání. 

- Rada projednala Výroční zprávu FZÚ za rok 2009 předloženou vědeckým tajemníkem 
FZÚ a seznámila se se stanoviskem Dozorčí rady FZÚ ke zprávě. Po diskusi Rada 
Výroční zprávu schválila, viz zápis 25. zasedání. 

- Byly projednány a odsouhlaseny ředitelem navržené změny v Organizačním řádu FZÚ, 
týkající se přejmenování čtyř oddělení v Sekci 1 a čtyř oddělení v Sekci 5 s účinností od 
1. 7. 2010, v souvislosti s projekty AUGER, ELI a HILASE, viz zápis 25. zasedání. 

- Rada projednala seznam projektů podaných do TA ČR předložený předsedou Rady a 
doporučila, aby u schválených grantů byl předpokládaný vklad ústavu hrazen 
z prostředků sekce, viz zápis 25. zasedání. 

- Rada byla informována o požadavcích na stavební úpravy FZÚ v roce 2011 a o 
připravované v pořadí již druhé Dvořákovy přednášky, viz zápis 25. zasedání. 

- Byla projednána příprava Shromáždění výzkumných pracovníků a návrhu Volebního 
řádu pro volby zástupců FZÚ do Akademického sněmu, viz zápis 26. zasedání. 
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- Rada projednala a schválila ředitelem navržené změny v Organizačním řádu FZÚ, 
týkající se zřízení funkce zástupce ředitele pro řízení projektů operačního programu 
„Věda a výzkum pro inovace“, a dále schválila navrženou upřesněnou pravomoc ředitele 
zakládat a rušit dle potřeb laboratoře, viz zápis 26. zasedání. 

- Byla projednána a schválena úprava Vnitřního mzdového předpisu, týkající se rozpětí 
tarifních mezd u odborných pracovníků v kategorii O7, viz zápis 26. zasedání. 

- Rada projednala a doporučila řediteli podat návrh na udělení „Fellowship J. E. Purkyně“ 
RNDr. Janě Poltierové Vejpravové, Ph.D., viz zápis 26. zasedání. 

- Na veřejné části zasedání Rada vyslechla žadatele o nákup nákladných investičních 
zařízení (s cenou do 5 mil. Kč) pro rok 2011, a poté v uzavřené části zasedání proběhla 
diskuze o kvalitě a důležitosti předložených návrhů. Rada doporučila řediteli pořadí pro 
podání jednotlivých návrhů na AV, viz zápis 27. zasedání. 

- Rada zhodnotila průběh voleb nových zástupců FZÚ do Sněmu AV a shodla se na 
potřebě úpravy volebního řádu tak, aby napříště volby rychleji konvergovaly, viz zápis 
27. zasedání. 

 
30. 3. 2011        Ing. Jarmila Kodymová, CSc.  

tajemnice Rady FZÚ 
 


