
 

Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření za rok 2019 

 
 
 
V roce 2019 nedošlo ve složení Rady FZÚ AV ČR, v. v. i., ke změnám. 

 

 

Předseda:  doc. Ing. Martin Nikl, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Místopředseda: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Interní členové: Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Antonín Fejfar, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Stanislav Kamba, CSc. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Michael Prouza, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

prof. Jan Řídký, DrSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Externí členové: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. MFF UK  

   Mgr. Jindřich Houžvička, Ph.D. CRYTUR, spol. s r.o. 

   doc. RNDr. František Chmelík, CSc. MFF UK  

   prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. ÚFCH JH AV ČR, v. v. i. 

   Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. ÚFM AV ČR, v. v. i. 

Tajemník:  RNDr. Jiří Rameš, CSc.   FZÚ AV ČR, v. v. i. 
 

 

 

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

 

81. zasedání  19. 3. 2019 

82. zasedání  25. 4. 2019 

83. zasedání  27. 5. 2019 

84. zasedání  17. 9. 2019 

85. zasedání  3. 12. 2019 

 

Rada dále projednala 17 návrhů formou per rollam.  

 

Zápisy ze všech zasedání Rady FZÚ jsou zveřejněny na webové stránce 

https://www.fzu.cz/o-fzu/organizacni-struktura/vedeni-fzu/rada-fzu . 

 

 

Na zasedání Rady byli zváni: 

 

RNDr. Jan Šafanda, CSc., předseda Dozorčí rady FZÚ do 26. 10. 2019 

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., předseda Dozorčí rady FZÚ od 27. 10. 2019 

Ing. Ivan Gregora, CSc., místopředseda Dozorčí rady FZÚ 

Ing. Jiří Červenka, Ph.D., vědecký tajemník FZÚ 

https://www.fzu.cz/o-fzu/organizacni-struktura/vedeni-fzu/rada-fzu


Významné záležitosti projednané Radou FZÚ  

 

 Rada projednala a schválila rozpočet provozních nákladů a výnosů pro rok 2019, 

jakož i střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2020 a 2021, viz 

zápis z 82. zasedání. 

 Rada schválila návrh ředitele na převedení zisku za rok 2018 do rezervního fondu, viz 

zápis z 85. zasedání. 

 Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2018, viz zápis z 

84. zasedání. 

 Rada sledovala vývoj projektu OP VVV SOLID21 po jeho schválení a seznámila se 

s harmonogramem výstavby budovy na Slovance, viz zápis z 82. a 83. zasedání. 

 Rada se zabývala situací v oblasti předběžného hodnocení návrhů projektů pro nové 

operační programy v období 2021-2027, především projektů charakterizovaných jako 

strategické, viz zápis z 81., 82., 84. a 85. zasedání. 

 Rada schválila změny vnitřních předpisů FZÚ – Organizačního řádu FZÚ, Vnitřního 

mzdového předpisu FZÚ a Pravidel pro hospodaření se sociálním fondem, viz zápisy 

z 81., 84., a 85. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na jmenování dvou pracovníků FZÚ emeritním vědeckým 

pracovníkem AV ČR a vyslovila souhlas s podáním návrhů Akademické radě AV ČR, 

viz zápisy z 81. a 85. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy 

ve fyzikálních vědách a doporučila jejich podání, viz zápisy z 83. a 84. zasedání. 

 Rada projednala návrh na udělení Akademické prémie a doporučila jeho podání, viz 

zápis z 81. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s 

jejich podáním, viz zápis z 81. zasedání. 

 Rada projednala návrh na udělení Ceny Neuron pro mladé vědce a vyslovila souhlas 

s jeho podáním, viz zápis z 81. zasedání. 

 Rada projednala návrh na udělení čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd České 

republiky a doporučila jeho podání, viz zápis z 84. zasedání. 

 Rada projednala návrh na udělení Ceny Františka Běhounka za propagaci a 

popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském 

výzkumném prostoru a doporučila jeho podání, viz zápis z 84. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na udělení prémie Lumina quaeruntur a vyslovila souhlas s 

jejich podáním, viz zápis z 81. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na udělení čestné medaile AV ČR De scientia et humanitate 

optime meritis a doporučila jejich podání, viz zápis z 81. 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 z 82. a 84. zasedání. 

 Rada projednala návrh projektu v rámci programu  Mezinárodní spolupráce mladých 

vědeckých pracovníků (MSM) a vyslovila souhlas s podáním žádosti, viz zápis z 84. 

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 z 83. zasedání. 



 Rada projednala návrhy projektů FZÚ přihlášené do veřejné soutěže GA ČR a 

projektů podobného charakteru (v rámci programů TA ČR, evropských projektů a 

dalších), viz zápisy z 82., 83. a 85. zasedání.  

 Rada projednala 23 návrhů dohod o spolupráci mezi FZÚ a dalšími institucemi nebo 

dokumentů podobného charakteru, viz zápisy z 81., 82., 83., 84. a 85. zasedání. 

 

 

V Praze 1. března 2020      doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 

           předseda Rady FZÚ 


