
Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. 

 
konané 27. února 2007 na pracovišti Slovanka 

 

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

V. Janiš, K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, O. Schneeweis, A. Šimůnek (od bodu 

4.), J. Kodymová (od bodu 3.).  

Omluveni: P. Höschl, J. Řídký 

 

Program jednání   

Rada ústavu, kterou řídil její předseda J. Chýla, projednala následující body:   

1. Schválila zápis z 1. zasedání konaného dne 13. února 2007.  

2. Projednala a schválila zápis z jednání ustavující schůze Rady dne 13. 2. 2007. 

3. Jmenovala tajemnicí Rady J. Kodymovou.  

4. Projednala návrhy na členy výběrové komise pro obsazení místa ředitele FZÚ a jmenovala 

komisi ve složení                                                                                                            

předseda:  Josef Humlíček                                                                                             

členové: Jiří Čtyroký (VR AV ČR)  

  Lubomír Dvořák (UP Olomouc)  

  Milada Glogarová (FZÚ AV ČR) 

  Milan Hrabovský (ÚFP AV ČR)  

  Jiří Niederle (FZÚ AV ČR) 

  Vladimír Sechovský (MFF UK) 

  Antonín Šimůnek (FZÚ AV ČR)   

  Pavel Vlasák (AR AV ČR) 

     

5. Jednala o rozpočetu FZÚ na rok 2007:  

a)  Rada schválila Rozpočet FZÚ pro rok 2007 ve skladbě „VÝNOSY“ a „NÁKLADY“  

předložený K. Jungwirthem. 

b)  Rada schválila Rozpočet institucionálních neinvestičních výdajů FZÚ pro rok 2007 

předložený K. Jungwirthem (příloha 4) s tím, že K. Jungwirth poskytne  Radě 

doplňující podklady o skutečném čerpání v roce 2006. Klíčové bylo přitom schválení 

pětiprocentního zvýšení institucionálních mzdových prostředků ve srovnání s rokem 

předchozím. V souvislosti s tím Rada podrobně diskutovala způsob rozdělování 

prostředků mezi jednotlivé sekce a požádala K. Jungwirtha o výkaz čerpání prostředků 

jednotlivými záměry v roce 2006. 

6. V souvislosti s projednáváním rozpočtu informoval K. Jungwirth, že jedním z prioritních 

úkolů Správy je v současné době vyčíslení celkových již uzavřených závazků ústavu na 

dofinancování přístrojových a stavebních investic z letošní dotace na reprodukci majetku 

a z FRM. Zdůraznil především, že s přechodem na v.v.i. již nelze přispívat do FRM 

dotacemi z rozpočtu, a proto musí být pravidla a možnosti jeho budoucího využívání na 

rozdíl od dosavadní praxe mimořádně přísná a limitující. Dále navrhl, aby zbylé velmi 

omezené (pokud vůbec nějaké) prostředky z dotace na reprodukci majetku byly po zjištění 

skutečného stavu rozděleny na vědecké sekce na „drobné investice“ podle počtu 

vědeckých pracovníků, tedy stejně jako dosud. 

7. K. Jungwirth informoval Radu o postupu prací na přípravě Vnitřního mzdového předpisu 

FZÚ. Návrh bude rozeslán členům Rady a J. Chýla a J. Kočka k němu připraví 



připomínky pro jednání mezi vedením ústavu a ZO OSPVV, jež by mělo mimo jiné 

přispět k vyjasnění otázky rizikových příplatků, a projednat Kolektivní smlouvu. 

8. Rada souhlasila s návrhem P. Hedbávného ustavovat pro posouzení jednotlivých 

předkládaných materiálů pracovní komise složené z interních členů Rady, jež k nim 

připraví podrobná stanoviska, tak aby jednání pléna Rady probíhala co nejefektivněji. 

9. Další termín zasedání bude stanoven podle toho, kdy budou připraveny potřebné materiály 

pro jednání.  

 

27. 2. 2007      

 

J. Kodymová                  

 

 


