
Zápis ze 7. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konané 18. září 2007 na pracovišti Cukrovarnická 

 

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

   O. Schneeweiss, A. Šimůnek, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, K. Jungwirth,  

   J. Kodymová 

Omluveni:  P. Höschl 

Hosté: V. Nekvasil, J. Rosa     

Program jednání   

1. Rada schválila zápis ze svého 6. zasedání, konaného 26. 6. 2007, bez připomínek.  

2. K. Jungwirth navrhl zařadit do programu jednaní Rady bod týkající se formulace názoru 

Rady na to, jak by měla být v ČR organizována a financována věda a výzkum. Rada jeho 

návrh přijala (viz bod 6.)  

3. Rada vyslechla informace ředitele FZÚ J. Řídkého o akcích a jednáních uskutečněných 

v období od minulého zasedání Rady, které se týkaly 

- požadavků na rok 2008 na stavební investice, 

- vyhlášení doplňující volby člena Akademického směnu, jež se uskuteční 10. a 11. října 

2007,  

- přípravy interního konkursu na nadlimitní investice, 

- připravovaného auditu FZÚ, 

- přípravy smlouvy o spolupráci s Technickou universitou Liberec,  

- podání návrhu na Cenu ministryně školství, mládeže  a tělovýchovy za výzkum.   

4. J. Kočka informoval Radu o proběhlém vyjádření per rollam členů Rady ke grantovým 

projektům podávaných v období od posledního zasedání Rady. Rada neměla proti podání 

předložených grantů námitky a podpořila záměr vedení ústavu vypracovat jednotnou os-

novu obsahující základní údaje o všech projektech, na nichž se bude FZÚ podílet.  

5. J. Řídký, V. Nekvasil a J. Kočka informovali o stavu přípravy projektu Institutu aplikova-

ných věd (IAV), především s ohledem na problematiku zajištění potřebných finančních 

prostředků a postup při dopracování Zakladatelské smlouvy a Stanov IAV.  

6. Rada se shodla, že je velmi žádoucí, aby formulovala svůj názor na současný systém or-

ganizace, financování a hodnocení vědy a výzkumu v ČR a na jeho nejvhodnější úpravu. 

Pověřila J. Chýlu a K. Jungwirtha, aby připravili pro Radu návrh příslušného dokumentu.          

5. Různé: A. Šimůnek podal informaci o přípravě periodických atestací vědeckých pracovní-

ků FZÚ.     

6. Příští zasedání Rady se bude konat v úterý 9. října 2007 na pracovišti Slovanka a na žá-

dost ředitele bude věnováno mimo jiné projednání návrhů na nadlimitní investice. Jeho 

součástí bude veřejná presentace jednotlivých požadavků, jež začne v 9. hodin 

v zasedacím sále FZÚ.   

 

V Praze dne 18. 9. 2007     J. Chýla  

J. Kodymová      

 


