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Zápis z 95. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 23. září 2021 na pracovišti Cukrovarnická 
 

Přítomni: A. Dejneka, A. Fejfar, J. Houžvička, S. Kamba,  J. Kolorenč, P. Lejček, J. J. Mareš, M. Nikl, 

M. Prouza, T. Mocek, J. Řídký, O. Schneeweiss 

Připojeni prostřednictvím videokonference: F. Chmelík, Z. Samec 

Omluven: Z. Doležal 

Tajemník: J. Rameš 

Host připojený prostřednictvím videokonference: L. Náhlík 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 94. zasedání konaného 24. 5. 2021 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 94. zasedání. Rada hlasovala  

o 3 bodech:   

 

 Rada projednala formou návrh smlouvy PRODEX Institute Agreement mezi Evropskou 

vesmírnou agenturou ESA a FZÚ. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2020. (Hlasovalo 15 členů 

Rady.) 

 Rada projednala návrh memoranda o vědecké spolupráci (Memorandum of 

Understanding on High Speed Surface Functionalization Collaboration) mezi FZÚ a Fusion 

Bionic GmbH, Německo. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 

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. Jsou to (v abecedním pořadí): 

Ing. Drahomír Dvorský, Ph.D. (sekce 2),  Dr. Prabhat Kumar, Ph.D. (sekce 3),  Ing. Ondřej Tyc 

(sekce 2) a Mgr. Ivana Víšová, Ph.D. (sekce 4). 

Rada pověřila ředitele, aby ve spolupráci s vedoucími sekcí zajistil před odesláním návrhů 

stanovení jejich pořadí a v případě potřeby jejich úpravu nebo rozšíření.  

 



4. M. Prouza seznámil Radu se svojí koncepcí návrhu změn vnitřního předpisu R/3 - Volebního řádu 

pro volbu členů Rady FZÚ (dále v tomto bodě zápisu VŘ). Konstatoval, že od minulých voleb do 

Rady se změnil poměr počtu voličů – členů Shromáždění výzkumných pracovníků v jednotlivých 

sekcích a VŘ, který pracuje s principem, že zastoupení interních členů v Radě odpovídá poměru 

počtů voličů v příslušných sekcích, by měl tuto změnu reflektovat. Navrhuje proto změnit počty 

interních členů Rady volených z jednotlivých volebních košů (čl. 1 VŘ – Složení Rady) a předložil 

Radě konkrétní způsob, jak to učinit.  

V obsáhlé diskusi, která následovala, zazněly vedle názorů na podporu tohoto principu i návrhy 

na hlubší změnu koncepce VŘ, která by pracovala se zastoupením interních členů Rady z 

jednotlivých vědeckých sekcí jiným způsobem. Rada dospěla k závěru, že k rozhodnutí o podobě 

úprav VŘ nemůže dospět bez možnosti seznámit se s konkrétní textovou podobou navrhovaných 

změn. Bylo rozhodnuto, že do 4. 10. t. r. budou členům Rady předloženy konkrétní návrhy změn 

VŘ s technickými podrobnostmi, jeden z nich připraví podle jím navrhované koncepce M. Prouza, 

druhý zformuluje J. Kolorenč. Členové Rady budou mít možnost se k návrhům korespondenčně 

vyjádřit do 11. 10. Rada se shodla na tom, že schválení nové podoby VŘ nelze vzhledem k 

blížícímu se konci funkčního období členů Rady a tomu předcházejícím volbám příliš odkládat a 

že není vhodné projednávat a schvalovat tuto konkrétní věc per rollam. Bylo proto rozhodnuto, 

že schvalování nové podoby VŘ proběhne na zasedání Rady, jehož termín byl dohodnut na 25. 

10. 2021. 

 

5. M. Prouza informoval Radu o několika změnách týkajících se organizační struktury ústavu. 

 Sdělil Radě, že se připravuje rozdělení současného oddělení 29 – oddělení teorie částic a 

kosmologie (Sekce 1) na dvě samostatná oddělení, z nichž jedno se bude zabývat teorií částic 

a druhé kosmologií. Tato změna je motivována zaměřením výzkumu i rostoucím počtem 

pracovníků současného oddělení. Nově vytvořená oddělení budou mít přibližně stejný počet 

pracovníků. Změna je plánována od 1. 1. 2022. 

 M. Prouza dále seznámil Radu s návrhem dohody mezi FZÚ a konsorciem ELI ERIC, které bylo 

v tomto roce ustaveno a začalo fungovat. Dohoda o provozu jako hlavní účel stanoví právní 

vztah mezi konsorciem ELI ERIC a hostitelskými institucemi ELI, který konsorciu ELI ERIC 

umožňuje vykonávat zákonem stanovené úkoly a činnosti stanovené v článku 2 stanov 

konsorcia ELI ERIC, dokud nebude konsorcium ELI ERIC schopno přímo provozovat zařízení 

ELI. Dohoda obsahuje právní podmínky, za nichž konsorcium ELI ERIC a hostitelské instituce 

ELI spolupracují během počátečního provozního období. M. Prouza informoval Radu, že 

přechod většiny pracovníků ELI Beamlines (zhruba 90 %) do ELI ERIC by měl proběhnou do 1. 

1. 2023. Běžící projekty bude podle financujících agentur možné převést na ELI ERIC, o nové 

projekty bude ELI ERIC žádat jako samostatná instituce. 

 M. Prouza též informoval Radu o posledním vývoji ve věci oddělení diamantových a 

příbuzných materiálů  (viz též zápis z 94. zasedání Rady, bod 6). Sdělil Radě, že profesor 

Enrico Gnecco, vybraný ve výběrovém řízení jako vedoucí nového oddělení, den před 

nástupem do funkce změnil své plány a na nástup do FZÚ rezignoval. Vedoucím oddělení je 

nadále A. Kromka. V současnosti probíhají jednání související s dalším postupem a se 

stěhováním skupin z Cukrovarnické do nové budovy SOLID 21 na Slovance.  

 

6. Radě FZÚ byla předložena dohoda o narovnání, na základě které má být smírně ukončen soudní 

spor vedený mezi FZÚ a společnostmi Bogle Architects s.r.o. a FLANAGAN LAWRENCE LIMITED. V 

soudním řízení je projednáván ze strany FZÚ uplatněný nárok na náhradu škody způsobený 

vadami projektové dokumentace zpracované pro výstavbu výzkumného centra ELI Beamlines. V 

zájmu ukončení soudního sporu s nejistým výsledkem se FZÚ a společnosti Bogle Architects s.r.o. 



a FLANAGAN LAWRENCE LIMITED shodly na jednorázovém vyrovnání ve výši 3 mil. Kč ve 

prospěch FZÚ. 

Rada FZÚ návrh dohody o narovnání projednala, přičemž žádný z jejích členů k ní nevyjádřil 

námitky. 

 

7. Rada projednala a schválila návrh na jmenování Ing. Pavla Nováka, CSc., DSc., emeritním 

vědeckým pracovníkem AV ČR. 

 

8. Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci mezi FZÚ a HVM PLASMA, spol. s r.o. 

 

9. Rada projednala návrh konsorciální smlouvy k projektu LaSPAM. 

 

10. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (Centrum HiLASE), Light Conversion, 

UAB, Vilnius, Litva a Crytur spol. s r.o., Turnov. 

 

11. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Istituto Nazionale di Ottica, 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-INO), Arcetri, Firenze, Itálie.  

 

12. Rada projednala návrh memoranda o vědecké spolupráci (MoU) mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a 

VINČA INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCES, Srbsko.  

 

13. Rada projednala návrh konsorciální smlouvy k projektu CENTRUM RADIUS. 

 

15. Různé 

 

 M. Prouza sdělil Radě, že v současnosti jsou formulovány obecné závěry z hodnocení ústavů 

AV ČR, které proběhlo v tomto roce. FZÚ dopadl v tomto hodnocení dobře. Proběhnou 

rozhovory s vedením AV ČR o dopadech tohoto hodnocení ve vztahu k rozpočtu ústavu.  

 A. Fejfar podal zprávu o stavu příprav FAIR data principů a iniciativy EOSC (European Open 

Science Cloud) a její implementace v ČR, včetně datových úložišť, příkladů dobré praxe a 

napojení na existující mezinárodní iniciativy. Informoval o připravované podpoře v rámci OP 

JAK. První výzva Open Science a výzva na individuální systémové projekty by měly být 

vyhlášeny v roce 2022, druhá výzva bude následovat cca o 2 roky později. 

 Příští zasedání Rady proběhne v pondělí 25. října 2021 od 14.00 hodin na pracovišti Slovanka 

(viz též bod 4 tohoto zápisu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 9. 2021       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 



 


