
Zápis z 3. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konané 27. března 2007 na pracovišti Slovanka 

 

Přítomni:   P. Höschl, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, J. Chýla, V. Janiš, K. Jungwirth,  

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

Omluveni: M. Glogarová, P. Hedbávný 

 

Program jednání. 

Rada zahájila jednání uctěním památky Vladimíra Dvořáka a jeho ženy Hany, kteří zasvětili 

celý svůj profesní život Fyzikálnímu ústavu AV ČR.  

Poté Rada ústavu, kterou řídil její předseda J. Chýla, pokračovala projednáváním bodů 

programu.  

1. Schválila zápis 2. zasedání Rady dne 27. února 2007 v následujícím znění od bodu 5 (viz 

rámeček).  

5.  Příprava rozpočtu na rok 2007  

     a) Rada schválila Rozpočet FZÚ pro rok 2007 ve skladbě „VÝNOSY“ a „NÁKLADY“ 

(příloha 3) předložený K. Jungwirthem.  

     b) Rada schválila Rozpočet institucionálních neinvestičních výdajů FZÚ pro rok 2007 

předložený K. Jungwirthem (příloha 4) s tím, že K. Jungwirth poskytne Radě 

doplňující podklady o skutečném čerpání v roce 2006. Klíčové bylo přitom schválení 

pětiprocentního zvýšení institucionálních mzdových prostředků ve srovnání s rokem 

2006. V souvislosti s tím Rada podrobně diskutovala způsob rozdělování prostředků 

mezi jednotlivé sekce a požádala K. Jungwirtha o výkaz čerpání prostředků 

jednotlivými záměry v roce 2006. 

6.  V souvislosti s projednáváním rozpočtu K. Jungwirth informoval Radu, že jedním 

z prioritních úkolů Správy ústavu je v současné době vyčíslení celkových již 

uzavřených závazků ústavu na dofinancování přístrojových a stavebních investic 

z letošní dotace na reprodukci majetku a z FRM. Zdůraznil především, že s přechodem 

na v. v. i. již nelze přispívat do FRM dotacemi z rozpočtu, a proto musí být pravidla a 

možnosti jeho budoucího využívání na rozdíl od dosavadní praxe mimořádně přísná a 

limitující. Dále navrhl, aby zbylé velmi omezené prostředky z dotace na reprodukci 

majetku byly po zjištění skutečného stavu rozděleny na vědecké sekce na „drobné 

investice“ podle počtu vědeckých pracovníků, tedy stejně jako dosud. 

7.   K. Jungwirth informoval Radu o přípravě Vnitřního mzdového předpisu FZÚ. Návrh 

bude rozeslán členům Rady a J. Chýla a J. Kočka k němu připraví připomínky pro 

jednání mezi vedením ústavu a zástupcem ZO OSPVV o Kolektivní smlouvě, jež by 

také přispět k vyjasnění otázky rizikových příplatků.  

8.  Souhlasila s návrhem P. Hedbávného ustavovat pro posouzení jednotlivých 

předkládaných materiálů pracovní komise složené z interních členů Rady, jež k nim 

připraví podrobná stanoviska, tak aby jednání pléna Rady probíhala co nejefektivněji. 

9.  Další termín zasedání bude stanoven podle toho, kdy budou připraveny potřebné 

materiály pro jednání.  

 

2. J. Kočka a vedoucí sekcí informovali Radu o návrzích grantů podávaných do GA ČR 

v jednotlivých sekcích. 

 



3. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otty Wichterleho P. Jelínkovi a Z. Hubičkovi a 

doporučila jejich podání. K. Jungwirth upozornil na nutnost včasné přípravy těchto návrhů 

vedoucími oddělení v zájmu jejich mladých badatelů. Dále uvedl, že v letošním roce FZÚ 

podává dva návrhy na udělení nově zřízené Akademické Prémie, a sice T. Jungwirthovi a 

V. Petříčkovi. 

 

4. K. Jungwirth předložil návrh na využití dotace na reprodukci majetku přidělenou AV ČR 

pro rok 2007. Po diskusi k jednotlivým položkám Rada doporučila následující úpravy:   

a)   Z nerozděleného zůstatku použít 900 tis. Kč stejným dílem na dvě investiční akce: rtg. 

laboratoř v sekci 4 a potenciostat pro nano-elektrochemickou technologii v sekci 3, 

odkládané v návrhu na 2. pololetí. 

b) Snížit celkový příděl dotace na sekce o 500 tis. Kč (při zachování původního poměru v 

rozdělení mezi ně) a o tuto částku zvýšit příděl pro SAVT.  

 

5. Rada se seznámila s materiály předloženými K. Jungwirthem o mzdových nákladech 

vynaložených na výzkumné záměry a o čerpání institucionálních i účelových neinvestičních 

výdajů v roce 2006. Na základě presentace J. Kočky, který kromě jiného analyzoval 

náklady sekce 3 v roce 2006, Rada diskutovala také o tom, z jakých podkladů bude 

vycházet při schvalování příštího rozpočtu. Dohodla se, že se k této diskusi a předloženým 

materiálům ještě vrátí na některém z dalších zasedání.  

 

6. Různé:  

a) J. Krása upozornil, že při podávání návrhů na nadlimitní investici bude postupováno 

jako v minulosti, tj. formou presentací na ústavním semináři. První presentace by měla 

proběhnout v červnu.  

b) K. Jungwirth upozornil na nutnost včasného zahájení výběrových řízení pro již 

schválené investice. 

c) K. Jungwirth informoval Radu o postupu prací na vnitřním mzdovém předpisu, který  

bude předložen konferenci ZO OSPVV dne 18. 4. 2007 k vyjádření a následně Radě ke 

schválení.  

 

7. Příští zasedání Rady se bude konat v pátek dne 20. dubna 2007 ve 13:30 hod ve FZÚ  

Na Slovance.  

 

 

V Praze dne 27. 3. 2007      

 

J. Kodymová            

 

 


