
 
Zápis ze 44. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 26. března 2013 na pracovišti Slovanka 

 
Přítomni: A. Fejfar, M. Glogarová, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, M. Nikl, P. Reimer, J. Řídký, 
O. Schneeweiss, P. Šittner (10 členů Rady s právem hlasovat) 
Omluveni: P. Hedbávný, M. Hof, J. Hořejší, J. Humlíček 
Tajemník: J. Rameš 
Hosté: I. Gregora, J. Chýla, J. Kočka 
 
 

Program jednání 
1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis ze 43. zasedání konaného dne 

22. 1. 2013 bez připomínek. 
2. P. Reimer seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam uskutečněných v období po 

43. zasedání. Rada hlasovala o dvou bodech: 
• o návrhu dohody Umbrella Non Proprietary User Agreement mezi FZU a LANL, Sandia 

National labs (14 hlasujících, Rada vyslovila souhlas) 
• o návrhu dohody o spolupráci MoU on Collaborative Program on EUV light source and 

applications between Institute of Physics AS CR and Laser–Laboratorium Göttingen e.V. 
(LLG) (13 hlasujících, Rada vyslovila souhlas). 

 
3. Rada se dále zabývala návrhy nového znění Volebního řádu pro volbu členů Rady FZÚ a 

upraveného Jednacího řádu Rady FZÚ. Po obsáhlé diskusi, v níž vystoupil mimo jiné předchozí 
předseda Rady J. Kočka, Rada oba návrhy dokumentů, které jsou ze zákona 341/2005 Sb. 
vnitřními předpisy FZÚ, schválila s tím, že Jednací řád ponese vedle podpisu ředitele ústavu i 
podpis předsedy Rady. Nové verze obou řádů nabývají platnost dnem schválení, tj. 26. 3. 2013. 
 

4. V souvislosti s dokumentem ELI Beamlines - Informace pro Radu FZÚ pro zasedání dne 
26.3.2013, který připravil výkonný ředitel ELI Beamlines V. Růžička, jenž nemohl být na 
zasedání Rady ze služebních důvodů přítomen, a který byl členům Rady rozeslán předem, podal J. 
Řídký informaci o aktuálním stavu projektu ELI. Podrobně pohovořil o otázce fázování, jednání o 
němž probíhalo na MŠMT právě v době zasedání Rady, a o dalších krocích v tomto směru. 
S definitivním materiálem, který bude výsledkem těchto jednání a který poslouží jako podklad pro 
následné jednání v Bruselu, bude Rada seznámena na příštím zasedání. J. Řídký dále informoval 
Radu o jednání komise pro výběr generálního dodavatele stavby a o tom, že dohoda s vybraným 
generálním dodavatelem by mohla být uzavřena koncem dubna. Poté promluvil o stavu, v jakém 
se nachází příprava a vývoj jednotlivých typů laserů, které jsou specifikovány v projektu, a o 
dalších výzkumných směrech. Krátce se dotkl personální situace ELI, jež má v současnosti 170 
zaměstnanců z plánovaných 250, a poukázal na problémy ve spolupráci s MŠMT.    

 
 

5. Rada projednala seznam nových žádostí o grant GA ČR pro rok 2014, který vypracoval podle 
seznamu v databázi DAGRA k 25. 3. 2013 a na zasedání uvedl M. Nikl. Součástí prezentace byla i 
statistika podávaných grantů a porovnání se stavem v roce 2011. Seznam je uložen u tajemníka 
Rady. 



Členové Rady se vyjadřovali zejména k položce v grantových přihláškách, která je v letošním roce 
novinkou – vkladu FZÚ do projektu. Po obsáhlé diskusi se Rada shodla na návrhu, aby částka 
tvořící vklad FZÚ do projektu byla po dobu jeho trvání fixována na hodnotu do 30% mzdových 
nákladů projektu (včetně odvodů). 
Vzhledem k nutnosti vkládat letos projekty do DAGRA s velkým předstihem před vnitřní 
uzávěrkou, což bylo vynuceno dalšími závaznými termíny, uložila Rada M. Niklovi připravit 
k datu uzávěrky přehled případných změn a rozeslat jej členům Rady.   

 
6. Rada projednala návrh na udělení Ceny Akademie věd za dosažené vynikající výsledky velkého 

vědeckého významu B. Rezkovi a kolektivu. 
 

7. Rada projednala a doporučuje k podání žádost o Fellowship J. E. Purkyně pro V. Morteta. 
 

8. Rada projednala návrh na udělení Čestné oborové medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy 
v chemických vědách prof. Nobuyoshi Koga. 

 
9. Rada projednala návrh na udělení čestné medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime 

meritis“ R. Balianovi. 
 
10. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho M. Ledinskému, J. Chalupskému a 

V. Goian a souhlasila s podáním všech tří návrhů.  
 

11. Rada vyslechla informaci o rámcové smlouvě mezi FZÚ a Západočeskou univerzitou v Plzni a 
rozhodla projednat aktuální text této smlouvy na příštím zasedání.  

 
12. Rada projednala dohodu o spolupráci mezi FZÚ a Forschungszentrum Jülich GmBH. týkající se 

Electrospray deposition of large organic compounds. 
 

13. Rada rozhodla vyžádat si stanovisko právníka ke smlouvě o zřízení společného pracoviště FZÚ a 
Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v.  i. – konkrétně k úpravě na návrh protistrany 
„Veškeré výsledky společného výzkumu jsou společným majetkem ÚEM a FZÚ a příslušných 
zainteresovaných pracovníků“ – a smlouvu projednat na příštím zasedání.  

 
14. Rada projednala dohodu o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf 

e. V. (HZDR) v Drážďanech v oboru Plasma and High Energy Density Physics experiments et 
ELI-Beamlines. 

 
15. Rada projednala dohodu o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Univerzitou Kazimíra Velikého 

v Bydgošti 
 

16. Rada projednala dodatky k MoU mezi FZÚ a CNR-IFN Padova (projednaného na 41. zasedání 
Rady 25. 9. 2012) a k MoU mezi FZÚ a LLG Göttingen (projednaného per rollam před tímto 44. 
zasedáním Rady). 

 
17. Rada projednala návrh Kolektivní smlouvy mezi FZÚ a Základní organizací OSVV při FZÚ 

a doporučila ji, poté co bude schválena odborovou konferencí, řediteli k podpisu.  
Rada schválila předložený návrh Pravidel pro hospodaření se sociálním fondem.  



 
18. Rada schválila po obsáhlé informaci J. Řídkého pořízení startovacího bytu pro mladé vědce 

Fyzikálním ústavem v bytovém domě Moravské stavební, s. r. o., v blízkosti areálu Na Slovance. 
  

19. J. Řídký a P. Šittner informovali Radu o možné změně zakládací listiny FZÚ směrem k zahrnutí 
tzv. jiných činností, jak to umožňuje zákon 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích. 
Tato změna, jak se ukazuje, může být do budoucna prospěšná pro výzkum, který má blízko 
k aplikacím.  

 
20. Různé 

• Člen nově zvolené Akademické rady AV ČR J. Chýla informoval Radu o chystané 
koncepci programového financování v rámci Akademie věd. Seznámil členy Rady 
s hlavními myšlenkami tohoto přístupu s tím, že podobně fungují některé významné 
zahraniční instituce jako Helmholtz-Gemeinschaft v Německu. Zdůraznil, že v AV ČR 
bude tento proces změn trvat několik nejbližších let a konkrétní podoba připravovaných 
programů musí vycházet z široké a dostatečně dlouho trvající diskuse, v níž zazní názory 
všech zainteresovaných stran. Bylo dohodnuto, že pro příští zasedání Rady poskytne 
J. Chýla (jenž má v Akademické radě tuto problematiku na starosti) podkladové materiály 
a toto téma bude projednáno jako jeden z bodů.    

• Ředitel FZÚ J. Řídký informoval Radu, že v souladu se závěry minulého zasedání Rady 
(bod 8 zápisu ze 43. zasedání) oslovil dopisem člena nově zvolené Akademické rady 
P. Bobáka se žádostí o objasnění pravidel pro vyplácení grantových příspěvků nositelům 
stipendia J. E. Purkyně.  

• Při té příležitosti schválila Rada návrh ředitele, aby v případě, kdy celková osobní mzda 
nositele stipendia J. E. Purkyně nepřekročí 80 000 korun měsíčně, mohla být tato mzda 
přiznána a Rada nemusela schvalovat každý případ individuálně. 

• P. Reimer informoval Radu, že příští zasedání se uskuteční 23. 4. 2013 od 14.00 hodin 
v Cukrovarnické. Předběžný termín pro následující zasedání byl stanoven na 18. 6. 2013 
Na Slovance.    

 
 
 
  29. 3. 2013      Petr Reimer, Jiří Rameš 

 
  
 
 

 
 
 
 
 


