
 

  Ev. č. RFZU/Z-98/2022 

 

 

Zápis z 98. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 26. ledna 2022 od 14.00 hodin na pracovišti Slovanka 
 

Přítomni: A. Dejneka, Z. Doležal, A. Fejfar, P. Lejček, J. J. Mareš, M. Nikl, O. Schneeweiss 

Připojeni prostřednictvím videokonference: J. Houžvička, F. Chmelík, S. Kamba, J. Kolorenč, 

M. Prouza, J. Řídký, Z. Samec 

Omluven: T. Mocek 

Tajemník: J. Rameš 

Hosté připojení prostřednictvím videokonference: R. Hvězda (14.10 – 15.15), L. Náhlík 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 97. zasedání konaného 30. 11. 2021 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 97. zasedání. Rada hlasovala  

o 2 bodech:   

 

 Rada projednala formou per rollam dohodu Grant Agreement k projektu EDIDP-CUAS-

2020-78-JEY-CUAS, jehož účastníkem je Fyzikální ústav (Centrum HiLASE). (Hlasovalo 12 

členů Rady, Rada vyslovila s dohodou souhlas.) 

M. Nikl připomněl, že během projednávání této dohody per rollam dospěli členové Rady 

k závěru, že podle jednacího řádu Rady není nutné, aby tento typ smluv vážících se ke 

dříve projednaným návrhům projektů, které byly uděleny, byl napříště projednáván. 

 Rada projednala návrh dodatku o prodloužení memoranda o vědecké spolupráci mezi 

FZÚ (Centrum HiLASE) a ISTEC-CNR (Itálie). (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila 

souhlas.) 

 

3. Vedoucí Centra ELI Beamlines (sekce 9) R. Hvězda podrobně informoval Radu o dohodě na rok 

2022 mezi FZÚ a konsorciem ELI ERIC o provozu ELI Beamlines. Sdělil Radě, že tato dohoda 

navazuje na dohodu mezi týmiž subjekty pro minulý rok 2021, která v jistém smyslu testovala 

právní režim pro společný postup dvou právnických osob při využívání Centra ELI Beamlines. 

Cílem dohody je vytvořit v právním prostředí České republiky mechanismus, v němž jiná právní 

entita než FZÚ zasahuje do provozu a činností ELI Beamlines jakožto součásti FZÚ. Smlouva 

podrobně upravuje všechny aspekty spolupráce, technická příloha podrobně popisuje strukturu 



výzkumného centra ELI Beamlines a jeho součásti, podmínky pro financování nákladů na provoz 

ELI Beamlines v tomto přechodném období a obsahuje společný závazek obou smluvních stran 

dosáhnout integrace ELI Beamlines do ELI ERIC k 1. lednu 2023 (viz též následující bod 4 tohoto 

zápisu). V diskusi, která následovala, R. Hvězda upřesnil, že pokud by se integrace nepodařila k 1. 

1. 2023, postupovalo by se až do plného vypořádání převodu do ELI ERIC v duchu této smlouvy. 

 

4.  R. Hvězda seznámil Radu se záměrem převést ELI Beamlines na konsorcium evropské výzkumné 

infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) a s navrhovaným rámcem a podrobnostmi 

tohoto převodu. Konsorcium ELI ERIC bylo zřízeno na základě rozhodnutí Komise (EU) č. 

2021/960 ze dne 30. dubna 2021. Podle stanov ELI ERIC je hlavním cílem a úkolem ELI ERIC 

provozovat výzkumné infrastruktury, přičemž jednou z hlavních výzkumných infrastruktur takto 

provozovaných má být ELI Beamlines. Centrum ELI Beamlines v současné podobě není 

právnickou osobou, je součástí FZÚ. FZÚ je připraven převést ELI Beamlines na ELI ERIC, přičemž 

ELI ERIC s takovým převodem souhlasí. Převod je navrhován jako bezúplatný. 

R. Hvězda zdůraznil, že ELI ERIC je fakticky mezinárodní organizací, jejíž členy  jsou státy. V 

současné době jsou čtyři – Česká republika, Maďarsko, Itálie a Litva. Pokud bude centrum 

převedeno na ELI ERIC, nabude skutečně mezinárodní význam. Tento převod bude signálem pro 

ostatní státy, aby se do projektu zapojily a staly se členskými státy této mezinárodní organizace. 

To povede dále k tomu, že se zvýší finanční příspěvky na provoz a rozvoj celého centra. S 

ohledem na skutečnost, že v současné době je ELI ERIC ze značné míry financován Českou 

republikou, je v jejím zájmu, aby se do budoucna co nejvíce států do projektu finančně zapojilo. 

Je proto zásadní vyslat jasný signál, že se z národního projektu stává projekt mezinárodní. Rozvoj 

vědy a výzkumu včetně zajištění financování pro takový rozvoj je veřejným zájmem České 

republiky a převod centra ELI Beamlines na ELI ERIC k tomuto cíli směřuje. 

Je navrhováno uskutečnit převod pomocí tří vzájemně provázaných smluv - smlouvy o převodu 

ELI Beamlines z FZÚ na ELI ERIC (která bude „zastřešovat“ celou transakci, na jejím základě dojde 

k hromadnému převodu movitých věcí i k převodu zaměstnanců ELI Beamlines v souladu 

s ustanoveními Zákoníku práce), smlouvy o převodu nemovitostí (navrhuje se bezúplatný převod 

nemovitostí, které svou povahou náleží k centru ELI Beamlines, nikoli dalších nemovitosti v 

Dolních Břežanech ve vlastnictví FZÚ) a smlouvu o převodu práv duševního vlastnictví. U 

dotačních projektů se navrhuje záměna příjemce z FZÚ na ELI ERIC. Předpokládá se, že soudní 

spory týkající se centra ELI Beamlines dokončí FZÚ a ponese jejich důsledky, ať už pozitivní či 

negativní. Nepředpokládá se tedy žádná záměna účastníků řízení. V žádném z těchto sporů není 

FZÚ žalovanou stranou. 

V následujících měsících proběhnou podle R. Hvězdy jednání postupně na úrovni FZÚ a jeho 

Dozorčí rady, Akademické rady AV ČR a MŠMT. Cílem je dosáhnout převodu ELI Beamlines na ELI 

ERIC k 1. 1. 2023. 

Následná diskuse se týkala především otázek bezúplatného převodu majetku v rámci procesu 

integrace ELI Beamlines do ELI ERIC. R. Hvězda a J. Řídký vysvětlili, že jde o velmi specifický 

případ, ELI Beamlines není právnickou osobou a záměrem je najít právně konzistentní cestu 

v rámci právního systému ČR, jak celý proces uskutečnit. Dílčím problémem je i to, že není možné 

převádět budovy bez pozemků, na nichž stojí, v případě struktur jako ELI Beamlines je také 

obtížné oddělit movitý majetek (např. vzduchotechniku) od vlastní stavby. Je žádoucí vyhnout se 

stavu, kdy FZÚ by  majetek neužíval a de facto neovládal, ale z titulu vlastnictví nesl za stavby 

závazky a náležela mu povinnost údržby. M. Prouza konstatoval, že varianta převodu, kterou 

prezentoval R. Hvězda, není v tuto chvíli dopracována do důsledků a je možné zabývat se i 



„konzervativnější“ variantou. Do podmínek převodu je žádoucí zahrnout, že po případném 

skončení existence ELI ERIC přejde majetek zpět na FZÚ. 

5. Rada schválila změnu článku 5, odst. 10 Volebního řádu pro volbu členů Rady FZÚ, který 

v současné podobě stanoví postup v situaci, kdy v některém z volebních košů není ve druhém a 

dalším kole zvolen ani jeden kandidát. 

6. M. Nikl seznámil Radu s dalším postupem při dokončení výběrového řízení na ředitele FZÚ (viz též 

zápis z 97. zasedání Rady, bod 2). Rada projednala složení výběrové komise pro posouzení 

podaných přihlášek a přihlášených uchazečů. Rozhodla jmenovat 4 členy výběrové komise z řad 

vlastních interních členů: 

A. Dejneka 

A. Fejfar 

S. Kamba 

T. Mocek 

Dále Rada rozhodla jmenovat 4 členy výběrové komise z řad předních odborníků z pracovišť 

mimo AV ČR: 

V. Čuba (proděkan/od 1. 1. 2022 děkan FJFI ČVUT) 

Z. Doležal (proděkan MFF UK) 

 J. Houžvička (ředitel firmy CRYTUR) 
 J. Vyskočil (ředitel firmy HVM Plasma) 
M. Nikl dále seznámil Radu s tím, že členové výběrové komise jmenovaní podle směrnice 
Akademické Rady AV ČR č. 10/2016 místopředsedkyní AV ČR I. Müllerovou jsou: 
 J. Plešek (člen Akademické rady AV ČR) 
 P. Baran (předseda Vědecké rady AV ČR) 
Rada potvrdila ve funkci předsedy výběrové komise jmenovaného na minulém 97. zasedání 
A. Fejfara.  
A. Fejfar seznámil Radu s tím, že v souladu s vypsanými podmínkami byla ve stanoveném 
termínu do 14. 1. 2022 do 12 hodin doručena jedna přihláška do výběrového řízení na funkci 
ředitele FZÚ.  
Výběrová komise bude dále postupovat podle § 3 směrnice Akademické Rady AV ČR č. 
10/2016 a předseda výběrové komise předloží zápisy z jednání komise spolu s přihláškou 
uchazeče Radě.  

 
7. M. Nikl se zabýval postupem při svolání dalšího zasedání Rady – prvního v novém složení po 

volbách. Podle čl. 1, odst. 5 Jednacího řádu Rady FZÚ „Pokud nastane situace, kdy Rada nemá 
předsedu ani místopředsedu, svolá ředitel její zasedání nejpozději do tří týdnů od okamžiku, 
kdy tato situace nastala. Na tomto zasedání, jemuž předsedá nejstarší člen Rady, je v souladu 
s jednacím řádem Rady zvolen předseda a místopředseda Rady.“ Taková situace nastane po 
skončení funkčního období dosavadních členů Rady - 13. února tohoto roku. Bylo dohodnuto, 
že ředitel po 13. únoru svolá zasedání Rady na úterý 22. 2. od 13 hodin. Zasedání proběhne 
na pracovišti Slovanka.  

 
8. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Royal Holloway and Bedford 

New College, Spojené království. 
 

9. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Saarland University, 
Saarbrücken, Německo. 
 

10. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a University of Antwerp, 
Electron Microscopy for Materials Science, Belgie. 



 

11. Rada projednala Letter of Intent pro projekt AMPERE 2 v rámci programu Horizon Europe.  
 

12. Různé 

 Po dotazu S. Kamby informoval M. Prouza Radu o problémech způsobených 
ukončením dodávek energií společností Lumius. Byl vybrán nový dodavatel 
s nejvýhodnější nabídkou, ale náklady na energie budou vyšší. Zvýšení nákladů na 
energie se netýká jen FZÚ (v jeho rámci nejvíce ELI Beamlines), ale i dalších ústavů AV 
ČR a vysokých škol. Problém bude projednán na Radě pro výzkum, vývoj a inovace. 

 M. Nikl při příležitosti toho, že toto zasedání Rady je poslední v současném složení, 
poděkoval členům Rady za dobrou spolupráci a rozloučil se s těmi, jejichž funkční 
období skončí a dále v Radě FZÚ nepokračují.  

 J. Rameš upozornil, že schvalování zápisu z tohoto 98. zasedání Rady musí 
proběhnout per rollam do 12. února t. r., kdy skončí funkční období současných 
členů.  

 Příští zasedání svolá ředitel podle čl. 1, odst. 5 Jednacího řádu Rady FZÚ po skončení 
funkčního období členů a předsedy Rady (tj. po 12. únoru) na úterý 22. února 2022 
od 13 hodin na pracoviště Slovanka (viz též bod 7 tohoto zápisu).  

  

 

 

 

 

 

 

27. 1. 2022      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ  

       Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


