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Zápis z 87. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 21. dubna 2020 formou videokonference 

 

Zúčastnili se: A. Dejneka, Z. Doležal, A. Fejfar, J. Houžvička, F. Chmelík, S. Kamba, J. Kolorenč, 

P. Lejček, T. Mocek, M. Nikl, M. Prouza, J. Řídký, Z. Samec, O. Schneeweiss  

Omluven: J. J. Mareš 

Tajemník: J. Rameš 

Host: L. Náhlík 

 

 

 

Program jednání 
 

 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 86. zasedání konaného 23. 3. 2020 bez 

připomínek. 

 

2. Ředitel FZÚ M. Prouza předložil Radě k projednání a schválení návrh rozpočtu provozních nákladů 

a výnosů FZÚ pro rok 2020 a střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2021 a 

2022. Členové Rady vyslechli komentář ředitele k oběma návrhům. V něm se ředitel mimo jiné 

podrobně zabýval otázkami budoucího financování ELI Beamlines a podílem FZÚ na tomto 

financování.   

Proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu a hlasování o návrhu střednědobého výhledu, a to 

s následujícími výsledky:   

- Rada schválila rozpočet provozních nákladů a výnosů pro rok 2020 (s tím, že na základě 

připomínky, která zazněla v diskusi, bude prověřeno, zda v položkách Zákonné sociální a 

zdravotní pojištění – Rozpočet 2020 jsou uvedena správná čísla), 

- Rada schválila střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2021 a 2022. 

Oba schválené dokumenty jsou přístupné na webu FZÚ v rubrice Výroční zprávy a rozpočty. 

 

3. 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 vnitřní výběrová komise, a to v komisí navrženém 

pořadí: 1. Ing. Luděk Vyšín, Ph.D. (sekce 5), 2. Ing. Filip Křížek, Ph.D. (sekce 3), 3. Ing. Monika 

Kučeráková, Ph.D. (sekce 3), 4. Mgr. Jiří Procházka, Ph.D. (sekce 5). 

 

 



4. M. Nikl předložil Radě vyhodnocení úspěšnosti podaných projektů FZÚ ve výzvě GA ČR 2020 

(projekty od 1. 1. 2020) a výzvách dalších poskytovatelů. Poté Radu seznámil s novými návrhy 

projektů FZÚ v databázi DAGRA v rámci soutěže GA ČR 2021 i dalších poskytovatelů od prosince 

2019, kdy se Rada naposledy podrobněji zabývala tímto tématem (viz zápis z 85. zasedání, bod 9). 

Materiály k tomuto bodu jsou uloženy u tajemníka Rady. 

 

5. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (ELI Beamlines) a společností Marvel 

Fusion GmbH se sídlem v Mnichově, Německo.  

 

6. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (ELI Beamlines) a Industrial 

Technology Research Institute (ITRI), Tchaj-wan. 

 

7. Projednání předloženého návrhu Letter of Intent v rámci probíhajícího programu GA ČR 

International bylo staženo z programu jednání. Bylo konstatováno, že Rada FZÚ podobné 

dokumenty neprojednává, jejich podpis je plně v pravomoci ředitele.   

 

8. Různé 

 V reakci na dotaz S. Kamby informoval M. Prouza Radu o stavu příprav nových webových 

stránek FZÚ. Konstatoval, že za stávajících okolností a podmínek dochází k mírnému 

prodlení oproti původnímu plánu, k přepnutí na nové stránky by podle současných 

představ mělo dojít ve druhé polovině května. 

 Příští zasedání Rady proběhne v úterý 26. května 2020 od 14 hodin v přednáškovém sálu 

na Slovance.  

 

 

 

 

 

 

22. 4. 2020      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ  

       Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


