
 Ev. č. RFZU/Z-99/2022 

 

 

Zápis z 99. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 22. února 2022 od 13.00 hodin na pracovišti Slovanka 

 
 

Přítomni: V. Čuba, A. Dejneka, Z. Doležal, A. Fejfar, A. Hospodková, J. Houžvička, P. Javorský, 
H. Jelínková, S. Kamba, M. Klementová, T. Mocek, M. Nikl, M. Prouza, J. Řídký 

Omluveni: 
Tajemník: J. Rameš 
Host připojený prostřednictvím telekonference: L. Náhlík  

 
Toto zasedání Rady FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) bylo první v novém složení po volbách. Po 
krátkém úvodu ředitele FZÚ M. Prouzy, který uvítal nově zvolené členy Rady, se v souladu 
s Jednacím řádem Rady ujala řízení zasedání H. Jelínková.  
 
1. H. Jelínková seznámila Radu s tím, že zápis z minulého 98. zasedání byl schválen formou per 

rollam, protože Rada v předchozím složení se po tomto zasedání již nesešla. 
 

2. Proběhla volba předsedy a místopředsedy Rady. Na funkci předsedy Rady byl navržen Martin 

Nikl. V tajném hlasování o této funkci bylo odevzdáno 14 hlasů, 14 hlasů bylo pro návrh, 

žádný hlas nebyl proti, nikdo se nezdržel. M. Nikl byl zvolen předsedou Rady. 

 

Po svém zvolení předsedou Rady se M. Nikl ujal řízení zasedání.  

 

Na funkci místopředsedy Rady byl navržen Alexandr Dejneka. V tajném hlasování o této 

funkci bylo odevzdáno 15 hlasů, 15 hlasů bylo pro návrh, žádný hlas nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. A. Dejneka byl zvolen místopředsedou Rady. 

 

3. Předseda výběrové komise pro obsazení funkce ředitele FZÚ Antonín Fejfar podal Radě 

zprávu o zasedání této výběrové komise dne 11. února 2022 v budově FZÚ v areálu Slovanka. 

Komise se sešla v plném počtu 10 členů ve složení 

 
RNDr. A. Fejfar, CSc. (Rada FZÚ – předseda komise) 
RNDr. P. Baran, CSc. (Vědecká rada AV ČR) 
doc. Ing. V. Čuba, Ph.D. (externí člen, FJFI ČVUT) 

Ing. A. Dejneka, Ph.D. (Rada FZÚ) 

prof. RNDr. Z. Doležal, Dr. (externí člen, MFF UK) 

Mgr. J. Houžvička, Ph.D. (externí člen, CRYTUR, spol. s r.o.) 

RNDr. S. Kamba, CSc. (Rada FZÚ) 
Ing. T. Mocek, Ph.D. (Rada FZÚ) 
Ing. J. Plešek, CSc. (Akademická rada AV ČR) 
Ing. J. Vyskočil, CSc. (externí člen, HVM PLASMA, spol. s r.o.) 

 
  



Komise byla usnášeníschopná. V úvodu jednání předseda komise konstatoval, že do 
výběrového řízení byla podána přihláška uchazeče RNDr. Michaela Prouzy, Ph.D. Komise 
konstatovala, že přihláška uchazeče RNDr. Michaela Prouzy, Ph.D., splňuje stanovené 
obsahové a formální náležitosti. Po projednání přihlášky rozhodla výběrová komise pozvat 
uchazeče RNDr. Michaela Prouzu, Ph.D., k osobnímu jednání. Po úvodní rozpravě vyzvala 
komise pozvaného uchazeče k rozhovoru. Uchazeč seznámil členy komise s vlastní vědeckou 
prací, představil svoji koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti včetně budoucího 
rozvoje pracoviště. Odpověděl na dotazy členů výběrové komise. 
 
Po diskusi a zhodnocení uchazeče na základě přihlášky a osobního rozhovoru přistoupila 
komise k tajnému hlasování o doporučení uchazeče na kandidáta na funkci ředitele 
pracoviště. Hlasování skončilo výsledkem 10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů neplatných nebo 
zdržení. Výběrová komise tedy jednohlasně doporučuje Radě FZÚ jako kandidáta na ředitele 
FZÚ AV ČR RNDr. Michaela Prouzu, Ph.D. 
 
O jednání komise byl pořízen zápis, který byl předložen členům Rady FZÚ spolu s materiály 
z přihlášky kandidáta elektronickou poštou. Originál zápisu podepsaný členy komise spolu 
s prezenční listinou a originální kompletní materiály z přihlášky uchazeče  byly Radě 
předloženy na tomto zasedání.   
  

4. Poté vystoupil před Radou kandidát na funkci ředitele RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Vyjádřil se 
ke koncepci ústavu a jeho rozvoje v příštím období, k otázkám spojeným s fungováním 
výzkumného centra ELI Beamlines, k projektům v rámci Operačních programů EK, jichž se FZÚ 
účastní nebo které připravuje, a odpověděl na další dotazy.   

 
5. V následujícím tajném hlasování o návrhu předsedkyni AV ČR na jmenování ředitelem, jehož 

se zúčastnilo 15 členů Rady, získal kandidát Michael Prouza 14 hlasů pro, 0 hlasů bylo proti, 1 
hlas se zdržel. Na základě toho Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., rozhodla navrhnout předsedkyni AV 
ČR na jmenování do funkce ředitele FZÚ RNDr. Michaela Prouzu, Ph.D.   

 

Body 3., 4. a 5.  tohoto zápisu schválila Rada FZÚ již na svém 99. zasedání 22. 2. 2022 
poměrem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo. Stalo se tak proto, aby bylo možné 
připravit požadované podkladové materiály pro návrh předsedkyni AV ČR na jmenování 
ředitele FZÚ. 

 

6. Rada projednala návrhy na udělení prémie  Lumina quaeruntur. Navrhovaní pracovníci jsou R. 

Lipinski Jusinskas, J. Nejdl, T. Neuman, N. Podoliak a J. Vícha. Rada vyslovila souhlas, aby 

ředitel FZÚ předložil Akademické radě AV ČR všechny tyto návrhy. 

 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Magnesium Research Center, 
Japonsko. 

 

8. Rada projednala návrhy následujících kandidátů na externí členy Akademického sněmu  do 
skupiny významných domácích a zahraničních vědců podle čl. 11, odst. f) Stanov AV ČR: 

 doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. (rektor TUL) 
 prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (MFF UK) 
 prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (děkan FEL ČVUT - již navržen ASÚ, FZÚ se připojuje) 
 prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. (FEL ČVUT) 
 prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT) 

Rada vyslovila s návrhy souhlas a doporučila řediteli jejich podání. 
 



 
 
Rada projednala návrhy následujících kandidátů na externí členy Akademického sněmu  do 
skupiny  zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank podle čl. 11, odst. e) Stanov AV ČR: 

 Mgr. Aleš Laciok (koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ, a. s.) 
 dr. Ing. Jiří Lopata (jednatel firmy Streicher, spol s r.o.) 
 Ing. Tomáš Papírek (jednatel a člen představenstva firmy Delong Instruments, a.s.) 
 doc. Ladislav Pína (ředitel firmy Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o.) 
 Ing. Pavel Řežábek (hlavní ekonom ČEZ, a.s.) 
 Ing. Jiří Vyskočil (ředitel firmy HVM PLASMA, s.r.o.) 

Rada vyslovila s návrhy souhlas a doporučila řediteli jejich podání. 
 

9. Rada projednala a schválila návrh na jmenování RNDr. Jana Petzelta, DrSc., emeritním 

vědeckým pracovníkem AV ČR. 

 

10. Různé 

 Proběhla krátká diskuse o návrzích na Akademickou prémii. 

 Bylo dohodnuto, že příští zasedání Rady proběhne v PONDĚLÍ 28. března od 14 hodin 

na pracovišti Cukrovarnická.  

 

 
 

 
 
 
24. 2. 2022      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 
       Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ  

 
 

 

 

 

 

 

 


