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Zápis z 91. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 1. prosince 2020 formou videokonference 
 

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

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

Omluven: O. Schneeweiss 

Tajemník: J. Rameš 

 

 

 

 

  

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 90. zasedání konaného 21. 9. 2020 bez 

připomínek. 

 

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

celkem o 6 bodech:   

 Rada schválila navržené změny vnitřního předpisu R/1 – Organizačního řádu FZÚ. 

(Hlasovalo 14 členů Rady.) 

 Rada schválila navrženou změnu vnitřního předpisu R/2 – Jednacího řádu Rady FZÚ. 

(Hlasovalo 14 členů Rady.) 

 Rada projednala návrh memoranda o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi 

FZÚ a AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Rakousko. (Hlasovalo 14 členů Rady, 

Rada vyslovila souhlas). 

 Rada projednala návrh memoranda o spolupráci (Memorandum of Understanding) mezi 

FZÚ a Friedrich Schiller University Jena, Německo. (Hlasovalo 14 členů Rady, Rada 

vyslovila souhlas). 

 Rada schválila návrh ředitele na úpravu organizace práce v závěru roku 2020. (Hlasovalo 

15 členů Rady.) 

 Rada projednala návrh smlouvy (Cooperation Agreement) mezi FZÚ a Českým vysokým 

učením technickým v Praze. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 

 

3. Rada schválila návrh ředitele na převedení zisku za rok 2019 do rezervního fondu. 

 

4. Rada schválila změnu vnitřního předpisu R/4 – Vnitřního mzdového předpisu FZÚ – s platností od 

1. 1. 2021.  



 

5. Rada projednala a schválila návrh na jmenování M. Glogarové emeritní vědeckou pracovnicí AV 

ČR. 

 

6. Rada projednala a schválila návrh na přiznání statutu emeritního pracovníka FZÚ V. Janovcovi. 

 

7. M. Prouza promluvil o současném stavu a představách o budoucím vývoji nově vytvořeného 

oddělení 36 – oddělení diamantových a příbuzných materiálů. Informoval Radu, že nové 

oddělení, v souladu s plánem představeným na předchozím zasedání Rady, bylo formálně 

ustanoveno v 1. kroku k 1. 11. t. r. jako součást sekce 3 a dočasným vedoucím byl jmenován A. 

Kromka.  Proběhla intenzivní jednání se všemi zainteresovanými a dochází ke sbližování 

stanovisek. Vedoucí všech pracovních skupin, které by měly v budoucnosti být součástí tohoto 

oddělení, se dohodli na společných schůzkách a seminářích. Prozatím se ovšem přes veškerou 

snahu nepodařilo dosáhnout shody v tom, součástí které sekce by toto oddělení ve finální 

podobě mělo být. M. Prouza konstatoval, že se tak nepodařilo dosáhnout toho, co bylo 

dohodnuto na minulém 90. zasedání Rady a stojí v zápisu („ … ředitel FZÚ a další zainteresované 

osoby (vedoucí pracovních skupin, vedoucí sekcí) povedou v nadcházejícím období intenzivní 

diskuse, jejichž výsledkem bude, že definitivní návrh o finální podobě nového oddělení 

diamantových a příbuzných materiálů bude předložen Radě k rozhodnutí na příštím zasedání“), a 

omluvil se za to. Vyjádřil své přesvědčení, že tuto otázku je třeba vyřešit v dobře rozmyšleném 

procesu jednání a že konsenzus je žádoucí a možný. Konstatoval, že všichni zainteresovaní volají 

po nalezení definitivního řešení co nejdříve. K tomu by mělo podle M. Prouzy dojít po skončení 

mezinárodního výběrového řízení na vedoucího tohoto oddělení a jeho jmenování, tak, aby bylo 

možné přihlédnout i k jeho názoru.   

Po vystoupení M. Prouzy se k tomuto tématu rozvinula rozsáhlá diskuse. Zazněla ostrá kritika 

toho, že se nepodařilo předložit Radě definitivní řešení otázky, do které sekce bude oddělení 36 

zařazeno, již na tomto 91. zasedání. Byl vysloven názor, že oddělení, které bude působit v nové 

budově Solid 21 na Slovance, by mělo z hlediska organizačního uspořádání ústavu patřit do sekce, 

která též sídlí na Slovance – tedy nejspíš do sekce 2. Někteří členové Rady zaujali stanovisko, že 

otázka příslušnosti oddělení k sekci by měla být řešena a vyřešena na úrovni ředitele a vedoucích 

sekcí, protože dosažení celkové shody vedoucích nižších úrovní není pravděpodobné. Byly 

vysloveny pochybnosti, do jaké míry se má o příslušnosti k sekci vyjadřovat nově vybraný a 

jmenovaný vedoucí oddělení 36, kterým může být člověk bez předchozích vazeb k FZÚ a znalosti 

poměrů. Zazněly názory, že otázka zařazení oddělení do sekce je záležitost struktury ústavu a 

nikoli personální názor. Zaznělo rovněž, že výběrové řízení na definitivního vedoucího odd. 36 by 

mělo být uskutečněno a dokončeno co nejdříve, stejně jako návrh sekce 3, aby toto výběrové 

řízení bylo zahájeno až po přesunu oddělení 36 do nových prostor na Slovance.  

M. Prouza znovu zdůraznil své stanovisko, že dává přednost konsenzuálnímu řešení před 

direktivním, jakož i to, že ke jmenování nového vedoucího oddělení 36 by mělo dojít co nejdříve a 

krátce poté by měla být vyřešena otázka příslušnosti oddělení 36 k sekci. Konstatoval, že došlo ke 

shodě na zrychlení celého procesu oproti původním představám (viz zápis z 90. zasedání Rady, 

bod 3), podle kterých k dokončení kroku 2 a jmenování nového vedoucího odd. 36 mělo dojít až v 

březnu 2022. Časový rámec celého postupu by měl být nyní takový, že v lednu 2021 bude 

zveřejněn inzerát oznamující vypsání výběrového řízení na pozici vedoucího oddělení 36, do 



konce dubna bude výběrové řízení dokončeno a do konce května bude rozhodnuto o tom, do 

které sekce bude oddělení 36 patřit.  

Většina členů Rady vyjádřila s tímto stanoviskem ředitele souhlas. Rada se dále shodla na tom, že 

podobný bod jednání jako tento – týkající se stavu a perspektiv vývoje oddělení 36 – bude až na 

další zařazován i na program příštích zasedání Rady.   

 

8. Rada projednala návrh na prodloužení smlouvy Non-Proprietary User Agreement mezi FZÚ a 

Fermi Research Alliance, LLC, USA. 

 

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

 

10. Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci (Agreement on Cooperation) mezi FZÚ a Sorbonne 

Université, Paříž, Francie. 

 

11. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a National Institutes for Quantum 

and Radiological Science and Technology (QST), Kansai Photon Science Institute, Kyoto, Japonsko. 

 

12. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a European Organization for Nuclear 

Research (CERN), Ženeva, Švýcarsko. 

 

13. Rada schválila změnu vnitřního předpisu R/8 – Pravidel pro hospodaření se sociálním fondem.  

 

14. Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci mezi FZÚ a firmou OZM Research s.r.o. 

 

15. Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci mezi FZÚ firmou Tesla Blatná, a. s. 

 

16. Různé 

 M. Prouza informoval Radu o tom, že Akademická rada AV ČR na svém zasedání dne 24. 

11. 2020 schválila záměr FZÚ založit jinou právnickou osobu pro centrum HiLASE. 

Zřizovatel FZÚ, Akademie věd ČR, následně udělil předchozí souhlas k založení právnické 

osoby pod názvem Hi-Beams, s.r.o., se sídlem Šumperk - "spin-off" s podílem FZÚ a 

společnosti SHM, s.r.o. 

 M. Prouza dále informoval o tom, že proces zakládání konsorcia ELI ERIC nebude završen 

do konce listopadu, jak se původně předpokládalo (viz též zápis z 88. zasedání Rady, bod 

5 Různé). Stále probíhá připomínkový proces ke stanovám, který by měl skončit v lednu 

nebo v únoru příštího roku. Velká Británie by měla mít statut stálého pozorovatele. J. 

Řídký doplnil k  této věci další podrobnosti. 

 Z podnětu S. Kamby proběhla diskuse o úspěšnosti projektů FZÚ podaných na GA ČR 

v tomto roce. Bylo konstatováno, že v případě projektů, jichž je FZÚ hlavním řešitelem, je 

úspěšnost standardních projektů vyjádřená v procentech nižší než v minulých letech, 

úspěšnost projektů EXPRO a Junior Star je dobrá. Příčinou mohlo být podle diskutujících i 

to, že GA ČR při vyhlášení soutěže přesunula určené finanční prostředky od standardních 

projektů k EXPO a Junior Star, čímž se snížil celkový počet standardních projektů, které 

mohly být financovány. 

 

 



 

 

 

 Příští zasedání Rady FZÚ proběhne v březnu 2021, přesný termín bude stanoven 

dodatečně.  

 

 

 

 

 

10. 12. 2020      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


