
Zápis z 24. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 13. dubna 2010 na pracovišti Slovanka   

 

Přítomni:    M. Glogarová, J. Chýla, E. Hulicius, J. Humlíček, K. Jungwirth, V. Janiš,             

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

Omluveni:   P. Höschl, P. Hedbávný, J. Hořejší, J. Krása 

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

 

Program jednání 
 

1. Rada schválila zápis ze svého 23. zasedání, konaného 27. 1. 2010, bez připomínek.  

2. Rada byla seznámena s výsledkem hlasování per rollam, týkajícím se doplňující úpravy 

Mzdového předpisu FZÚ (13 pro, 0 proti, 1 nehlasoval z důvodu dovolené) a projednání 

navrhovaných kandidátů na externí členy Sněmu AV ČR (9 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 1 

nehlasoval z důvodu dovolené). Per rollam usnesení Rady k oběma návrhům ředitele 

byla odsouhlasena. Na externí členy Sněmu AV ČR byli navrženi prof. J. Hořejší, prof. 

Humlíček, prof. Zlatuška, ing. Hedbávný a ing. Šotola. Na závěr byla diskutována pra-

vidla pro eventuelní budoucí hlasování per rollam.    

3. 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 rozpočtu čle-

nové Rady vyslovili s předloženým rozpočtem jednohlasně souhlas.     

4. Rada projednala seznam nových žádostí o grant na GA ČR pro rok 2011, předložený    

J. Kočkou podle seznamu v databázi DAGRA k 13. 4. 2010. Tento seznam je uložen u 

tajemnice Rady. Dále předložil statistiku podávaných grantů a rozbor úspěšnosti grantů 

na GA ČR v minulých letech. Následně byl diskutován nový systém hodnocení těchto 

grantů a hlavní kriteria, na která hodnotící panely GA ČR kladou důraz. 

5. Rada projednala návrhy J.J. Mareše a V. Janiše na udělení statutu Emeritní pracovník 

FZÚ V. Kamberskému, Z. Šimšovi a V. Vorlíčkovi. Rada vyslovila s jednotlivými ná-

vrhy jednohlasně souhlas. Navíc doporučila podat návrh, aby Z. Šimšovi byl udělen za 

jeho mimořádný přínos pro AV statut Emeritní pracovník AV.  

6. Rada se zabývala žádostí o udělení Fellowship J. E. Purkyně pro T. Laštovičku po jeho 

návratu do FZÚ ze současného působiště na universitě v Oxfordu. Po diskusi Rada do-

poručila J. Chýlovi, zástupci vedoucího sekce 1, tento návrh  dopracovat a eventuelně 

projednat per rollam.  

7. Rada odsouhlasila návrh ředitele na přiznání smluvní mzdy novým zahraničním pra-

covníkům (Mike Griffiths z Velké Britanie a Georg Korn z SRN), přijatých na projekt 

ELI.  

8. Ředitel podrobně informoval Radu o uzavření nové Kolektivní smlouvy s odbory FZÚ. 

9.  Různé: 

- J. Chýla informoval o návrhu státního rozpočtu na vědu a výzkum v roce 2011 

s výhledem na 2012 a 2013, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle 

tohoto dokumentu budou AV ČR přiděleny institucionální prostředky v roce 2011 

ve stejné výši jako v roce 2010.   

- K. Jungwirth upozornil na potřebu podat z FZÚ návrh na členy oborových rad pro 

Technologickou Agenturu ČR, která zahájila svoji činnost.  

- J. Řídký informoval o zasedání Valné hromady IAV (Institut aplikovaných věd).  

Příští zasedání Rady se uskuteční 1. června 2010 v Cukrovarnické. 

 

     15. 4. 2010                   Jan Kočka, Jarmila Kodymová  


