
Zápis z 5. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konané 15. května 2007 na pracovišti Cukrovarnická 

 

Přítomni:   M. Glogarová, , P. Hedbávný, J. Chýla, V. Janiš, J. Kočka, J. Krása, J. Řídký,  

   O. Schneeweiss, A. Šimůnek, J. Kodymová 

Omluveni: J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Humlíček, K. Jungwirth 

Hosté: V. Nekvasil k bodu 4.    

 

Program jednání   

 

1. Rada schválila zápis ze svého 4. zasedání, konaného 20. 4 . 2007 bez připomínek.  

2. Rada projednala a schválila tři vnitřní předpisy FZÚ předložené K. Jungwirthem:  

- Pravidla pro hospodaření s fondem účelově určených prostředků 

- Pravidla pro hospodaření s rezervním fondem   

- Pravidla pro hospodaření s fondem reprodukce majetku    

3. Rada se zabývala připomínkami k vnitřnímu mzdovému předpisu a dospěla k závěru, že 

by bylo vhodné upravit rozpětí mzdových tarifů zaměstnanců ve třídách O1 – O7. V pří-

padě, že vedení ústavu předloží návrh úprav, Rada se jím bude bezodkladně zabývat.  

4. Rada projednala současný stav projektu Institutu aplikovaných věd (IAV) a stanoviska 

FZÚ k účasti na dalších jednáních. J. Kočka presentoval závěry pracovní skupiny ustave-

né k tomuto tématu na minulém zasedáni. K některým aspektům IAV přednesl také         

J. Chýla. Poté vystoupil V. Nekvasil s doplňujícími informacemi a odpověďmi na některé 

z otázek. Během následující diskuse zazněla řada podnětů jak upravit znění Zakladatelské 

smlouvy a Stanov IAV.  

Rada se shodla na zásadní podpoře FZÚ na projektu IAV a doporučila aktivně se zapojit 

do formulace definitivního znění Zakladatelské smlouvy a Stanov. J. Chýla, J. Kočka a    

J. Řídký připraví text stanoviska Rady k těmto dokumentům, jež bude obsahovat připo-

mínky, které v diskusi zazněly.   

5. Různé: J. Řídký podal informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení místa vedou-

cího Správy FZÚ. 

6. Příští zasedání Rady bylo stanoveno na úterý 26. 6. 2007 v 10 hodin na pracovišti Slovan-

ka.  

 

V Praze dne 15. 5. 2007 

 

zapsala: J. Chýla 

  J. Kodymová  


