
 

Zápis z 27. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 19. října 2010 na pracovišti Slovanka 

 

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

J. Chýla, V. Janiš, J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss,      

A. Šimůnek  

Omluveni:   J. Hořejší, J. Šafanda  

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

 

Program jednání 

   
1. Na veřejném zasedání, které řídil předseda investiční komise J. Rosa, Rada vyslechla vy-

stoupení žadatelů o nákup nákladných investičních zařízení (s cenou do 5 mil. Kč) pro rok 

2011 (viz Příloha 1, k nahlédnutí u tajemnice Rady).  

2. Dále pokračovalo neveřejné jednání Rady, jehož prvním bodem bylo projednání zápisu z  26. 

zasedání Rady, konaného 1. 9. 2010. Zápis byl schválen. 

3. Rada projednala veřejné vystoupení žadatelů o nákup investic a v diskuzi jednotliví členové 

Rady vyjádřili svůj názor na pořadí, kvalitu a důležitost předložených návrhů. Rada poté do-

poručila řediteli pořadí a jeho varianty podle aktuální situace na AV, týkající se investičních 

prostředků.  Pořadí jednotlivých položek tak, jak jej doporučuje Rada řediteli, je následující: 

Pořadí – položka (druhý sloupec) v „Seznam požadavků do konkurzního řízení pro nákup 

nadlimitních investičních zařízení pro rok 2011“ (u tajemnice rady a na Intranetu): 

1 – c; 2 – b; 3 – f; 4 – e; 5 – a; 6 – d; 7 – i; 8 – k; 9 – j; 10 – h; 11 – l;  

zbývající tři žádosti, g m, n, budou pořízeny z finančních zdrojů FZÚ. 

Rada považuje za přiměřené, aby se Fyzikální ústav v případě schválení těchto investic na 

nich podílel 20%.  

4. J. Řídký a J. Kočka informovali Radu o Shromáždění výzkumných pracovníků pro volby 

nových zástupců do Sněmu AV, které se konalo 5. 10. 2010. Konečné výsledky voleb budou 

po dokončených volbách uvedeny na webové stránce FZÚ. V této souvislosti se Rada shodla 

na tom, že na příštím Shromáždění výzkumných pracovníků doporučí změnu ve volebním 

řádu tak, aby volby rychleji konvergovaly.    

5. Různé: 

- Ředitel požádal Radu o souhlas s úpravou smluvní mzdy M. Schnabla. Rada souhlas vy-

slovila. 

- Ředitel požádal Radu o souhlas s udělením ředitelského volna během pracovních dnů me-

zi vánočními svátky z důvodu stavebních úprav (pokládaní nového povrchu podlah na 

chodbách). Rada souhlas vyslovila. V této souvislosti také seznámil Radu s výběrem fir-

my, která provede položení podlahové krytiny. 

- A. Šimůnek připomněl připravované hodnocení ústavů AV hodnotitelskou komisí s tím, 

že vedení ústavu by mělo mít připravenou informaci o vědní koncepci FZÚ.  

- M. Glogarová upozornila na zveřejnění výsledků grantových žádostí na GA ČR pro rok 

2011. J. Kočka uvedl jejich v dané chvíli známý seznam a konstatoval, že podíl udělených 

grantů k podaným žádostem (úspěšnost) ve FZÚ byla v tomto kole cca 25%.                 

 

Příští zasedání Rady je plánováno na leden 2011 a bude se konat v Cukrovarnické. Přesný termín 

bude určen později.  

       Jan Kočka  
25. 10. 2010      Jarmila Kodymová 
 


