
Ev. č. RFZU/Z-66/2016 

 

 

Zápis ze 66. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 27. září 2016 na pracovišti Cukrovarnická 

 

Přítomni: A. Fejfar, M. Glogarová, J. Hořejší, J. Humlíček, J. Krása, P. Lejček, J. J. Mareš, P. Reimer, 

J. Řídký, O. Schneeweiss, P. Šittner (11 členů Rady s právem hlasovat) 

Omluveni: P. Hedbávný, M. Hof, M. Nikl 

Tajemník: J. Rameš 

Hosté: I. Gregora, J. Chýla  

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada, FZÚ) schválila zápis ze 65. zasedání konaného dne 14. 6. 

2016 bez připomínek. 

 

2. P. Reimer seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 65. zasedání. Rada hlasovala 

celkem o sedmi bodech:   

 Rada projednala žádosti o finanční podporu v rámci Programu na podporu mezinárodní 

spolupráce začínajících výzkumných pracovníků  (Program MSM). Rada vyslovila souhlas s 

podáním všech 7 žádostí a doporučila jejich následující pořadí: 1. Markéta Zíková (sekce 

3, odd. 14), 2. Fedir Borodavka (sekce 2, odd. 12), 3. Anna Artemenko (sekce 3, odd.27), 

4. Barbara Pacáková (sekce 2, odd. 11), 5. Oleksandr Stetsovych (sekce 3, odd. 26), 6. 

Petr Ascheulov (sekce 2, odd.18), 7. Pavla Štenclová (sekce 3, odd. 27). (Hlasovalo 10 

členů Rady).  

 Rada projednala návrh na podání žádosti o udělení Fellowshipu J. E. Purkyně W. 

Hornfeckovi (viz též zápis ze 65. Zasedání Rady, bod 6) a podání žádosti nedoporučila. 

(Hlasovalo 14 členů Rady).  

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a CNRS, Grenoble, Francie. 

(Hlasovalo 14 členů Rady, Rada vyslovila souhlas).  

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a University of Zaragoza, 

Španělsko. (Hlasovalo 14 členů Rady, Rada vyslovila souhlas).  

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (ELI) a Laboratori 

Nazionali del Sud of the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Catania, Itálie 

(Hlasovalo 13 členů Rady, Rada vyslovila souhlas). 

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (ELI) a FJFI ČVUT v Praze. 

(Hlasovalo 13 členů Rady, Rada vyslovila souhlas). 

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci mezi FZÚ a ČVUT v Praze (prostřednictvím 

Fakulty elektrotechnické). (Hlasovalo 14 členů Rady, Rada vyslovila souhlas). 

 



 

3. Rada schválila změnu Volebního řádu pro volbu členů Rady FZÚ spočívající ve zvýšení počtu 

interních členů Rady z 9 na 10, tedy celkového počtu členů Rady ze 14 na 15. Zvyšuje se počet 

členů Rady zvolených z pátého koše (společní kandidáti za sekce 5 a 9) z 1 na 2.  

 

4. Rada projednala a doporučila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů na 

pracovištích AV ČR v rámci Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů pro čtyři 

kandidáty, jejichž kandidaturu projednala výběrová komise tvořená členy kolegia ředitele, a to 

v komisí navrženém pořadí: 1. Mgr. Klára Ševčíková, Ph.D., 2. Ing. Michal Marčišovský, Ph.D., 3. 

Mgr. Roman Perekrestov, Ph.D., 4. MSc. María Moro Lagares, Ph.D. 

 

5. Rada schválila návrhy na přiznání smluvní mzdy pracovníkům: 

Constantinos Scordis 

Giuseppe Foti 

Roman Hvězda 

 

K tomuto bodu přijala Rada usnesení ev. č. RFZU/U1/Z-66/2016.  

  

6. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Institute of Physical Chemistry of 

the Polish Academy of Sciences, Varšava, Polsko.  

 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a University of Rochester, 

Laboratory for Laser Energetics, USA.  

 

8. Rada projednala návrh prodloužení platnosti dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a The Queen’s 

University of Belfast, UK. 

 

9. Rada vyslechla informaci A. Fejfara o projektu  v rámci  Horizon 2020 Teaming, který navrhuje 

ÚOCHB AV ČR a na němž by se měla podílet i některá pracoviště FZÚ. Cílem projektu je vytvořit 

v Praze centrum excelence. Zahraničním “advanced” partnerem tohoto projektu je Centre 

d’Élaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales, CNRS, Toulouse, Francie.  

Rada vyslovila tomuto projektu podporu s tím, že FZÚ bude v projektu vystupovat jako 

spoluúčastník, tedy nikoliv cestou individuální účasti jednotlivých pracovníků FZÚ.  

 

10. Ředitel J. Řídký informoval Radu o svém jednání s představiteli odborů (ZO OSPVV) o uzavření 

nové Dohody o postupu při uzavírání pracovních poměrů. Sporným bodem byla otázka 

opakovaného uzavírání (více než třikrát) smluv na dobu určitou, což zákoník práce umožňuje, 

pokud „jsou dány důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na 

zaměstnavateli spravedlivě požadovat ... založení pracovního poměru na dobu neurčitou“, a to za 

přesně vymezených podmínek, mezi něž patří písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou 

organizací. Po složitém vyjednávání bylo dosaženo shody a nově přijatá dohoda s odbory 

upravuje opakované uzavírání smluv na dobu určitou obdobným způsobem, jako doposud. 

Členové Rady v následné diskusi jednomyslně podpořili stanovisko ředitele k této otázce a 

vyjádřili názor, že samotné atestace nemohou zaručit podmínky vedoucí k co možná nejvyšší 

kvalitě vědecké činnosti v ústavu.  

 



11. J. J. Mareš prezentoval návrh M. Duška, vedoucího oddělení strukturní analýzy, aby Rada 

doporučila vedení ústavu přijmout do pracovního poměru dr. W. Hornfecka a vyčlenit na jeho 

pozici odpovídající institucionální mzdové prostředky. Členové Rady se v diskusi k tomuto bodu 

jednoznačně shodli na tom, že tímto návrhem, který vznikl poté, co Rada nedoporučila navrhnout 

W. Hornfecka na Fellowship JEP (viz bod 2 tohoto zápisu), se Rada nemůže, a tedy nebude 

zabývat, protože řešení podobných personálních otázek spadá výlučně do kompetence ředitele.  

 

12. P. Šittner, vedoucí sekce 2, podrobně informoval Radu o svém návrhu na reorganizaci v rámci 

této sekce, spočívající ve sloučení stávajících oddělení 17 (odd. progresívních strukturních 

materiálů) a 18 (odd. funkčních materiálů). Rozebral důvody pro navrhované sloučení (jako 

příbuznost tématiky výzkumu a společná historie obou útvarů, věkové složení oddělení  17, 

nedostatek výzkumných projektů v oddělení 17, závěr hodnotící komise č. 8 v Hodnocení AVČR 

2015 k útvaru Nanocrystals and Grain Boundaries (výzkumná část odd. 17), problém najít 

v oddělení 17 vhodného kandidáta na nového vedoucího oddělení  po odstoupení  prof. P. Lejčka 

z této funkce  k 31.12.2016), nastínil svoji představou o struktuře nového oddělení (4 výzkumné 

skupiny, 3 laboratoře) a o možném vývoji této struktury do budoucna. Vzniklé oddělení by bylo 

největším oddělením v ústavu srovnatelným s velkými odděleními  v sekcích 2 a 3. Po obsáhlé 

diskusi k této problematice Rada doporučila, aby se v přípravě této reorganizace pokračovalo tak, 

aby mohla být přijata odpovídající organizační opatření (jako změna Organizačního řádu FZÚ, 

která podléhá schválení Radou) s tím, že existence takto velkého oddělení by byla pouze na 

přechodnou dobu a po vyjasnění  situace laboratoří  v sekci 2  by bylo vhodné v této sekci zřídit 

samostatné oddělení, v němž  by byly začleněny  sdílené  laboratoře. 

 

13. Rada projednala návrh Společenské smlouvy o založení České společnosti pro astročásticovou 

fyziku, kde FZÚ je jednou ze smluvních stran (dalšími smluvními stranami jsou České vysoké učení 

technické, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Astronomický ústav AV ČR, 

v. v. i., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., a Technická univerzita v Liberci). 

 

 

14. Různé 

 Člen Akademické Rady AV ČR J. Chýla vystoupil s podrobnou informací o nové koncepci 

oficiálního časopisu a komunikace AV ČR. O vystoupení požádal J. Chýlu předseda Rady 

poté, co se stala veřejně známou informace o ukončení vydávání časopisu Akademický 

bulletin. J. Chýla seznámil Radu s aktivitami Akademické rady spojenými s hodnocením 

institucionální komunikace AV ČR. Jejich výsledkem je usnesení Akademické rady, které 

vyjadřuje souhlas s dokumentem Koncepce oficiálního časopisu a komunikace AV ČR a 

přijímá některá další opatření. Součástí institucionální komunikace nadále bude oficiální 

časopis, který spoluvytváří obraz Akademie věd ČR. Ten však bude mít jiný charakter, 

jinou periodicitu (bude vycházet čtvrtletně) a jinou cílovou skupinu čtenářů, než současný 

Akademický bulletin, jehož poslední číslo vyjde v listopadu tohoto roku. Prostor v novém 

časopisu dostanou informace vědecké a strategické – konkrétní informace z výzkumu, 

rozhovory s osobnostmi Akademie věd ČR, reportáže z pracovišť či z významných 

vědeckých událostí. Rozsah a periodicita časopisu umožní věnovat se důkladněji i 

složitějším a interdisciplinárním tématům, například jednotlivým pilířům Strategie AV21. 

Každé číslo nového čtvrtletníku bude mít jedno hlavní velké téma, které bude 

dominantním prvkem titulní strany. Budou volena témata, která jsou společensky 

zajímavá a Akademie věd ČR k nim má co říci. Kromě časopisu budou existovat i další 



komunikační kanály, například interní informace se přesunou do nového newsletteru, 

který vznikne v odboru mediální komunikace KAV. 

V diskusi, která následovala, souhlasili členové Rady s tím, že komunikační strategie AV 

ČR je plně v kompetenci Akademické rady. Někteří však vyjádřili politování, že 

Akademický bulletin, který byl po mnoho let jejich oblíbeným časopisem, přestane 

vycházet.  

 Rada projednala návrh na cestovní grant V. Gärtnerové. Ředitel J. Řídký informoval Radu 

o svém úmyslu tento projekt nepodepsat z důvodů nevyjasněných smluvních vztahů 

s potenciálními spolupříjemci. Rada stanovisko ředitele podpořila.  

 P. Reimer informoval členy Rady, že na adresu Rady byl doručen doporučený dopis 

v listinné podobě, jehož obsah je shodný s otevřeným dopisem rozeslaným e-mailem 16. 

září z adresy gartner@fzu.cz na různé adresy (členům Rady, členům Akademické rady AV 

ČR, předsedovi Akademie a dalším). Dopis obsahuje vyjádření části pracovníků oddělení 

17 k návrhu vize budoucích organizačních změn v sekci 2 od roku 2017, zahrnující také 

námět na sloučení oddělení 17 a 18 (bod. 12), předložený vedoucím sekce 2 vědeckým 

pracovníkům sekce 2 k připomínkování. V diskusi, která následovala, opakovaně zazněly 

názory, že podepsaní zvolili krajně nevhodnou formu komunikace – jednak proto, že o 

záležitosti nejednali nejprve s vedením ústavu, ale přímo oslovili Akademickou radu, 

odbory či Dozorčí radu, v jejichž kompetenci není řešit podobné problémy, jednak proto, 

že rozeslali všem adresátům pracovní verze interních materiálů týkající se záležitostí 

sekce 2.  

 P. Reimer připomněl členům Rady, že Rada musí připravit znění inzerátu vyhlašujícího 

výběrové řízení na nového ředitele FZÚ. Dále upozornil na to, že pravděpodobně 

v termínu mezi 5. a 16. prosincem proběhnou volby kandidátů FZÚ na členy v nové 

Vědecké radě AV ČR a Akademické radě AV ČR (tyto rady budou zvoleny Akademickým 

sněmem na jeho březnovém zasedání). V první polovině ledna pak musí proběhnout 

volby členů Rady FZÚ (mandát všech současných členů Rady končí 12. 2. 2017).  

 J. Řídký informoval Radu o tom, že byla založena společnost CARDAM, s. r. o., 

s majetkovou účastí FZÚ. Předsedou dozorčí rady CARDAM se stal se souhlasem AR AV 

ČR doc. Ing. M. Chomát, CSc., z ÚT AV ČR, v. v. i. 

 Příští zasedání Rady proběhne v úterý 29. listopadu od 14.00 hodin na pracovišti 

Slovanka.  

 

 

 

7. 10. 2016        Petr Reimer, Jiří Rameš 

 

 

mailto:gartner@fzu.cz

