Informace o Radě FZÚ AV ČR v. v. i. pro výroční zprávu o činnosti a hospodaření za
rok 2007
Rada FZÚ AV ČR v. v. i. byla zvolena dne 2. února 2007 ve složení:
Předseda:

Prof. Jiří Chýla, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.

Místopředseda:

RNDr. Jan Kočka, DrSc.
Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.
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prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.
RNDr. Pavel Hedbávný, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.
Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
RNDr. Josef Krása, CSc.
Jan Řídký, CSc.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc.

FZÚ AV ČR v. v. i.
Vakuum Praha s.r.o.
MFF UK Praha
MFF UK Praha
FZÚ AV ČR v. v.
Př. F. MU Brno
FZÚ AV ČR v. v. i.
FZÚ AV ČR v. v. i.
FZÚ AV ČR v. v. i.
FZÚ AV ČR v. v. i.
ÚFM AV ČR v. v. i.
FZÚ AV ČR v. v. i.

Tajemnice:

Ing. Jarmila Kodymová, CSc.

FZÚ AV ČR v. v. i.

Data zasedání Rady FZÚ AV ČR v. v. i.:

Ustavení Rady
13. 2. 2007
1. zasedání
13. 2. 2007
2. zasedání
27. 2. 2007
3. zasedání
27. 3. 2007
4. zasedání
20. 4. 2007
5. zasedání
15. 5. 2007
6. zasedání
26. 6. 2007
7. zasedání
18. 9. 2007
8. zasedání
9. 10. 2007
9. zasedání
4. 12. 2007
Zápisy ze všech zasedání Rady včetně jejich příloh jsou zveřejněny na webové stránce Rady
FZÚ AV http://www-hep2.fzu.cz/~radafzu/
Významné záležitosti projednané Radou FZÚ AV ČR v. v. i.:
- Schválení jednacího řádu Rady a zvolení předsedy a místopředsedy Rady (viz zápisy
z ustavujícího a 1. zasedání)
- Schválení textu pro vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele FZÚ AV ČR v. v. i.
a projednání postupu při jmenování výběrové komise (viz zápis 1. zasedání)
- Projednání návrhů na členy výběrové komise pro obsazení místa ředitele FZÚ a
jmenování složení komise (viz zápis 2. zasedání)
- Schválení rozpočtu pro rok 2007 ve skladbě „Výnosy“ a „Náklady“ a rozpočet
institucionálních neinvestičních výdajů FZÚ pro rok 2007 (viz zápis 2. zasedání)
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-
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Projednání postupu prací na přípravě Vnitřního mzdového předpisu FZÚ (viz zápis 2.
zasedání)
Projednání návrhů na udělení Prémie Otty Wichterleho (viz zápis 3. zasedání)
Projednání návrhu na využití dotace na reprodukci majetku přidělenou AV ČR pro rok
2007 (viz zápis 3. zasedání)
Projednání grantových přihlášek na GA AV (viz zápis 4. zasedání)
Projednání a schválení Vnitřního mzdového předpisu s omezenou platností do 31. 3.
2008, který bude poté případně novelizován (viz zápis 4. zasedání)
Projednání a schválení Pravidel pro hospodaření se sociálním fondem (viz zápis 4.
zasedání)
Diskuse o dalším postupu FZÚ na přípravě projektu IAV (Institut Aplikovaných Věd),
(viz zápis 4. zasedání)
Seznámení se s průběhem zasedání výběrové komise pro obsazení místa ředitele FZÚ
a návrhem na vhodné kandidáty (viz zápis 4. zasedání)
Provedení tajného hlasování o volbě nového ředitele FZÚ a na základě výsledku
hlasování rozhodnutí navrhnout předsedovi AV ČR jmenovat ředitelem J. Řídkého
(viz zápis 4. zasedání)
Projednání a schválení Pravidel pro hospodaření s fondem účelově určených
prostředků, Pravidel pro hospodaření s rezervním fondem a Pravidel pro hospodaření
s fondem reprodukce majetku (viz zápis 5. zasedání)
Projednání Volebního řádu pro volbu Rady FZÚ AV ČR v. v. i. (viz zápis 6. zasedání)
Projednání a schválení Organizačního řádu FZÚ AV ČR v. v. i. (viz zápis 6. zasedání)
Informace ředitele FZÚ o požadavcích na stavební investice v roce 2008, vyhlášení
doplňující volby člena Akademického směnu, přípravě interního konkursu na
nadlimitní investice, o připravovaném auditu FZÚ, přípravě smlouvy o spolupráci
s TU Liberec, podání návrhu na Cenu MŠMT ČR (viz zápis 7. zasedání)
Veřejné zasedání Rady s vystoupením žadatelů o nákup nadlimitních investičních
zařízení pro rok 2008 (viz zápis 8. zasedání)
Projednání žádostí o nadlimitní investice přednesené ve veřejné části zasedání Rady a
odsouhlasení seznamu a pořadí návrhů, který bude odeslán na AV (viz zápis 8.
zasedání)
Informace ředitele FZÚ o návrhu na udělení Medaile E. Macha ve fyzikálních vědách,
o obsahu dopisu předsedy AV ČR „Aktuální záležitosti atestací a sjednávání
pracovních smluv na pracovištích AV“ (viz zápis 8. zasedání)
Informace předsedy Atestační komise FZÚ o kritériích pro atestace pracovníků ústavu
stanovených na poradě ředitel 25. 9. 2007 (viz zápis 8. zasedání)
Projednání návrhu ředitele a vedoucího Správy FZÚ na úpravu vnitřního mzdového
předpisu FZÚ (viz zápis 9. zasedání)
Projednání způsobu přípravy výroční zprávy FZÚ za rok 2007 předloženého
vědeckým tajemníkem FZÚ (viz zápis 9. zasedání)
Informace předsedy Atestační komise o výsledku atestací výzkumných pracovníků
uskutečněných ve dnech 31. 10. a 14. 11. 2007 (viz zápis 9. zasedání)
Diskuse k informacím ředitele a zástupce ředitele FZÚ o stavu příprav IAV a postoji
FZÚ k dalším projektům v rámci operačních programů EU „Výzkum a vývoj pro
inovace“ (viz zápis 9. zasedání)
Informace ředitele o jmenování nového vedoucího sekce 2 V. Janiše a zároveň
statutárním zástupcem ředitele (viz zápis 9. zasedání)
Jarmila Kodymová, 16. 5. 2008

