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Zápis ze 101. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 26. dubna 2022 od 13.00 hodin na pracovišti Slovanka 

 

Přítomni: V. Čuba, A. Dejneka, Z. Doležal, A. Fejfar, A. Hospodková, P. Javorský, H. Jelínková, 
M. Klementová, M. Nikl, M. Prouza 

Připojen prostřednictvím telekonference: A. Kupčo 
Omluveni: J. Houžvička, S. Kamba, T. Mocek, J. Řídký  
Tajemník: J. Rameš 
Host: R. Hvězda  

 
 
 
 

Program jednání 
 

1. Rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis ze 100. zasedání 

konaného 28. 3. 2022 bez připomínek. 

 
2. M. Prouza informoval Radu o širších souvislostech a celkovém kontextu procesu integrace 

Centra ELI Beamlines do konsorcia ELI ERIC, který se v současné době rozbíhá. Radě byla jako 

podkladový materiál k tomuto bodu programu předložena nejnovější verze dokumentu 

Záměr převodu centra ELI Beamlines do ELI ERIC (viz též zápis ze 100. zasedání Rady, bod 6 

Různé).  

Poté se ujal slova vedoucí Centra ELI Beamlines (sekce 9) R. Hvězda. Připomněl, že jeho 

prezentace navazuje na projednávání této problematiky a diskusi na lednovém zasedání Rady 

(viz zápis z 98. zasedání Rady, bod 4). Od té doby proběhla řada jednání, mimo jiné i valná 

hromada ELI ERIC, a bylo provedeno několik právních analýz.  R. Hvězda konstatoval, že byly 

dlouhodobě zvažovány různé možnosti, jak dosáhnout maximálního možného potenciálu 

dalšího rozvoje centra ELI Beamlines při dodržení právních a politických závazků, které byly v 

souvislosti s rozhodnutím o výstavbě centra ELI Beamlines v České republice deklarovány. Z 

provedených analýz vyplynulo, že žádná z dalších uvažovaných právních forem (právnických 

osob) ELI Beamlines, které je v současné podobě jednou ze sekcí veřejné výzkumné instituce 

FZU, by nedosáhla možností a výhod, které jsou poskytovány plnou integrací do ELI ERIC. 

Různé formy částečné integrace, o kterých bylo uvažováno, vykazují značné problémy. 

Stanovy ELI ERIC stanoví závazek hostitelským zemím poskytnout ELI centra plně k dispozici k 

provozu a rozvoji, a to bezúplatně. FZU je připraven naplnit záměr, jenž byl součástí hlavního 

zdroje financování, a převést ELI Beamlines na ELI ERIC, přičemž ELI ERIC s takovým 

převodem souhlasí. Převod je navrhován jako bezúplatný. Veškeré úsilí tedy v současnosti 

směřuje k plné integraci, zamýšlený termín je k  1. 1. 2023.  

M. Prouza poté pohovořil o možných formách spolupráce FZU s ELI ERIC po integraci ELI 

Beamlines. Vyslovil se pro to, aby FZU uzavřel s ELI ERIC smlouvu o strategickém partnerství. 



V diskusi, která následovala, byly probrány otázky převodu duševního vlastnictví, převodu 

pozemků, problematika převodu pracovních smluv pracovníků současné sekce 9 FZU, 

financování české účasti v ELI ERIC a další.  

Rada poté přijala k projednávanému bodu programu  Záměr integrace Centra ELI Beamlines 

do ELI ERIC následující usnesení: 

 

 Rada FZU v souladu se svým posláním, jak je stanovuje zákon o veřejných výzkumných 

institucích, vyslovila souhlas s tím, že je ve veřejném zájmu organizačně transformovat 

laserové Centrum ELI Beamlines a integrovat jej do ELI ERIC za podmínek stanovených 

níže.  

 Rada konstatuje, že tímto nedojde k omezení účelu, rozsahu hlavních směrů vědecké 

činnosti a řádného hospodaření Centra ELI Beamlines. Rada FZU vyslovila souhlas s 

provedením nezbytné transformace s využitím série provázaných smluv mezi FZU a ELI 

ERIC. Rada FZU rovněž souhlasí s převedením zaměstnanců sekce 9 - ELI Beamlines do ELI 

ERIC.  

 Rada FZU souhlasí též se záměrem úplného, bezúplatného převedení majetku FZU 

bezprostředně souvisejícího s Centrem ELI Beamlines na ELI ERIC, včetně pozemků a 

budov s tím, že ve smlouvách budou podrobně zakotveny možnosti zpětného převodu na 

FZU v případě zániku či závažných problémů ELI ERIC. FZU si dále ponechá smluvně 

zajištěnou možnost spolurozhodovat o dalším stavebním rozvoji areálu centra ELI 

Beamlines s tím, že je po dohodě s ELI ERIC případně možné vhodnou část areálu využít 

přímo i pro realizaci projektů FZU. 

 Rada FZU dále souhlasí se záměrem, že FZU uzavře přímo s ELI ERIC smlouvu o 

Strategickém partnerství („Strategic Partnership“). 

 

3. Ředitel FZÚ M. Prouza předložil Radě k projednání a schválení návrh rozpočtu provozních 

nákladů a výnosů FZÚ pro rok 2022 a střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro 

roky 2022 až 2024. Rada byla též seznámena se stanoviskem Dozorčí rady FZÚ, která návrh 

rozpočtu projednala, vzala jej na vědomí a souhlasila s jeho předložením Radě FZÚ ke 

schválení. Členové Rady vyslechli komentář ředitele k oběma návrhům.  

Proběhlo hlasování o návrhu rozpočtu a hlasování o návrhu střednědobého výhledu, a to s 

následujícími výsledky:   

 Rada schválila rozpočet provozních nákladů a výnosů pro rok 2022, 

 Rada schválila střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2022 až 

2024. 

Oba schválené dokumenty jsou přístupné na webu FZÚ v rubrice Výroční zprávy a rozpočty. 

 

4. Rada projednala a doporučila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů na 

pracovištích AV ČR v rámci Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů pro čtyři 

kandidáty, kteří jsou zde uvedeni v abecedním pořadí: Subhroneel Chakrabarti, Ph.D. (sekce 

1), Ing. Drahomír Dvorský, Ph.D. (sekce 2), Mgr. Ekaterina Shagieva (sekce 3), Mgr. Vojtěch 

Trávníček Ph.D. (sekce 4).  

 



5. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZU (ELI Beamlines) a Focused 

Energy GmbH, Německo.  

 

6. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZU a Helmholtz-Zentrum Berlin für 

Materialien und Energie GmbH, Německo. 

 

7. Rada projednala návrh dohody (Specific Agreement) mezi FZU a Max-Planck-Institut für 

Eisenforschung GmbH, Německo. 

 

8. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZU a Friedrich-Schiller-Universität 

Jena, Německo. 

 

9. Rada projednala Návrh dohody o spolupráci (Memorandum of Agreement) mezi FZÚ a 

European Solar Manufacturing Council AISBL, Belgie. 

 

10. Různé 

 M. Nikl informoval Radu, že připravil finální seznam podaných projektů v soutěži GA ČR, 

jak bylo dohodnuto na minulém zasedání Rady (viz zápis ze 100. zasedání Rady, bod 5). 

Materiál je uložen u tajemníka Rady.  

 M. Prouza informoval Radu o tom, že 11. května t. r. od 9 hodin proběhne seminář, na 

němž budou představeny návrhy na pořízení nákladných přístrojů s podporou AV ČR pro 

rok 2023. Tyto návrhy budou následně projednány na poradě ředitele a poté na 

květnovém zasedání Rady FZU.  

 M. Prouza sdělil Radě, že FZU je nejúspěšnější institucí v ČR v získávání Marie 

Skłodowska-Curie European Postdoctoral Fellowships. Při poslední výzvě získalo 

financování všech 10 projektů podaných v rámci FZU. Financování čtyř projektů bylo 

získáno přímo od Evropské komise a zbývajících 6 projektů má dostatečně vysoké bodové 

hodnocení na to, aby byly ve stejné výši financované z domácí výzvy OP JAK, která bude 

vyhlášena v červenci právě k financování těchto projektů, které (s dostatečně vysokým 

bodovým hodnocením) na financování přímo z Evropské komise již nedosáhly. 

 A. Fejfar informoval Radu, že na začátku června proběhne Veletrh vědy, jehož se FZU 

tradičně zúčastní.  

 Příští zasedání Rady proběhne v pondělí 23. května 2022 od 14.00 hodin na pracovišti 

Cukrovarnická.  

 

 

 
 
 
28. 4. 2022      Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 
       Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ  

 
 

 

 

 



 

 

 


