
 
Zápis z 51. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 

 
konaného 15. dubna 2014 na pracovišti Slovanka 

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

 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis z 50. zasedání konaného dne 18. 3. 
2014 bez připomínek. 
 

2. P. Reimer seznámil Radu s výsledky projednávání a hlasování per rollam uskutečněných v období 
před 51. zasedáním. Po 50. zasedání jednala Rada formou per rollam o dvou okruzích otázek:  

• Rada projednala návrh kolektivní smlouvy mezi FZÚ a ZO OSPVV (bez připomínek) a 
schválila návrh nové úpravy vnitřního předpisu FZÚ Pravidla pro hospodaření se 
sociálním fondem, jehož součástí je nyní příloha Pravidla pro poskytování příspěvků ze 
sociálního fondu (projednávání a hlasování se zúčastnilo 13 členů Rady). 

• Rada dále projednala návrhy projektů FZÚ přihlášené do veřejné soutěže GA ČR a 
uvedené v databázi DAGRA  (uzávěrka pro podávání přihlášek 9. dubna 2014). Nebyly 
vzneseny žádné připomínky (projednávání se zúčastnilo 13 členů Rady). 

P. Reimer dále informoval Radu, že nedopatřením nebyla na 50. zasedání podobnou formou 
seznámena s výsledky jednoho hlasování per rollam, které proběhlo v závěru roku 2013. Rada 
tehdy hlasovala o návrhu Spisového a skartačního řádu FZÚ. Hlasovalo 11 členů Rady, návrh byl 
schválen a předseda Rady o výsledku informoval ředitele FZÚ, takže řád regulérně vstoupil 
v platnost. Nyní se záznam o tomto hlasování per rollam ocitá v zápisu z jednání Rady.    

 
3. Ředitel FZÚ J. Řídký předložil Radě k projednání a schválení návrh rozpočtu provozních nákladů a 

výnosů a výhled financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2014. Podrobné zdůvodnění 
rozpočtu přednesl vedoucí oddělení provozní účtárny a rozpočtu FZÚ M. Hořejší, který byl na 
zasedání pozván. Po diskusi k některým položkám vyslechla Rada informaci místopředsedy 
Dozorčí rady FZÚ I. Gregory o tom, že Dozorčí rada návrh projednala, vzala jej na vědomí a 
souhlasila s jeho předložením Radě FZÚ ke schválení. Poté byl rozpočet Radou schválen.  

 
4. Rada vyslechla zdůvodnění ředitele FZÚ a poté schválila změny dvou vnitřních předpisů FZÚ: 

• Rada schválila změnu Organizačního řádu v tom smyslu, že  
- se zřizuje nové podpůrné oddělení transferu technologií v sekci realizace 

projektu ELI Beamlines (článek 10) 



- v článku 6 se uvádí jako bod f. další poradní orgán ředitele, komise pro využití 
výstupů v aplikační a průmyslové sféře  

• Rada schválila změnu Vnitřního mzdového předpisu FZÚ – uvedení kódů CZ-ISCO pro 
jednotlivé třídy pracovníků v příloze č. 2 do souladu s platnou aktualizací klasifikace 
zaměstnání. 

Novely obou vnitřních předpisů FZÚ nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2014.  
 
5. Rada projednala a podpořila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů  na 

pracovištích AV ČR v rámci v Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů pro oba 
kandidáty, jejichž kandidaturu projednalo kolegium ředitele, a to v pořadí, jaké kolegium 
doporučilo: 1. M. Míšek, 2. L. Ondič. S profily kandidátů a závěry jednání kolegia seznámil členy 
Rady J. J. Mareš.  

 
6. Různé 

 
• Ředitel FZÚ J. Řídký informoval Radu o posledním vývoji ohledně změny zřizovací listiny 

ústavu v tom smyslu, aby zahrnovala jiné činnosti (zápis ze 49. zasedání, bod 14 – Rada 
tuto změnu projednala a doporučila). J. Řídký radě sdělil, že tuto změnu následně 
doporučila i Dozorčí rada FZÚ a byla odeslána oficiální žádost o změnu zřizovací listiny 
předsedovi AV ČR. 

• J. Řídký dále informoval Radu o konferenci ZO OSPVV, která proběhla 8. 4. 2014. 
Konference schválila kolektivní smlouvu na následující období a vzala na vědomí změnu 
v Pravidlech pro hospodaření se sociálním fondem (bod 2 tohoto zápisu).  

• Rada vyslechla informaci J. Řídkého o přípravě vnitřních obhajob návrhů žádostí o 
nákladné přístroje. Obhajoby proběhnou formou seminářů nezávislých na zasedání 
Rady, poté je projedná kolegium ředitele a budou předloženy k projednání Radě na 
zasedání plánovaném na 27. 5. 2014 (viz níže). Žádosti musí být podány na AV ČR do 
30. 5. 2014. 

• M. Nikl se vrátil k projektům přihlášeným do soutěže GA ČR a projednávaným Radou 
formou per rollam (bod 2 tohoto zápisu). Rada se shodla, že termíny, kdy je informace 
o různých typech grantů v DAGRA kompletní, často nelze uvést do souladu 
s plánovanými termíny zasedání Rady. V takových případech se projednávání projektů 
formou per rollam ukazuje jako vhodné řešení a bude využíváno i nadále.  

• Proběhla krátká diskuse o problematice mezd nositelů mzdové podpory pro 
postdoktorandy, kteří jsou zároveň nositeli grantů GA ČR, zejména o tom, že současná 
pravidla neumožňují ani částečně navyšovat mzdu z grantového zdroje a tím ani 
grantové odměny, což může působit demotivačně.  

• Příští zasedání Rady se uskuteční v úterý 27. 5. od 14.00 hodin v Cukrovarnické. Jako 
termín následujícího zasedání připadá v úvahu 17. nebo 24. červen.      

 
 
 
17. 4. 2014                                 Petr Reimer, Jiří Rameš 

 


