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Zápis z 89. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 17. června 2020 na pracovišti Slovanka 

 

Přítomni: A. Dejneka, Z. Doležal (telekonferenčně), A. Fejfar, J. Houžvička (telekonferenčně), 

F. Chmelík, S. Kamba, J. Kolorenč, J. J. Mareš, T. Mocek, M. Nikl, M. Prouza, J. Řídký  

Omluveni: P. Lejček, Z. Samec, O. Schneeweiss  

Tajemník: J. Rameš 

 

 

 

Program jednání 
 

 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 88. zasedání konaného 26. 5. 2020 bez 

připomínek. 

 

2. Ředitel FZÚ M. Prouza předložil Radě ke schválení Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za 

rok 2019. Rada byla též seznámena se stanoviskem Dozorčí rady FZÚ, která vzala zprávu se 

souhlasem na vědomí. Po krátké diskusi, v níž zaznělo pozitivní hodnocení předloženého 

dokumentu, Rada výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2019 schválila. 

 

3. Rada projednala návrh memoranda o spolupráci FZÚ (Centrum HiLASE) na přípravné fázi projektu 

E-SHIELD. 

 

4. Rada projednala návrh dohody o kolaborativnim vyzkumu mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a firmou 

Innotonix, Rakousko. 

 

5. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (Centrum HiLASE)  a University of 

Southampton, Spojené království. 

 

6. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a University of Liverpool, Spojené 

království . 

 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (ELI Beamlines) a Archeologickým 

ústavem AV ČR, v. v. i. 

 

 

 



8. Různé 

 Z diskuse, která proběhla při projednávání dohod o spolupráci, vyplynulo, že je třeba 

připravit úpravu jednacího řádu Rady, která by stanovila pravidla pro projednávání 

dokumentů takového charakteru, kdy není vhodný a žádoucí obvyklý proces zasílání návrhů 

těchto dokumentů jako podkladových materiálů e-mailem (jedná se například o některé 

dohody o spolupráci s komerčními subjekty). Bylo dohodnuto, že návrh této změny jednacího 

řádu bude připraven a předložen Radě k projednání na příštím zasedání. 

 F. Chmelík informoval Radu, že přihlášky do doktorských studijních programů vyučovaných v 

angličtině na MFF UK je možné podávat do 30. června. 

 J. Kolorenč upozornil na to, že na novém webu FZÚ nelze dohledat zápisy z jednání etické 

komise ústavu. M. Prouza přislíbil tuto věc prověřit.  

 Z podnětu S. Kamby proběhla diskuse o možnostech rozšíření použití obnovitelných zdrojů 

energie – solárních panelů –  v areálu FZÚ na Slovance a o podmínkách a možných lokalitách 

pro zřízení nabíjecích stanic pro elektromobily v tomto areálu.  

 Příští zasedání Rady proběhne v PONDĚLÍ 21. září 2020 od 14.00 hodin na pracovišti 

Cukrovarnická.   

 

 

 

 

 

19. 6. 2020      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ  

       Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


