
 

 

 

Ev. č. RFZU/Z-92/2021 

 

 

Zápis z 92. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 22. března 2021 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, Z. Samec, O. Schneeweiss 

Omluveni: J. J. Mareš, J. Řídký 

Tajemník: J. Rameš 

Host: L. Náhlík 

 

 

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 91. zasedání konaného 1. 12. 2020 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 91. zasedání:  

 Rada projednala dohodu Innovation Project Agreement mezi FZÚ AV ČR, v. v. i., Vrije 

Universiteit Brussel (VUB), Belgie a Institute of Photonics and Nanotechnology, CNR, 

Itálie. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrhy na udělení prémie  Lumina quaeruntur. Navrhovaní pracovníci 

jsou Ing. J. Čapek, Ph.D., R. Lipinski Jusinskas, PhD., Dr. D. Kriegner, Ph.D., RNDr. 

K. Kůsová, Ph.D. a Mgr. H. Reichlová, Ph.D. Rada vyslovila souhlas, aby ředitel FZÚ 

předložil Akademické radě AV ČR všechny návrhy. (Hlasovalo 15 členů Rady.) 

 

3. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho. Navrhovaní kandidáti jsou Ing. J 

Berger, PhD., Mgr. M. Buryi, PhD., Ing. M. Cigl, Ph.D., Ing. P. Hauschwitz, PhD., Ing. L. Chytka, 

PhD.,  Ing. M. Kučeráková, PhD., RNDr. O. Molnárová, Ph.D. a  Dr. V. Polovinkin. Rada po diskusi 

vyslovila souhlas s podáním všech návrhů. 

 

4. Rada projednala a doporučila podání návrhů na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha za 

zásluhy ve fyzikálních vědách prof. RNDr. Miroslavu Hrabovskému, DrSc., Ing. Pavlu Novákovi, 

CSc., DSc., a Ing. Bedřichu Rusovi, Ph.D. 

 

5. Rada se seznámila s návrhem  na udělení Ceny NEURON 2021 za zásadní přínos světové vědě 

RNDr. V. Petříčkovi, CSc., a s návrhem na udělení Ceny NEURON 2021 pro mladé nadějné vědce 

v oboru chemie Ing. P. Hapalovi, PhD. Rada oba návrhy podpořila.  

 



 

 

6. Rada po diskusi vyjádřila většinou hlasů předchozí souhlas s návrhem na přiznání  smluvní mzdy 

V. Tikhonchukovi. K tomuto bodu přijala Rada usnesení ev. č. RFZU/U1/Z-92/2021. 

 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Technische Unitversität 

Darmstadt, Německo.  

 

8. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) týkající se projektu Mobility II  mezi FZÚ a 

Colorado State University, Center for Extreme Ultraviolet Science & Technology, USA. 

 

9. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) týkající se projektu Mobility II  mezi FZÚ a 

University of Maryland, USA.  

 

10. A. Dejneka podrobně zdůvodnil žádost o souhlas k zajištění zbrojní licence pro FZÚ, potřebné pro 

spolupráci s průmyslovým partnerem Česká zbrojovka a. s. Velká většina této spolupráce probíhá 

v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů, technologií a povlaků. Aktivity výzkumu a vývoje 

probíhající v prostorách Fyzikálního ústavu se realizují na plochých vzorcích, znehodnocených 

nebo jiným způsobem nekompletních dílech. Zdůraznil, že zajištění zbrojní licence umožní 

rychlejší a lepší komunikaci s průmyslovými partnery, ale hlavně zvýší portfolio výzkumně 

vývojových aktivit, které vedou k intenzivnějšímu a cílenému rozvoji materiálových znalostí, 

vědecko-výzkumných zařízení a experimentů. Získání licence je formální záležitost, jejímž účelem 

rozhodně není vývoj či výroba zbraní, ale možnost rozvoje stávajícího výzkumu v oblasti 

materiálů, který je v naprostém souladu s hlavní činností Fyzikálního ústavu. 

Po diskusi, v níž A. Dejneka podrobně objasnil organizační otázky a zajištění bezpečnosti při 

tomto programu, Rada vyslovila souhlas se zajištěním zbrojní licence pro FZÚ.  

  

11. Různé 

 M. Prouza informoval Radu o tom, že v uplynulých dvou týdnech proběhla ve FZÚ 

prezenční fáze hodnocení ústavu mezinárodními komisemi v rámci pravidelného 

hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za 

období 2015–2019. Dojmy z této fáze hodnocení byly podle jeho názoru dobré, 

hodnocené týmy byly připraveny, tato fáze hodnocení proběhla dobře. Výsledky a 

doporučení budou zpracovány do podoby závěrečných zpráv, jež by měly být hotovy na 

začátku června. 

 M. Prouza dále seznámil Radu s posledním vývojem ve věci nedávno vzniklého  oddělení 

diamantových a příbuzných materiálů (viz též zápisy z 91. a 90. zasedání Rady). 

Konstatoval, že bylo vypsáno mezinárodní výběrové řízení na vedoucího tohoto oddělení, 

informace o tom byla inzerována co nejširším způsobem. Termín pro přihlášení do 

výběrového řízení je do 15. dubna t. r. V současnosti též probíhá příprava stěhování 

pracovních skupin, které tvoří nové oddělení, do nové budovy Solid 21 na Slovance. 

Situace kolem dokončení výstavby této budovy je příznivá, mohla by být dokončena  

dříve než na konci srpna 2021, jak bylo původně plánováno. 

 M. Prouza též předběžně informoval Radu o tom, co předloží k projednání na jejím 

příštím zasedání v dubnu t. r. Půjde o návrhy na mzdovou podporu postdoktorandů 

v rámci programu PPLZ, schvalování rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu 

provozních nákladů a výnosů pro roky 2022 a 2023 – zde jsou stanoveny pevné termíny. 

Dále jsou připravovány změny Organizačního řádu související mimo jiné se stanovením 



 

 

kompetencí administrativních oddělení, Rada by měla též projednat novou Kolektivní 

smlouvu a schválit návrh změn Pravidel pro hospodaření se sociálním fondem. 

  J. Houžvička pohovořil o své zkušenosti s jednáním s právníky FZÚ při uzavírání smlouvy 

v rámci vývojového projektu mezi FZÚ a firmou CRYTUR. Konstatoval, že jednání bylo 

složité a cesta ke konečnému znění smlouvy značně komplikovaná, a položil otázku, zda 

by nebylo možné podobné postupy poněkud zjednodušit. Rozvinula se diskuse o různých 

aspektech uzavírání smluv mezi ústavem a komerčními subjekty. M. Nikl vyslovil názor, 

že pro projekty v rámci TAČR by mohl existovat určitý soubor prototypů smluv, jež by 

byly přizpůsobovány konkrétním projektům. Tuto představu další diskutující podpořili.  

 J. Kolorenč upozornil na existenci starých a neaktualizovaných webových stránek 

obsahujících převážně starší verze dokumentů projednaných Radou, které bývaly 

součástí předchozí verze stránek Rady FZÚ. V současnosti není na tyto stránky žádný 

odkaz, ale lze na ně narazit při vyhledávání na webu ústavu. Rada souhlasila s tím, že tyto 

stránky budou smazány, přičemž jeden dokument, který neztratil aktuálnost – Stanovisko 

Rady FZÚ k problematice věkové struktury ústavu – bude umístěn do  rubriky Pro 

zaměstnance / Vybrané předpisy, rozhodnutí a sdělení. Technickou stránku změny vyřídí 

se správou webu ústavu tajemník Rady.  

 J. Kolorenč se kriticky vyjádřil k organizaci a průběhu voleb kandidátů do Akademické a 

Vědecké rady AV ČR, které proběhly ve FZÚ na počátku ledna 2021. Upozornil na to, že 

čtrnáctidenní lhůta mezi vyhlášením voleb rozhodnutím ředitele a jejich konáním 

proběhla převážně v období vánočních svátků a ředitelského volna před Novým rokem, 

což  není nejvhodnější doba pro seznamování se voličů s kandidáty, kterých byl vzhledem 

k nastavenému systému značný počet (zahrnující externí kandidáty do AR usilující o 

podporu FZÚ, kandidáty do VR z jiných ústavů a externí kandidáty do VR). M. Prouza 

reagoval v tom smyslu, že tento termín vyhlášení a načasování voleb podle jeho názoru 

nikoho neomezil. Současně vyjádřil přesvědčení, že volební řády do orgánů Akademie 

jsou v některých ohledech překonané a zasluhují revizi, stejně jako způsob koordinace ze 

strany AV ČR při organizování voleb, a že je vhodné připravit návrh změn volebních řádů 

a postupovat při tom v součinnosti s nově zvolenou Akademickou radou. K tomuto 

tématu se rozvinula další diskuse, v níž bylo dosaženo shody na tom, že ke změnám ve 

volebních řádech by mělo dojít před dalšími volbami a že je vhodné vyčkat na postoj 

nové Akademické rady k této věci.  

 Příští zasedání Rady FZÚ proběhne v úterý 20. dubna 2021 formou videokonference.   

 

 

 

 

 

24. 3. 2021       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


