
 

Zápis z 13. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konané 2. září 2008 na pracovišti Slovanka   

 

Přítomni:    M. Glogarová, P. Hedbávný, E. Hulicius, P. Höschl, J. Humlíček, J. Chýla,  

 V. Janiš, K. Jungwirth, J. Kočka, J. Kodymová, J. Řídký, O. Schneeweiss,  

 A. Šimůnek  

Omluveni:   J. Hořejší, J. Krása 

Host:  V. Nekvasil  

 

Program jednání 

   
1. Rada schválila zápis ze svého 12. zasedání konaného 3. 6. 2008 bez připomínek. 

2. Rada vyslechla informace ředitele J. Řídkého, J. Chýly a V. Nekvasila o stavu přípravy 

projektu IAV (Institut aplikovaných věd) a závěrech prvních dvou valných hromad IAV. 

Po diskusi některých nedořešených otázek spojených s výstavbou IAV doporučila Rada 

řediteli vyvolat jednání představenstva IAV se všemi navrhovateli vědeckých směrů 

v projektu IAV o rozmístění laboratoří a aparatur v budově projektovaného IAV.  

3. Rada projednala a doporučila řediteli podat žádost o udělení fellowship J. E. Purkyně  

A. Kromkovi.    

4. Rada projednala a vyslovila souhlas s tím, aby s M. Schnablem, nositelem stipendia Eu-

ropean Young Investigators Awards (EURYI), byla na dobu trvání stipendia uzavřena 

smlouva o individuálních mzdových podmínkách (smluvní mzda).  

5. Rada podpořila rozhodnutí vedení ústavu, o němž informoval V. Janiš, ustavit Výroční 

seminář Vladimíra Dvořáka, který  bude FZÚ pořádat každý rok v měsíci červnu.   

6. Ředitel seznámil Radu se zásadami  prodlužování časově omezených smluv výzkumných 

pracovníků. Rada přijala stanovisko k problematice věkové struktury ústavu, které s těmi-

to zásadami souvisí. 

7. Různé: 

- Ředitel informoval Radu o přípravě volby předsedy AV ČR. 

- Rada projednala návrhy projektů, které podal ředitel během letních měsíců.  

- K. Jungwirth informoval Radu o výsledku hodnocení projektu ELI, na jehož přípravě 

se FZÚ podílí. 

- Ředitel informoval Radu o podpisu dokumentu o přístupu ČR k ESRF ((European 

Synchrotron Radiation Facility), k němuž došlo 14. června 2008.  

- Ředitel informoval o přípravách zřízení společné laboratoře laserové technologie mezi 

FZÚ a ÚFCHJH a podepsání smlouvy o spolupráci mezi FZÚ a Jihočeskou universi-

tou. 

- A. Šimůnek doporučil úpravu rozpětí tarifních mezd pracovníků v kategorii O1-O6. 

Jeho návrh bude součástí komplexnější úpravy vnitřního mzdového předpisu, která 

bude projednána na některém z příštích zasedáních Rady.  

8. Příští zasedání Rady se uskuteční 30. září 2008 na pracovišti Cukrovarnická. Jeho veřejná 

část začne v 9 hod. a bude věnována prezentacím požadavků na nadlimitní investice pro 

rok 2009.     

V Praze dne 2. 9. 2008 

J. Chýla  

J. Kodymová      

 


