
                               Ev. č. RFZU/Z-63/2016 

 

 

Zápis ze 63. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 22. dubna 2016 od 9:30 hodin 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, P. Šittner (11 členů Rady s právem hlasovat) 

Omluveni: P. Lejček, M. Hof, J. Hořejší 

Tajemník: J. Rameš 

Hosté: I. Gregora, M. Hořejší, J. Chýla 

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis ze 62. zasedání konaného dne 22. 3. 

2016 bez připomínek. 

 

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

výnosů a výhled financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2016. Členové Rady obdrželi jako 

podkladový materiál též vyjádření Dozorčí rady, která návrh rozpočtu projednala, vzala jej na 

vědomí a souhlasila s jeho předložením Radě FZÚ ke schválení.  Podrobné zdůvodnění rozpočtu 

přednesl vedoucí oddělení provozní účtárny a rozpočtu FZÚ M. Hořejší, který byl na zasedání 

pozván. Následovala diskuse k některým položkám i k navrhované metodice přípravy rozpočtu 

pro další roky. Poté Rada rozpočet schválila. 

 

3. Ředitel FZÚ J. Řídký otevřel téma hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 

2010-2014, o výsledcích FZÚ v němž informoval Radu již na minulém zasedání (viz zápis ze 62. 

zasedání Rady, bod 17). Obsáhlá diskuse se soustředila především na výsledky hodnocení 

jednotlivých týmů FZÚ. Diskutující se podrobněji zabývali zejména otázkami spojenými s činností 

těch týmů, pro jejichž činnost formulovaly hodnotící komise výraznější doporučení. Ta se týkala 

otázek jako personální zabezpečení, profil výzkumných témat a příliš velká šíře zkoumané 

problematiky, možnost optimalizace složení týmu vzhledem k převládající náplni jeho výzkumné 

činnosti nebo nevyvážené věkové složení ohrožující perspektivu budoucího rozvoje týmu. 

Diskutující vyjasňovali podrobnosti spojené s některými otázkami nebo vysvětlovali dílčí drobné 

nepřesnosti v hodnoceních. V převážné míře se ztotožnili se závěry komisí. Opakovaně zazněl 

názor, že vzniklé problémy je třeba řešit a touto problematikou se nadále důsledně zabývat. 

 

4. Rada projednala návrh na změnu statutu emeritního pracovníka FZÚ AV ČR, v. v. i., jenž byl 

schválen Radou na 21. zasedání v roce 2009. Podle předloženého návrhu může získat statut 

emeritního pracovníka FZÚ jako uznání celoživotní úspěšné práce a zásluh o rozvoj pracoviště 

každý, kdo je nebo byl pracovníkem FZÚ a pobírá starobní důchod, tedy bez ohledu na funkční 



zařazení. Emeritní pracovník FZÚ je jmenován ředitelem FZÚ na základě zdůvodněného návrhu 

vedoucího sekce, který projednala a schválila Rada pracoviště.   

Rada takto formulovaný návrh schválila. Nové znění statutu emeritního pracovníka FZÚ bude 

vyhlášeno jako rozhodnutí ředitele a umístěno na webu FZÚ.  

 

5. Rada schválila návrh na udělení statutu emeritního vědeckého pracovníka AV ČR Ing. Vladimíru 

Nekvasilovi, DrSc. 

 

6. Rada schválila návrh na udělení statutu emeritního pracovníka FZÚ AV ČR, v. v. i., RNDr. Janu 

Loosovi, CSc. 

 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 

University of Bialystok, Polsko.  

 

8. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 

Physical-Technical Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Rusko. 

 

9. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 

Institute for Surface Science and Corrosion, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 

Německo. 

 

10. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ (HiLASE) 

a ltalian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development 

(ENEA), Frascati, Itálie. 

 

11. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 

Medical University of Innsbruck, Rakousko. 

 

12. Rada schválila navržené změny ve spisovém a skartačním řádu FZÚ.  Novela nabývá účinnosti 

dnem 1. 5. 2016. 

 

13. Ředitel FZÚ J. Řídký informoval Radu o připravované společenské smlouvě o založení společnosti 

CARDAM s.r.o. s účastí FZÚ. Smlouva o založení této společnosti bude Radě předložena ke 

schválení poté, co se založením vysloví souhlas Dozrorčí rada FZÚ a Akademická rada AV ČR, jak 

to vyžadují stanovy AV ČR (příloha A, čl. 11, odst. k). 

 

14. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi FZÚ a 

Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces (LPICM), Ecole Polytechnique, 

Palaiseau, Francie. 

 

14. Různé 

 Ředitel FZÚ J. Řídký informoval Radu o výsledcích jednání se zástupci odborové 

organizace o nově uzavřené kolektivní smlouvě a o navržené změně v Pravidlech pro 

hospodaření se sociálním fondem (viz zápis ze 62. zasedání Rady, bod 19 – Různé).   



 Příští zasedání Rady proběhne mimořádně ve středu 25. 5. 2016 od 9.30 hodin na 

pracovišti Slovanka, jak bylo dohodnuto na minulém zasedání. 

 Následující zasedání Rady proběhne v úterý 14. června ve 14.00 hodin opět na 

pracovišti Slovanka.  

 

 

 

 

26. 4. 2016                                 Petr Reimer, Jiří Rameš 

 

 

 

 

 

 


