
 

Zápis z 20. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 8. září 2009 na pracovišti Cukrovarnická   

 

Přítomni:    M. Glogarová, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Humlíček, J. Chýla, V. Janiš,          

K. Jungwirth, J. Kočka, J. Kodymová, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek  

Omluveni:   P. Hedbávný, J. Krása 

Hosté:  F. Máca, J. J. Mareš, J. Rosa  

 

Program jednání   
1. Rada schválila zápis ze svého 19. zasedání, konaného 9. 6. 2009, bez připomínek. 

2. Rada jednomyslně souhlasila s navrženou úpravou čl. 2.2. jednacího řádu Rady (v souladu se 

zákonem č. 341 o v. v. i.) tak, že “Rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však jednou 

za čtyři měsíce“, místo „…za tři měsíce“.   

3. Rada projednala žádost o udělení Fellowship J. E. Purkyně J. Wunderlichovi a po diskusi jed-

nomyslně doporučila řediteli žádost podat s tím, že doporučuje řediteli tento návrh (zejména pří-

lohy 4 a 5) na základě proběhlé diskuse a po dohodě s navrhovatelem T. Jungwirthem před po-

dáním upravit.  

4. Při projednávání bodu 3 byla Rada seznámena se změnami, které vedení AV provedlo 

v souvislosti s vyplácením Fellowship J. E. Purkyně jeho nositelům, a tím vyvolanými problémy.  

Po diskuzi možných řešení Rada schválila smluvní mzdu pro A. Kromku a L. Palatinuse ve výši, 

poskytnuté AV do doby, než bude tento problém vyřešen (nejdéle však po dobu trvání jednotli-

vých Fellowship J. E. Purkyně).  

5. Předseda Rady a ředitel informovali o přípravách Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ 

pro doplňovací volbu do Vědecké Rady AV a bylo odsouhlaseno, že se uskuteční v období      

29. 9. – 9. 10. 2009 dle dalších pokynů ředitele. 

6. Rada provedla kontrolu usnesení z minulých zasedání Rady a požádala: 

a) vedení FZÚ o prověření, zda byla provedena změna zodpovědných řešitelů záměrů na nově 

jmenované vedoucí sekcí. 

b) A. Šimůnka, aby na základě proběhlé diskuse připravil návrh na statut „Emeritních pracovní-

ků FZÚ“ pro diskuzi na příštím zasedání Rady.  

7. Rada projednala stav připravovaných projektů FZÚ (zejména projektů strukturálních fondů) 

podle údajů v databázi DaGra . Aktuální seznam projektů, presentovaný na Radě J. Kočkou „on-

line“, byl zaslán členům Rady jako dodatečná příloha k programu 20. Rady. 

8. Rada schválila smluvní mzdu pro F. Brottiera na období 1. 9. 2009 – 31. 12. 2011. 

9. V části „Různé“: 

- J. Chýla informoval Radu o průběhu jednání „kulatého stolu“s premiérem vlády o metodách  

hodnocení výzkumu. 

      - J. Humlíček informoval Radu o stavu strukturálního projektu CEITEC. 

- K. Jungwirth informoval o průběhu tzv. informačního dne na MŠMT, který se týkal význam-

ných infrastruktur výzkumu.  

      - A. Šimůnek upozornil na blížící se termín atestací během listopadu 2009. 

- E. Hulicius upozornil, že jeho časově náročná pedagogická spolupráce s ČVUT není touto vy-

sokou školou honorována. Totéž konstatoval A. Šimůnek a V. Janiš o spolupráci s MFF UK. 

Následovala krátká diskuse, související s rozpočtem AV   

           

Příští zasedání Rady se bude konat v úterý 20. října 2009 ve 13 hod na Slovance. Během první, ve-

řejné části, budou presentovány žádosti o nadlimitní investice pro rok 2010.    

8. 9. 2009  J. Kočka, J. Kodymová         


