
Zápis z 35. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 10. ledna 2012 v Cukrovarnické 

 

Přítomni: M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Chýla, V. Janiš, K. Jungwirth,   

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

Omluveni:   P. Höschl, J. Humlíček  

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

 

Program jednání 

 
1. Rada schválila zápis z 34. zasedání Rady, konaného 6. prosince 2011, bez připomínek.   

2. Rada souhlasila s návrhem předsedy Rady na změnu pořadí projednávaných bodů vzhledem 

k časovým možnostem hosta V. Růžičky.  

3. Rada projednala změny v Organizačním řádu FZÚ, vyvolané zejména  projektem ELI, které 

byly navrženy ředitelem na 34. Radě, dopracovány a znovu předloženy členy pracovní skupiny 

ve složení J. Chýla, K. Jungwirth, V. Růžička a J. Řídký. Po diskusi k některým změnám byla 

novela Organizačního řádu Radou jednomyslně schválena s účinností od 1. 4. 2012. K tomuto 

datu bude zveřejněna na webu FZÚ.        

4. Ředitel předložil návrh na smluvní mzdu pro A. Lucianettiho, člena týmu projektu HiLASE, na 

dobu trvání tohoto projektu. Po obsáhlé diskusi o smluvních mzdách obecně Rada tento návrh 

jednomyslně schválila. V této souvislosti J. Chýla doporučil, aby se nově zvolená Rada FZÚ k 

otázce smluvních mezd znovu vrátila, zejména k dalšímu výhledu ve vztahu k celkové mzdové 

politice ústavu.  

5. Rada projednala pět návrhů smluv na nové mezinárodní spolupráce, které byly řediteli doruče-

ny příslušnými pracovníky ústavu (M. Jelínek, T. Mocek (3) a Z. Remeš) ke schválení a k pod-

pisu. V rozsáhlé diskusi byly komentovány nedostatky či nejasnosti předložených smluv. Na 

potřebu formálních a právních úprav předložených smluv velmi podrobně upozornil zejména 

K. Jungwirth. Po diskusi se Rada shodla, že nemá námitek vůči jejich záměrům, ale doporučila 

řediteli, aby před podpisem smluv navrhovaných T. Mockem a Z. Remešem byly jejich nedo-

statky odstraněny. Rada dále doporučila, aby smlouva předložená M. Jelínkem byla zásadně 

přepracována a znovu předložena Radě k projednání.                      

6. Rada se zabývala přípravou Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ pro volby do nové Rady 

FZÚ, které se bude konat 19. ledna 2012. Z diskuse vyplynulo, že vzhledem k velkému počtu 

kandidátů do nové Rady FZÚ (44), není reálné, aby se všichni kandidáti „povinně“ představo-

vali, ale bude samozřejmě prostor na dotazy z řad výzkumných pracovníků na přítomné kandi-

dáty. Dále byly diskutovány procedurální otázky tohoto shromáždění a celkový průběh voleb 

nové Rady FZÚ.  

7. Různé: 

- E. Hulicius přednesl poznámku ke způsobu hodnocení grantových projektů GA ČR. V ná-

sledné diskusi byly zmíněny některé problémy při podávání grantů a narůstající administra-

tivní byrokracie spojená s řešením udělených grantů. K. Jungwirth v této souvislosti uvedl, že 

bylo neuvážené rozhodnutí AV zrušit vlastní GA AV, kde existovala mnohem větší možnost 

s menší administrativní zátěží získat finanční podporu výzkumu.   

- P. Hedbávný, externí člen Rady, vyzdvihl unikátní pozici a velký kredit FZÚ i jeho Rady me-

zi výzkumnými institucemi. Tento názor podpořil i další externí člen O. Schneeweiss.  



- J. Hořejší vznesl dotaz na J. Chýlu, jako zástupce FZÚ ve vedení  AV, na způsob výběru no-

vých členů do Rady pro výzkum, vývoj a inovace.  

- V. Janiš otevřel diskusi k posudku na přístroj firmy Aquapol, který byl vypracován a pode-

psán pod hlavičkou FZÚ J. J. Marešem a V. Chábem. J. J. Mareš podal vysvětlující komentář 

k fyzikálnímu principu uvedeného přístroje a k okolnostem kolem vypracování posudku. Pro-

tože tento posudek firma Aquapol zneužila pro svou reklamu, informoval ředitel o krocích, 

které podnikl k jejímu stažení. Rada po obsáhlé diskusi doporučila řediteli, aby podnikl tako-

vé kroky v rámci FZÚ, aby se podobná situace neopakovala.     

- A. Šimůnek se z pozice dlouholetého člena vědeckých rad a Rady FZÚ věnoval ve svém pří-

spěvku významu a práci tohoto orgánu v minulosti a v současnosti. Uvedl, že rozhodující 

činnost současné Rady ústavu je předurčena zákonem o v. v. i., kterým je tato činnost do 

značné míry omezena na různé schvalovací procesy a malý prostor a čas pak zbývá na diskusi 

o vědeckých problémech a vědní koncepci instituce. V následné diskusi byl tento názor pod-

pořen také M. Glogarovou.     

- J. Rosa poděkoval jménem Dozorčí rady FZÚ končící Radě FZÚ za dosavadní spolupráci.                        

 

 

10. 1. 2012        Jan Kočka   

             Jarmila Kodymová 


