Ev. č. RFZU/Z-97/2021

Zápis z 97. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
konaného 30. listopadu 2021 na pracovišti Cukrovarnická
Přítomni: Z. Doležal, A. Fejfar, J. J. Mareš, M. Nikl, M. Prouza, T. Mocek, J. Řídký
Připojeni prostřednictvím videokonference: A. Dejneka, J. Houžvička, F. Chmelík, S. Kamba,
J. Kolorenč, P. Lejček, Z. Samec, O. Schneeweiss
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 96. zasedání konaného 25. 10. 2021 bez
připomínek.
2. Rada vyhlásila v souladu se směrnicí Akademické Rady AV ČR č. 10/2016 v platném znění
upraveném směrnicí č. 5/2020 (dále je Směrnice) a tam citovanými právními normami výběrové
řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Rada vyslovila
souhlas s textem rozhodnutí, které bude zveřejněno formou inzerátu v Hospodářských novinách,
na webových stránkách AV ČR a na webových stránkách Fyzikálního ústavu.
Rada jmenovala předsedou výběrové komise pro posouzení podaných přihlášek a přihlášených
uchazečů A. Fejfara a pověřila ho jednáním s vedením AV ČR o jmenování dvou členů komise
z řad členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR. Na členy výběrové komise z řad
interních členů Rady byli navrženi A. Dejneka, J. Kolorenč, P. Lejček a T. Mocek. Návrhy na další
členy výběrové komise mohou být zasílány předsedovi Rady M. Niklovi do 7. 1. 2022. Rada
pověřila M. Nikla, aby oslovil vhodné kandidáty na členy výběrové komise z řad předních
odborníků v dané vědní oblasti z pracovišť mimo AV ČR, jak to stanoví Směrnice. Členové
výběrové komise, jejichž jmenování přísluší Radě FZÚ, budou jmenováni na jejím zasedání, které
proběhne 26. ledna 2022. Na tomto zasedání seznámí předseda výběrové komise Radu
s přihlášenými kandidáty. Výběrové řízení bude dále probíhat podle Směrnice.
3. Rada schválila změny vnitřního předpisu FZÚ R/1 – Organizačního řádu s platností od 1. 1. 2021.
Jde o
 rozdělení odd. 29 v sekci 1 a vytvoření nového oddělení kosmologie a gravitační fyziky
(odd. 39) z jeho části (viz též zápis z 95. zasedání Rady, bod 5),
 zrušení odd. 36 v sekci 3 (viz též zápis z 96. zasedání Rady, bod 4).
4. Rada schválila změnu vnitřního předpisu R/4 – Vnitřního mzdového předpisu FZÚ – spočívající ve
změnách tarifních rozpětí pro třídy O a V.

5. Rada projednala a schválila návrh na jmenování RNDr. Antonína Šimůnka, CSc., emeritním
vědeckým pracovníkem AV ČR.
6. Rada projednala návrh dodatku na prodloužení memoranda o vědecké spolupráci mezi FZÚ
(Centrum HiLASE) a The Institute for Solid State Physics, the University of Tokyo, Japonsko.
7. Rada projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o vzájemné spolupráci mezi FZÚ a Centrom
pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA), Bratislava, Slovensko.
8. Různé
 M. Prouza informoval Radu o svém Rozhodnutí ředitele č. 189/2021, kterým vyhlásil volby do
Rady. Připomněl, že termín pro podávání návrhů na kandidáty v jednotlivých volebních koších
je do 17. prosince do 15 hodin. Ve středu 5. 1. 2022 od 9 hodin proběhne videokonferenční
formou schůze shromáždění výzkumných pracovníků, kde jednotliví kandidáti budou mít
prostor, aby se představili. Samotné volby pak naváží, a to tak, že 1. kolo voleb proběhne od
čtvrtka 6. 1. 2022 od 9 hodin do pátku 7. 1. 2022 do 13 hodin. Případná další kola voleb
proběhnou v dalších týdnech ledna. Funkční období současných členů Rady končí 12. února
2022.
 M. Prouza dále sdělil Radě, že předání nové budovy SOLID 21 na Slovance proběhne 6.
prosince t. r. Seznámil Radu s tím, že pro uhrazení faktur zhotoviteli bude možná nutné
čerpat z rezervního fondu a není vyloučeno, že ještě před koncem roku bude Rada požádána
o schválení tohoto čerpání formou per rollam. K tomuto bodu proběhla diskuse, v níž Rada
zvážila možnosti financování stavby.
 T. Mocek upozornil Radu na to, že do konce roku bude požádána o projednání konzorciální
smlouvy formou per rollam.
 Příští zasedání Rady proběhne ve STŘEDU 26. ledna 2022 od 14.00 hodin na pracovišti
Slovanka (viz též bod 2 tohoto zápisu).

6. 12. 2021

Martin Nikl, předseda Rady FZÚ
Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ

