
 

Zápis z 29. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 22. března 2011 na pracovišti Cukrovarnická 

 

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

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

 A. Šimůnek  

Omluveni:   J. Hořejší, E. Hulicius 

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

 

Program jednání 

1. Rada schválila zápis ze svého 28. zasedání, konaného 18. 1. 2011, bez připomínek.  

2. Rada projednala 2 předložené návrhy na udělení Praemium Academiae, 3 návrhy na Cenu 

AV ČR a 10 návrhů na Prémii Otto Wichterleho. Po obšírné diskusi Rada doporučila řediteli 

podat na AV 1 návrh na Praemium Academiae pro Petra Kužela a 2 návrhy na Cenu AV ČR 

pro Antonína Šimůnka s Jiřím Vackářem a pro Pavla Jelínka. Na Prémii O. Wichterleho bylo 

doporučeno 6 návrhů, a sice pro Martina Čadu, Aleše Jägera, Martina Ledinského, Jindřicha 

Kolorenče, Hynka Němce a Jana Pejchala.   

3. J. Řídký předložil návrh na úpravu smluvních mezd. Rada souhlasila s tím, aby ředitel navý-

šil smluvní mzdu O. Heczka a A. Kromky o částku, která odpovídá získaným grantovým 

prostředkům.   

4. J. Řídký předložil návrh na změnu v Pravidlech hospodaření se Sociálním fondem FZÚ. Ra-

da souhlasila s úpravou lhůty na právo čerpat příplatky při narození dítěte a při úmrtí v obou 

případech na 3 měsíce. 

5. Rada projednala návrh na udělení „Emeritního pracovníka AV ČR“ pro J. Šestáka a souhlasi-

la s podáním tohoto návrhu. 

6. J. Řídký informoval Radu o zvažované mezinárodní smlouvě mezi FZÚ, AV ČR a CNRS, 

týkající se založení organizace na úrovni evropské asociované laboratoře. Rada doporučila 

řediteli uvažovat o takové možnosti teprve tehdy, až bude mít potřebné relevantní informace.       

Různé:  

- J. Řídký informoval Radu o připraveném návrhu rozpočtu FZÚ na rok 2011, který byl již 

předložen Dozorčí radě FZÚ a bude projednán na příštím zasedání Rady. Členové Rady ob-

drží příslušný materiál týden předem.     

- J. Šafanda, předseda Dozorčí rady, přednesl její stanovisko k tomuto návrhu rozpočtu FZÚ. 

- J. Řídký podal informaci o zamýšlené úpravě Kolektivní smlouvy mezi vedením FZÚ a od-

bory, týkající se termínových pracovních smluv. Po projednání na konferenci odborové or-

ganizace FZÚ bude tato úprava předložena ke schválení také Radě.  

- Po otevření diskuze, týkající se nedávného hodnocení ústavů AV externími komisemi, Rada 

požádala ředitele, aby ji seznámil jednak s materiály, které k této věci obdrží z AV, a jednak 

s jeho stanoviskem k tomuto hodnocení. Členové Rady budou mít možnost vznést své při-

pomínky k navržené odpovědi per rollam.  

- J. Řídký požádal členy Rady o stanovisko k podpoře iniciativy pracovníků ÚMG AV ČR v. 

v. i. k protestu vůči změnám pravidel GA ČR, podle kterých smí jedinec podat pouze jeden 

grantový návrh jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel. Rada doporučuje řediteli, aby zvá-

žil podporu tohoto protestu. 

Příští zasedání Rady se bude konat 12. 4. 2011, místo konání bude upřesněno v pozvánce.    

 

22. 3. 2011        Jan Kočka   

         Jarmila Kodymová 


