
 

 Ev. č. RFZU/Z-96/2021 

 

 

Zápis z 96. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 25. října 2021 od 14.00 hodin na pracovišti Slovanka 
 

Přítomni: A. Dejneka, A. Fejfar, S. Kamba,  J. Kolorenč, P. Lejček, M. Nikl, M. Prouza, T. Mocek, 

J. Řídký, O. Schneeweiss 

Připojeni prostřednictvím videokonference: Z. Doležal (do 15.00), F. Chmelík (od 15.15)  

Omluveni: J. Houžvička, J. J. Mareš, Z. Samec 

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 95. zasedání konaného 23. 9. 2021 bez 

připomínek. 

 

2. Rada podrobně prodiskutovala dva návrhy na změnu vnitřního předpisu FZÚ R/3 -  Volebního 

řádu pro volbu členů Rady FZÚ (viz též bod 4 zápisu z minulého 95. zasedání Rady). Návrh M. 

Prouzy (pracovně nazvaný „6 košů“) zachovává současný systém více volebních košů pro 

kandidáty na interní členy Rady z různých sekcí a pouze upravuje rozdělení a počet zvolených 

kandidátů z jednotlivých košů podle současného poměru velikosti sekcí, resp. počtu volitelů z 

jednotlivých sekcí. Návrh, který zpracoval J. Kolorenč a který lze pracovně nazvat „2 koše, 6 

rezervovaných míst“, pracuje s jedním volebním košem pro všechny interní kandidáty a upravuje 

pravidla pro zvolení tak, aby byl zvolen do Rady alespoň jeden kandidát z každé ze šesti 

vědeckých sekcí, zbylá čtyři místa pro interní členy by byla obsazena podle počtu získaných hlasů 

bez ohledu na příslušnost k sekci.  

Diskutující upozorňovali na možné přednosti a nedostatky obou přístupů. Většina z nich vyslovila 

v diskusi podporu návrhu „6 košů“, mimo jiné proto, že tento návrh představuje méně výraznou 

změnu pravidel a tudíž i menší pravděpodobnost vzniku ne zcela předvídatelných situací. Po 

diskusi následovalo hlasování o obou návrzích: 

Pro návrh „2 koše, 6 rezervovaných míst“ hlasoval 1 člen Rady, 7 bylo proti, 4 se zdrželi hlasování. 

Pro návrh „6 košů“ hlasovalo 10 členů Rady, 1 se zdržel.  

Rada tak schválila změnu vnitřního předpisu FZÚ R/3 -  Volebního řádu pro volbu členů Rady FZÚ 

podle návrhu pracovně nazvaného „6 košů“. Bylo dohodnuto, že do konečného znění budou 

zapracovány drobné připomínky technického rázu, které zazněly při diskusi, a finální verze bude 

před nabytím platnosti a zveřejněním předložena členům Rady ke konečné kontrole.   

 



3. Rada schválila návrh ředitele na převedení zisku za rok 2020 do rezervního fondu. 

 

4. M. Prouza poskytl Radě předběžnou informaci o nadcházejících organizačních změnách ve vztahu 

k Oddělení diamantových a příbuzných materiálů (odd. 36 - viz též zápisy z 92., 93., 94. a 95. 

zasedání Rady). Konstatoval, že se nepodařilo dosáhnout fúze jednotlivých pracovních skupin, 

které měly oddělení 36 tvořit. Z hlediska zachování odborných témat a dobrého fungování 

jednotlivých skupin se ukázala jako nejvhodnější ta varianta, kdy většina odborných pracovníků v 

Cukrovarnické ze současného odd. 36 by se přičlenila k oddělení 14 a k 1. 1. 2022 by oddělení 36 

zaniklo. Rozvoj odborné skupiny dr. Morteta v rámci sekce 2 bude i nadále probíhat v rámci 

stávajícího odd. 18. Tento vývoj nebude mít vliv na plnění úkolů projektu SOLID 21. 

 

5. Rada projednala a schválila návrh na jmenování prof. RNDr. Ivana Pelanta, DrSc., emeritním  

vědeckým pracovníkem AV ČR. 

 

6. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a The Science and Technology 

Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory, Spojené království. 

 

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

Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan. 

 

8. Rada projednala návrh Smlouvy o spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi FZÚ a Ústavem 

experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 

 

9. Různé 

 M. Prouza informoval Radu o proběhlém jednání s vedením AV ČR o možné úpravě rozpočtu 

ústavu na základě výsledků hodnocení ústavu v rámci Akademie věd. Konstatoval, že dojem z 

jednání je jednoznačně pozitivní, výsledky hodnocení FZÚ patří k těm výrazně lepším. Zatím 

nebylo dosaženo konkrétních závěrů, ale výsledky jednání by mohly vést k navýšení RVO. 

 M. Prouza předložil Radě návrh na úpravu organizace práce v ústavu v závěru roku. Vzhledem 

k tomu, že v letošním roce je mezi vánočními svátky a Novým rokem interval celých 5 

pracovních dnů, navrhl M. Prouza udělení ředitelského volna v délce 3 pracovních dnů, a to 

27. až 29. prosince 2021. Rada tento návrh ředitele schválila. 

 Na podnět J. Kolorenče proběhla krátká debata o poskytování výsledků 1. fáze hodnocení 

pracovních skupin (hodnocení publikací) v rámci hodnocení FZÚ a o práci komisí a metodice 

hodnocení obecně. 

 Příští zasedání Rady proběhne v úterý 30. listopadu 2021 od 14.00 hodin na pracovišti 

Cukrovarnická.  

 

 

 

 

 

 

26. 10. 2021      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 



 


