
 
Zápis ze 42. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 9. října 2012 na pracovišti Slovanka 

 
Přítomni: A. Fejfar, M. Glogarová, J. Hořejší, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, P. Reimer, J. Řídký, 
P. Šittner (9 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: P. Hedbávný, M. Hof,  J. Humlíček , M. Nikl, O. Schneeweiss 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Gregora, F. Máca, J. Rosa 
 
 

Program jednání 

  
1. Při veřejné části zasedání Rady FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ), kterou uvedl zástupce 

ředitele FZÚ P. Šittner a dále řídil předseda investiční komise J. Rosa, proběhly prezentace a 
obhajoby velkých investic pro rok 2013 (viz Seznam požadavků, který byl členům Rady zaslán 
před jednáním - k nahlédnutí na adrese 
https://www.fzu.cz/sites/default/files/private/velke_investice_2013.pdf nebo u tajemníka Rady). 
Dále pokračovalo zasedání Rady jako neveřejné. 
 

2. Rada schválila zápis ze 41. zasedání konaného dne 25. 9. 2012 bez připomínek. 

3. Rada projednala návrhy na nákup nákladných přístrojů, které byly prezentovány během první, 
veřejné části zasedání. Po rozsáhlé diskusi a s přihlédnutím k argumentům předloženým ředitelem 
FZÚ mu Rada doporučila podat žádosti v pořadí 

1. Skenovací „Near-field“ optický mikrospektrometr s AFM ( žadatel J. Oswald, odd. 14, 
sekce 3) 

2. Kombinovaný SEM + AFM analytický mikroskop (žadatel J. Kopeček, odd. 18, sekce 2) 

Rada podpořila návrh, aby pracovníci plánující žádat o přidělení prostředků na velké investice byli 
napříště vyzváni, aby měli své návrhy připraveny s větším předstihem, nikoli až po vydání výzvy 
z KAV, a prezentovali je na samostatných seminářích.  

4. Rada projednala návrh změny organizačního členění FZÚ a s tím související změnu 
Organizačního řádu. Podle návrhu ředitele FZÚ bude k 31. 12. 2012 v sekci 2 zrušeno oddělení 
magnetismu a nízkých teplot a od 1. 1. 2013 vznikne v téže sekci nové oddělení magnetických 
nanosystémů. Po diskusi, zejména k personálním otázkám, byla Radou schválena změna 
organizačního členění i novela Organizačního řádu s účinností od 1. 1. 2013. K tomuto datu bude 
OŘ v novelizovaném znění zveřejněn na webu FZÚ.  

 
5. Rada projednala informace o žádostech o granty v rámci výzvy ERC, které připravil podle 

databáze DAGRA M. Nikl a na zasedání přednesl J. J. Mareš. 
  
6. Rada schválila návrh ředitele FZÚ na přiznání smluvní mzdy B. Le Garrecovi (ELI).  
 
7. Různé: 

• P. Reimer informoval Radu o potřebě uskutečnit v polovině prosince schůzi Shromáždění 
výzkumných pracovníků FZÚ k výběru kandidátů do Akademické rady a Vědecké rady AV 
ČR, po níž budou následovat volby těchto kandidátů. Datum voleb je třeba stanovit tak, aby 
mohl být splněn termín odevzdání návrhů kandidátů Kanceláři AV ČR, který byl stanoven na 
11. 1. 2013. V souvislosti se schůzí Shromáždění připomněl P. Reimer záměr novelizovat 
interní volební řády, o němž informoval již na minulém, 41. zasedání Rady. 

https://www.fzu.cz/sites/default/files/private/velke_investice_2013.pdf


• J. Řídký krátce informoval Radu o slavnostním ceremoniálu poklepání na základní kámen ELI 
Beamlines, který proběhl toho dne odpoledne v Dolních Břežanech, a zdůraznil, že přítomní 
oficiální činitelé vyjádřili projektu plnou podporu.  

• Příští zasedání Rady proběhne ve druhé polovině ledna 2013. Přesný termín bude 
s dostatečným předstihem oznámen.    

 
 
 
  11. 10. 2012      Petr Reimer, Jiří Rameš 

 
  
 
 

 
 
 
 
 


