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Zápis z 90. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 21. září 2020 na pracovišti Cukrovarnická 
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M. Prouza 

Připojeni prostřednictvím videokonference: J. Houžvička, S. Kamba, T. Mocek, J. Řídký, 

O. Schneeweiss 

Omluven: Z. Samec 
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Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 89. zasedání konaného 17. 6. 2020 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 89. zasedání. Rada hlasovala  

o 2 bodech:   

 

 Rada projednala návrh čtyřstranné Smlouvy o provozování SST-1M čerenkovských 

teleskopů (Agreement on the SST-1M mini-array operation at the Ondřejov Observatory) 

mezi FZÚ a dalšími třemi institucemi (Astronomický ústav AV ČR, H. Niewodniczański 

Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences a University of Geneva). 

(Hlasovalo 14 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh na podání nominace Tomáše Jungwirtha na Cenu Františka 

Běhounka na MŠMT. (Hlasovalo 13 členů Rady, Rada vyslovila s podáním nominace 

souhlas.) 

 

3. Ředitel FZÚ M. Prouza předložil  Radě k projednání tři okruhy změn Organizačního řádu FZÚ a 

podrobně je zdůvodnil. Bylo dohodnuto, že paragrafované znění upraveného Organizačního řádu 

zahrnujícího projednané změny, s nimiž Rada vyslovila souhlas, jí bude předloženo ke schválení 

per rollam v takovém termínu, aby změny vstoupily v platnost 1. 11. 2020.  

Jedná se o tyto změny: 

 

 Dílčí textové změny Organizačního řádu, týkající se zejména definice pracovišť v rámci FZÚ a 

určení jejich vedoucích, spolu s upřesněním jejich pravomocí a odpovědnosti. Návrh zahrnuje 

též zrušení článku 6, odst. f) – zřízení koordinačního výboru projektu ELI Beamlines (tento 



orgán se již v rámci FZÚ nevyužívá) a úpravu pravidel pro vypisování nových pracovních pozic. 

Po diskusi, v níž bylo dohodnuto sjednotit v textu rozepisování akronymů HiLASE a ELI, jakož i 

neuvádět z důvodů konzistence v článku 8 větu, že vedoucí Společné laboratoře optiky je 

vedoucím pracoviště Olomouc (je to uvedeno i na jiném místě), vyslovila Rada s tímto 

okruhem změn souhlas.  

 

 Vytvoření nového Oddělení diamantových a příbuzných materiálů s číslem oddělení 36. M. 
Prouza seznámil Radu se záměrem vytvořit toto nové oddělení ve dvou krocích. Podle tohoto 
záměru by jako Krok 1 bylo k 1. 11. 2020 v sekci 3 vytvořeno Oddělení diamantových a 
příbuzných materiálů (Department of Diamond and associated Materials, s číslem oddělení  
36) ze skupin A. Kromky v odd. 27 a Š. Stehlíka v odd. 26. Jeho dočasným vedením (viz Krok 2) 
bude pověřen A. Kromka. Hlavním úkolem v tomto Kroku 1 je příprava přesunu těchto skupin 
na Slovanku a v této souvislosti nastavení všech nezbytných administrativních procesů 
v novém oddělení a další pracovní integrace dotčených skupin. Po dokončení stavby nového 
pavilonu SOLID21 Na Slovance (předp. léto 2021) pak proběhne přestěhování oddělení do 
přidělených prostor v areálu na Slovance a znovurozběhnutí všech experimentálních aktivit.  
V rámci Kroku 2 by podle M. Prouzy nejpozději v březnu 2022 (tzn. po dokončení stěhování a 
rozběhnutí experimentální činnosti Na Slovance) byla do tohoto oddělení přiřazena skupina 
V. Morteta z odd. 18, byl by vyhlášen otevřený mezinárodní veřejný konkurz na vedoucího 
oddělení a s přihlédnutím k aktuálním pracovním podmínkám a názoru vedoucích skupin a 
vedoucích odd. 18, 26 a 27 rozhodnuto o finálním zařazení tohoto oddělení do některé ze 
Sekcí 2, 3, 4. 
V rozsáhlé a podrobné diskusi, která k tomuto tématu proběhla, zaznělo k navrženému 
dvoustupňovému schématu a jeho časovému harmonogramu mnoho připomínek. Někteří 
diskutující vyslovili obavy z toho, jaké problémy může zúčastněným pracovním skupinám 
přinést přesun z prostředí pracoviště Cukrovarnická na Slovanku, zazněly námitky proti 
přílišné neurčitosti plánu v předkládané podobě, bylo navrhováno rozhodnout o definitivním 
zařazení nového oddělení do některé ze sekcí již na tomto zasedání Rady. Na druhé straně 
bylo konstatováno, že bez ohledu na možné organizační problémy je nanejvýš žádoucí 
vytvořit silný celek, který by využil potenciál FZÚ v této výzkumné oblasti.  
Rada po diskusi dospěla k závěru, že podporuje věcný záměr vytvořit nové Oddělení 
diamantových a příbuzných materiálů i jeho ustanovení v podobě uvedené výše jako Krok 1 
k 1. 11. 2020. Dále bylo dosaženo shody na tom, že ředitel FZÚ a další zainteresované osoby 
(vedoucí pracovních skupin, vedoucí sekcí) povedou v nadcházejícím období intenzivní 
diskuse, jejichž výsledkem bude, že definitivní návrh sekce, do níž bude nové Oddělení 
diamantových a příbuzných materiálů zařazeno, bude předložen Radě k rozhodnutí na příštím 
zasedání.  

 
 Změna organizační struktury ELI Beamlines zahrnuje změnu názvu sekce 9 z „Sekce realizace 

projektu ELI Beamlines na „Centrum ELI Beamlines“, vytvoření 4 nových výzkumných 
oddělení a další změny struktury této sekce. Rada vyslovila s těmito změnami souhlas.  

 
4. Rada projednala změny Jednacího řádu Rady FZÚ upravující projednávání dokumentů, jež není 

žádoucí rozesílat e-mailem, jak bylo dohodnuto na minulém zasedání (viz zápis z 89. zasedání, 
bod 8). Vyslovila souhlas s úpravou textu předkládaného nově připojeného odstavce 3. článku 3 
podle návrhu, který zazněl při projednávání, a s předložením navrhovaných změn jednacího řádu 
právničce ústavu k posouzení. Finální verze návrhu bude Radě předložena ke schválení per 
rollam.  
 
 



5. 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. Tomáš Hubáček, Ph.D. (sekce 3), 2. Ing. Petr Levinský, Ph.D. (sekce 3), 3. Xiaohui 

Bian (sekce 2), Ph.D., 4. Chiara Schiattarella, Ph.D. (sekce 3).  

 

6. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Nicolaus Copernicus 

Astronomical Center of the Polish Academy od Science, Varšava, Polsko. 

 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Uppsala University, Švédsko. 

 

8. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Agreement on Academic Exchange) mezi FZÚ a 

Faculty of Advanced Science and Technology, Kumamoto University, Japonsko. 

 

9. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Karsruhe Institute of Technology, 

Německo. 

 

10. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Delft University of Technology, 

Nizozemsko. 

 

11. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Arizona State University, USA. 

 

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

DETECTOR – Devices & Technologies Torino, Itálie. 

 

13. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (ELI Beamlines) a The Keldysh 

Institute of Applied Mathematics, Moskva, Rusko. 

 

14. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (ELI Beamlines) a Laboratori 

Nazionali del Sud of the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Catania, Itálie. 

 

15. Různé 

 

 M. Prouza sdělil Radě, že proběhla instruktáž MŠMT k hodnocení projektů výzkumných 

infrastruktur. Řešitelé připravují materiály pro hodnocení, které musí být odevzdány do 10. 

prosince 2020. Pro nově předkládané návrhy výzkumných infrastruktur se mění přístup 

MŠMT týkající se vypsaných témat, jimiž se mají budoucí infrastruktury zabývat. Dále Radě 

oznámil, že chystaný Operační program Jan Amos Komenský má značné zpoždění oproti 

původním plánům a zahájení prvních projektů lze v současnosti očekávat až v průběhu roku 

2023. 

 M. Prouza dále informoval Radu o dlouhodobých rozvojových plánech areálu na Slovance, 

jejichž součástí je výstavba budovy poskytující nové skladovací a kancelářské prostory na 

místě nynějšího tenisového kurtu. Takových prostor je v současnosti nedostatek a výstavba 

budovy by významně přispěla k řešení problému.  

 A. Fejfar informoval Radu o úspěšné popularizační akci FZÚ, která byla součástí sousedské 

slavnosti v Cukrovarnické.  



 Po dotazu J. Kolorenče sdělil A. Fejfar Radě, že Středisko společných činností AV ČR nemá 

podle jeho informací v úmyslu zrušit penzion Marna. 

  J. Řídký poznamenal k otázce hodnocení výzkumných infrastruktur, že MŠMT upravilo 

požadavky na informace o infrastrukturách a jejich uživatelích. 

 Proběhla krátká diskuse o současné epidemiologické situaci v souvislosti s Covid-19 a 

možných potížích s termíny hygienických stanic a testovacích míst. M. Prouza připomněl své 

pokyny a doporučení z Interního sdělení ředitele č. 11/2020 ze 7. září 2020, mj. možnost 

proplacení testu pracovníkovi FZÚ, pokud se mu po doporučení nadřízeného podrobí jako 

samoplátce.  

 Příští zasedání Rady proběhne v úterý 1. prosince 2020 od 14.00 hodin na pracovišti 

Slovanka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 9. 2020       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


