
 
Zápis z 37. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 17. února 2012 na Slovance 

 
Přítomni: A. Fejfar, M. Glogarová, P. Hedbávný, M. Hof,  J. Humlíček, J. Krása, P. Lejček, J. J. 
Mareš, P. Reimer, J. Řídký, O. Schneeweiss  (11 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: J. Hořejší, M. Nikl, P. Šittner 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: J. Rosa 
 
 

Program jednání 

 

1. Rada schválila rozdělení zisku ústavu za rok 2010 podle návrhu ředitele 
 
2. Rada projednala složení výběrové komise pro obsazení funkce ředitele FZÚ pro následující 

období 2012-2017. Jelikož jednání výběrové komise a následné zasedání Rady FZÚ, na 
kterém proběhne výběr kandidáta hlasováním, by mělo vzhledem k závazným termínům 
proběhnout do konce března 2012, rozhodla Rada o následujícím postupu: 
- Schválila jmenování 2 členů výběrové komise z řad Rady: 

Petr Reimer (10 hlasů pro, 1 se zdržel) 
Martin Nikl (11 hlasů pro) 

- Schválila volbu náhradníka z řad členů Rady: 
Milada Glogarová (10 hlasů pro, 1 se zdržel) 

- Schválila 3  kandidáty na externí členy výběrové komise, kteří budou osloveni předsedou 
Rady P. Reimerem: 

Miroslav Čech (ČVUT v Praze) 
Pavel Höschl (UK v Praze) 
Miroslav Mašláň (UP v Olomouci) 

Jako jejich náhradníky pro případ, že by některý z nich členství v komisi nepřijal, 
schválila Rada následující kandidáty:   

Vojtěch Petráček (ČVUT v Praze) 
Eduard Schmidt (MU v Brně) 
Vladimír Baumruk (UK v Praze) 

Tito další kandidáti budou osloveni v uvedeném pořadí, pokud to situace bude vyžadovat. 
Rada jmenuje jako externí členy výběrové komise tři ze shora jmenovaných kandidátů, 
kteří budou po oslovení v uvedeném pořadí souhlasit se jmenováním (11 hlasů pro). 

- Zbývající 2 členové komise budou jmenováni z řad členů Akademické rady a Vědecké 
rady Akademie věd ČR, což projedná předseda výběrové komise. 

Předsedou výběrové komise zvolila Rada P. Reimera (10 hlasů pro, 1 se zdržel).  
Rada souhlasila s návrhem A. Fejfara a P. Lejčka, že kandidáti na ředitele FZÚ by před 
hlasováním Rady měli před ní vystoupit.  
 

3. Rada projednala žádosti o granty ERC (hlavní řešitelé O. Heczko, J. Hlinka, V. Petříček). 



Na návrh P. Lejčka doporučila Rada vedení ústavu vydat směrnici o způsobu formální úpravy 
vnitroústavní spolupráce, např. informování vedoucích oddělení o zařazování pracovníků a 
přístrojů do širších projektů. 
 

4. Rada projednala a doporučila k podpisu dohody o spolupráci mezi institucemi: 
- FZÚ AV ČR, v.v.i., a Fakultou stavební ČVUT v Praze 
- FZÚ AV ČR, v.v.i., a National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, 

Magurele, Ilfov, Rumunsko 
- FZÚ AV ČR, v.v.i., a Research and Development Center, Ho Chi Minh City, Vietnam 

 
Rada projednala a  podpořila záměr uzavřít dohody o spolupráci mezi 
- ELI-Beamlines, FZÚ AV ČR, v.v.i., a Centre for Plasma Physics, School of Mathematics 

and Physics (CPP), The Queen’s University of Belfast, Spojené království 
- ELI-Beamlines, FZÚ AV ČR, v.v.i., a Laboratori Nazionali del Sud of INFN,  Catania, 

Itálie 
- ELI-Beamlines, FZÚ AV ČR, v.v.i., a The Laboratory of Molecular Biophysics, 

Department of Cell and Molecular Biology, Uppsala University, Uppsala, Švédsko 
Definitivní verze těchto smluv budou projednány po jejich předložení na příštím zasedání.  
 

5. J. J. Mareš zdůvodnil návrh na udělení medaile Akademie věd ČR – Čestné oborové medaile 
Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách profesoru Allanu H. MacDonaldovi 
z University of Texas, Austin, USA, při příležitosti nadcházející Dvořákovy přednášky 
v červnu 2012. Rada návrh schválila (11 hlasů pro).  
 

6. Různé 
- P. Hedbávný navrhl, aby Rada  připravila předběžný plán termínů zasedání, aby zejména 

externí členové mohli lépe plánovat svůj časový rozvrh. Bylo rovněž doporučeno zajistit 
externím členům rady přístup na vnitřní internetovou síť FZÚ a tím k různým interním 
dokumentům. Po diskuzi bylo rozhodnuto připravit  kalendář Rady na nadcházející 
období, který by bral v úvahu i to, že termín některých zasedání je víceméně pevný, 
určený potřebou projednávat nebo schvalovat určité dokumenty  v předem známých 
termínech. 

- A. Fejfar navrhl, aby se Rada zabývala zlepšováním technické stránky komunikace a 
oběhu dokumentů uvnitř ústavu. Při diskuzi vyjádřili členové Rady názor, že operativní 
záležitosti by měla řešit především ředitelská rada. 

 
7. Příští zasedání Rady se bude konat 20. 3. 2012 v 15 hodin na pracovišti Na Slovance.  

 
 
 20. 2. 2012 

  Petr Reimer, Jiří Rameš 
 
 

 
 
 
 
 


