Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti
a hospodaření za rok 2018
V roce 2018 nedošlo ve složení Rady FZÚ AV ČR, v. v. i., ke změnám.
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Data zasedání Rady FZÚ AV ČR, v. v. i.
76. zasedání
77. zasedání
78. zasedání
79. zasedání
80. zasedání

26. 3. 2018
24. 4. 2018
29. 5. 2018
18. 9. 2018
27. 11. 2018

Zápisy ze všech zasedání Rady FZÚ jsou zveřejněny na webové stránce
http://www.fzu.cz/rada-fzu.

Na zasedání Rady byli zváni:
RNDr. Jan Šafanda, CSc., předseda Dozorčí rady FZÚ
Ing. Ivan Gregora, CSc., místopředseda Dozorčí rady FZÚ
Ing. Jiří Červenka, Ph.D., vědecký tajemník FZÚ
Ing. Miroslav Hořejší, vedoucí oddělení provozní účtárny a rozpočtu FZÚ

Významné záležitosti projednané Radou FZÚ
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Rada projednala a schválila rozpočet provozních nákladů a výnosů pro rok 2018,
jakož i střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2019 a 2020, viz
zápis ze 77. zasedání.
Rada schválila návrh ředitele na převedení zisku za rok 2017 do rezervního fondu, viz
zápis z 80. zasedání.
Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2017, viz zápis
ze 79. zasedání.
Rada rozhodla o kandidátech FZÚ na externí členy Akademického sněmu a o
podpoře kandidátů navržených na externí členy Akademického sněmu jinými
pracovišti AV, viz zápis ze 77. zasedání.
Rada se podrobně zabývala současným stavem a perspektivami projektu ELI
Beamlines. Mezi významné aktivity ELI v roce 2018 patřilo především dokončení
instalací, uvedení laserových zdrojů do provozu, využití již funkčního přístrojového
vybavení pro provádění prvních experimentů nebo příprava organizace na
„uživatelský“ provoz, kdy experimenty budou provádět na aparaturách ELI Beamlines
jednotliví uživatelé. Na konci roku 2018 skončila fáze II projektu. Rada konstatovala,
že důležité klíčové body této druhé fáze byly splněny. Zabývala se otázkami jako
navázaná mezinárodní spolupráce, personální složení zaměstnanců ELI Beamlines
nebo pětiletý výhled rozvoje celého zařízení a jeho financování. Byly podrobně
rozebrány otázky a možné problémy spojené se zakládáním konsorcia ELI ERIC, jež
bude celou infastrukturu ELI řídit, a budoucím fungováním ELI Beamlines v provozní
fázi, viz zápis z 80. zasedání.
Rada průběžně sledovala vývoj projektu OP VVV SOLID21 a poté, co byl schválen,
se podrobně zabývala se jeho stavem a perspektivami. Vyslovila souhlas, aby ředitel
FZÚ schválil a odeslal MŠMT ČR rozpočet projektu v podobě, jaká jí byla předložena
k posouzení, viz zápisy ze 76., 77., 78. a 79. zasedání.
Rada se seznámila s návrhy projektů s účastí FZÚ v rámci výzvy TAČR Národní
centra kompetence (NCK), viz zápis ze 78. zasedání.
Rada schválila změny vnitřních předpisů FZÚ – Organizačního řádu FZÚ, Vnitřního
mzdového předpisu FZÚ, Pravidel pro hospodaření se sociálním fondem a Spisového
a skartačního řádu FZÚ, viz zápisy ze 76., 78., 79. a 80. zasedání.
Rada projednala návrhy na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy
ve fyzikálních vědách a doporučila jejich podání, viz zápisy ze 76. a 79. zasedání.
Rada projednala návrh na udělení Akademické prémie a doporučila jeho podání, viz
zápis ze 76. zasedání.
Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s
jejich podáním, viz zápis ze 76. zasedání.
Rada projednala návrh na udělení Ceny Neuron pro mladé vědce a vyslovila souhlas
s jeho podáním, viz zápis ze 76. zasedání.
Rada projednala návrh na udělení Ceny předsedkyně AV ČR za propagaci nebo
popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a vyslovila souhlas s jeho
podáním, viz zápis ze 76. zasedání.
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Rada projednala a podpořila podání návrhů na udělení nově vytvořené prémie
Lumina quaeruntur zřízené Akademickou radou AV ČR jako nástroj podpory vědecké
excelence v AV ČR, viz zápis ze 79. zasedání.
Rada projednala návrh na udělení čestné medaile AV ČR De scientia et humanitate
optime meritis a doporučila jeho podání, viz zápis z 80. zasedání.
Rada projednala a podpořila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů na
pracovištích AV ČR v rámci v Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů,
viz zápisy ze 77. a 79. zasedání.
Rada projednala žádosti o finanční podporu v rámci Programu na podporu
mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (Program MSM) a
vyslovila souhlas s podáním všech žádostí, viz zápis ze 79. zasedání.
Poté, co proběhla formou seminářů veřejná prezentace a obhajoba návrhů na nákup
nákladných přístrojů a následně je projednala porada ředitele, projednala Rada
jednotlivé návrhy a doporučila řediteli jejich pořadí k podání, viz zápis ze 78.
zasedání.
Rada projednala návrhy projektů FZÚ přihlášené do veřejné soutěže GA ČR a
projektů podobného charakteru (v rámci programů TA ČR, evropských projektů
v programu H2020 a dalších), viz zápisy ze 76. a 80. zasedání.
Rada projednala návrh Kolektivní smlouvy mezi FZÚ a Základní organizací OSPVV
při FZÚ a doporučila ji, poté co bude schválena odborovou konferencí, řediteli
k podpisu, viz zápis ze 76. zasedání.
Rada projednala návrh rozpočtu Sociálního fondu FZÚ AV ČR a vyslovila s ním
souhlas, viz zápis ze 76. zasedání.
Rada projednala 27 návrhů dohod o spolupráci mezi FZÚ a dalšími institucemi nebo
dokumentů podobného charakteru, viz zápisy ze 76., 77., 78., 79. a 80. zasedání.

V Praze 1. března 2019

doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
předseda Rady FZÚ

