
 

Zápis z 22. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 8. prosince 2009 na pracovišti Slovanka   

 

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

V. Janiš, J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek  

Omluveni:   P. Höschl, J. Chýla 

Hosté:  F. Máca, J. Rosa  

 

Program jednání 
 

1. Rada schválila navržený program s tím, že na žádost ředitele zařadila mimořádný čtvrtý 

bod jednání, týkající se krácení rozpočtu FZÚ na rok 2010.  

2. Rada schválila zápis ze svého 21. zasedání, konaného 20. 10. 2009, bez připomínek. 

3. Rada vzala na vědomí výsledky hlasování per rollam, uskutečněné ve dnech 16. až 19. 11. 

2009, které se týkalo žádosti ředitele, aby Rada a) schválila obsazení atestační komise pro 

nadcházející atestace, a b) projednala a schválila jeho návrh udělit ředitelské volno 

s náhradou mezd ve dnech 28. až 31. 12. 2009. Hlasování se zúčastnilo všech 14 členů Ra-

dy s tímto výsledkem: a) 13 členů souhlasilo, 1 člen nesouhlasil, b) všichni s návrhem sou-

hlasili. 

4. Na žádost ředitele Rada projednala mimořádný bod programu, týkající se krácení rozpočtu 

FZÚ na rok 2010 a po diskusi jednohlasně schválila „Rozhodnutí Rady instituce“ 

v následujícím znění: 

Rozhodnutí Rady instituce  

Konstatuje se, že v důsledku snížení rozpočtu instituce v roce 2010 o cca 10 % 

a pravděpodobného dalšího snižování v letech následujících lze předpokládat dopad těchto 

změn na koncepci rozvoje instituce a ohrožení její hlavní činnosti. S ohledem na uvedený stav, 

tj. na zmíněné vážné provozní důvody, je nezbytné v oblasti pracovněprávních vztahů přijmout 

tato o p a t ř e n í :  

a) v oblasti vědy omezit ty činnosti, které přispívají k vědecké produkci 

ústavu pouze v malé míře a jsou bez perspektivy dalšího růstu; omezeny budou 

rovněž odpovídající podpůrné činnosti, 

b) mimo vědní oblast omezit činnosti, které nejsou nezbytné, 

c) uzavírat nové pracovní smlouvy jen v případě zajištěného účelového 

financování, s výjimkou uzavření pracovního poměru zajištěného jiným 

financováním z důvodu nezbytné potřebnosti takového pracovního místa, 

prodlužovat pracovní poměry na dobu určitou pouze v odůvodněných případech, 

v případě prodloužení zachovat stávající režim trvání pracovního poměru na 

dobu určitou.  

                              

5. Předseda atestační komise V. Janiš informoval Radu o uskutečněných atestacích v roce 

2009. V následné diskuzi byly zmíněny návrhy na některé úpravy atestačního formuláře a 

průběhu atestací v příštím roce (včetně jarního a dřívějšího podzimního termínu než 

v listopadu).  

6. J. Kočka informoval o změnách, spojených s přípravou Výroční zprávy AV ČR za rok 

2009. 

7. J. Kočka seznámil Radu s nově podanými grantovými projekty (4 zahraniční granty), jak 

byly zasány do databáze DAGRA (jejich seznam je na vyžádání u tajemnice Rady). Dále 

podal informaci o udělených grantech GA ČR se zahájením v roce 2010. Rada se znepoko-

jením konstatovala velmi malou úspěšnost žadatelů z FZÚ. Doporučila vedení ústavu pro-

vést hlubší analýzu příčin a na jejím základě tuto diskusi znovu otevřít na jarním jednání 

Rady (do termínu podávání nových žádostí v roce 2010).  



8. Rada projednala a schválila žádost vedoucího sekce 3 o udělení statutu „Emeritní pracov-

ník FZÚ“ L. Červinkovi s platností od 1. 1. 2010 dle pravidel schválených na zasedání 21. 

Rady.  

9. Rada vzala na vědomí přehled termínů pro podávání různých ocenění, a to včetně návrhů 

na cenu L’Oréal, Cenu M. Odehnala a ceny MŠMT. Zaměstnancům ústavu je přehled ter-

mínů k dispozici také v kalendáři webových stránek FZÚ.  

10. Různé: 

- Rada vzala na vědomí informaci ředitele o Dohodách o hostování pro cizince na rok 

2009 a 2010. 

- Rada schválila návrh ředitele na jednorázové měsíční navýšení smluvní mzdy pro       

M. Schnabla, které je přiměřené výši odměny.  

- P. Hedbávný informoval o možnosti podávat žádosti o granty v oboru vakuové fyziky, 

které nabízí firma Vakuum Praha mladým vědcům. Informace jsou zveřejněny na 

http://www.vakuum.cz .  

 

Příští zasedání Rady se uskuteční na pracovišti Cukrovarnická v druhé polovině února, na kte-

rém bude projednáván zejména rozpočet FZÚ na r. 2010. Termín konání bude oznámen během 

ledna.  

 

9. 12. 2009 

Jan Kočka  

Jarmila Kodymová 

 

 

http://www.vakuum.cz/

