
 Ev. č. RFZU/Z-100/2022 

 

 

Zápis ze 100. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 28. března 2022 od 14.00 hodin na pracovišti Cukrovarnická 

 

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

Připojen prostřednictvím telekonference: J. Houžvička 
Omluveni: V. Čuba, A. Fejfar 
Tajemník: J. Rameš 
Host připojený prostřednictvím telekonference: L. Náhlík  

 
 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 99. zasedání konaného 22. 2. 2022 

bez připomínek. 

 
2. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho. Navrhovaní kandidáti jsou Ing. 

Drahomír Dvorský, Ph.D., Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D., RNDr. Lenka Kubíčková, Ph.D., 

Ing. Monika Kučeráková, Ph.D., Dr. Prabhat Kumar, Ph.D., Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. 

a Ing. Andrea Školáková, Ph.D. Rada vyslovila souhlas s podáním všech návrhů. 

 

3. Rada projednala návrh na udělení Akademické prémie doc. RNDr. Petru Kuželovi, Ph.D., 

a vyjádřila souhlas s jeho podáním. 

 

4. Rada projednala a doporučila podání návrhů na udělení čestné oborové medaile Ernsta 

Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Jiřímu Chýlovi, CSc., a prof. RNDr. Ivanu 

Pelantovi, DrSc. 

 

5. M. Nikl předložil Radě statistiku počtů a úspěšnosti projektů GA ČR ve FZÚ za roky 2014 – 

2022 a vyhodnocení úspěšnosti podaných projektů FZÚ ve výzvě GA ČR 2022 (projekty od 1. 

1. 2022). Seznámil Radu s novými návrhy projektů FZÚ v databázi DAGRA v rámci soutěže GA 

ČR 2023 i dalšími významnými projekty zapsanými v databázi DAGRA od května 2021, tj. 

poté, co se Rada naposledy podrobněji zabývala tímto tématem (viz zápis z 93. zasedání 20. 

dubna 2021, bod 4). Věnoval též pozornost projektům FZÚ v rámci Horizontu Evropa. Dále 

seznámil Radu s tím, že vzniká nová verze grantové databáze DaGra NG, v současnosti 

probíhá její testování v pilotním provozu při letošní soutěži GA ČR a paralelně vzniká nový 

systém GRASYS, který bude umožňovat i zpracování projektů. Materiály k tomuto bodu 

programu budou po jejich zkompletování uloženy u tajemníka Rady. 

M. Prouza doplnil k tomuto tématu informace o perspektivách dalšího vývoje a financování 

projektů velkých výzkumných infrastruktur a o Operačním programu Jan Amos Komenský.  

V návaznosti na tuto problematiku proběhla diskuse o tom, podle jakých kritérií probíhá 

rozdělování grantových prostředků mezi projekty z jednotlivých vědních oblastí. 

 



 

 

6. Různé 

 M. Prouza připomněl, že na příštím dubnovém zasedání Rady bude projednáván a 

schvalován rozpočet ústavu pro rok 2021. Informoval Radu o navýšení rozpočtové 

kapitoly AV ČR, o plánovaném využití těchto prostředků a o tom, jak velké by mohlo být 

v této souvislosti navýšení rozpočtu FZÚ. Pohovořil také o investičních nákladech 

spojených se stavebními aktivitami na Slovance i v Cukrovarnické a seznámil Radu 

s problémy s konečným vyúčtováním nákladů na stavbu budovy Solid 21 na Slovance, 

které mohou vést k soudním sporům se zhotovitelem.  

 M. Prouza dále informoval Radu o tom, jak postupují přípravy plánované transformace 

Centra ELI Beamlines na ELI ERIC (viz též zápis z 98. zasedání Rady, bod 4). K této věci 

proběhlo jednání s vedením AV ČR a chystá se jeho pokračování. Probíhá též jednání 

s MŠMT o převodu projektů řešených Centrem ELI Beamlines na ELI ERIC. M. Prouza 

konstatoval, že dokument Záměr převodu ELI Beamlines, s nímž se Rada seznámila na 

svém 98. zasedání 26. ledna t. r., se vyvíjí a zaznamenal určité změny. Navrhl, aby 

nejaktuálnější verze dokumentu byla Radě předložena  na jejím dubnovém nebo 

květnovém zasedání. 

 A. Dejneka informoval Radu o činnosti konsorcia Centrum Radius (viz též zápis z 95. 

zasedání). Počet realizovaných stáží neustále narůstá, zájemci jsou jak z tuzemských, tak 

ze zahraničních univerzit. Aktuálně je přijatých více než jedna desítka stážistů. Dále byli 

členové Rady informováni o vstupu nového partnera do konsorcia, společnosti EPPAS, 

z. s.,  (zastoupené Martinem Gajdošem - hlavním koordinátorem pro ČR), která se aktivně 

zabývá mobilitou evropských studentů a akademických pracovníků. Rozšíření konsorcia o 

tohoto člena by mohlo přinést významný strategický posun v oblasti mezinárodní 

spolupráce a personálního plánování. 

 Na podnět S. Kamby informoval M. Prouza Radu o postupu předávání zasedacích 

místností v nové budově Solid 21, o jejich vybavování nábytkem a dalším zařízením, jakož 

i o plánovaném režimu přístupu zaměstnanců do objektů na Slovance s využitím čipových 

karet.  

 Příští zasedání Rady proběhne v úterý 26. dubna 2022 od 13.00 hodin na pracovišti 

Slovanka.  

 

 

 
 

 
 
30. 3. 2022      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 
       Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ  

 
 

 

 

 



 

 

 


