
Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konané 20. dubna 2007 na pracovišti Slovanka 

 

Přítomni:   M. Glogarová, P. Höschl, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, J. Chýla, V. Janiš,  

         K. Jungwirth, J. Kočka, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweis, A. Šimůnek, J. Kodymová   

Omluveni:  P. Hedbávný 

Program jednání 

Na úvod jednání J. Chýla Radu informoval o skutečnosti, že Akademická Rada AV ČR jmenovala 27. 3. 

2007 Dozorčí radu FZÚ a jejím předsedou Pavla Vlasáka, místopředsedu AV ČR. Jednání pak pokračo-

valo podle navrženého programu: 

1. Rada schválila zápis ze svého 3. zasedání, konaného 27. 3. 2007, bez připomínek. 

2. J. Kočka informoval Radu, že v souladu s článkem 4 jednacího řádu Rady proběhlo ve dnech 13.-

17. dubna 2007 projednání grantových přihlášek GA AV metodou per rollam.  

3. K. Jungwirth předložil návrh Vnitřního mzdového předpisu FZÚ, včetně příloh. A. Šimůnek pozmě-

ňovací návrh, rozšiřující pásma tarifních mezd jednotlivých mzdových tříd vědeckých i odborných 

pracovníků a upravující výši odměn za pracovní zásluhy. Rada schválila Vnitřní mzdový předpis ve 

znění předloženém K. Jungwirthem a s tabulkami v přílohách 3, 4 a 7 podle návrhu A. Šimůnka. 

Takto přijatý mzdový předpis bude mít omezenou platnost do 31. 3. 2008 s tím, že pak bude případ-

ně novelizován. Rada dále schválila Pravidla hospodaření se sociálním fondem ve znění předlože-

ném K. Jungwirthem a  projednanou s odborovou organizací FZÚ.   

4. Rada vyslechla informace K. Jungwirtha ze zasedání ředitelů AV, konané 11. 4. 2007 a V. Nekvasi-

la o současném stavu projektu Institutu aplikovaných věd (IAV) a o poradě zástupců některých 

ústavů AV ČR a dalších osob připravujících tento projekt.  

Rada konstatovala, že projekt IAV je mimořádně závažná iniciativa, která může zásadním způsobem 

ovlivnit budoucí činnost Fyzikálního ústavu a jeho spolupráci s domácími i zahraničními partnery. 

Rozhodla se proto věnovat projednání stanoviska FZÚ k různým aspektům tohoto projektu a spolu-

účasti FZÚ na ustavení IAV samostatné zasedání během května 2007. Pracovní skupina ve složení J. 

Kočka, E. Hulicius a M. Glogarová pro toto zasedání Rady připraví materiál, v němž budou shrnuty 

připomínky a podněty členů Rady a dalších pracovníku FZÚ, týkající se koncepce IAV i podmínek 

zapojení FZÚ. Rada považuje za účelné, aby zástupci FZÚ pokračovali v účasti na přípravě tohoto 

projektu.  

5. J. Humlíček seznámil Radu s průběhem zasedání výběrové komise pro obsazení místa  ředitele FZÚ, 

které se uskutečnilo 19. 4. 2007, a které doporučilo  Radě  jako vhodné kandidáty oba uchazeče, 

Karla Jungwirtha a Jana Řídkého.  

6. V následujícím tajném hlasování, jehož se zúčastnilo 11 členů Rady, získali   

     Karel Jungwirth  3 hlasy        

     Jan Řídký     8 hlasů                                              

a Rada se tedy rozhodla navrhnout předsedovi AV ČR jmenovat ředitelem FZÚ AV ČR, v. v. i.  Ja-

na Řídkého. 

7. Datum příštího zasedání bude určeno po dohodě s pracovní skupinou vytvořenou v bodě 4. 

 

V Praze dne 20. 4. 2007 

 

J. Chýla 

J. Kodymová  


