
 

Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření za rok 2021 

 
 
 
 
 

V roce 2021 nedošlo ve složení rady pracoviště ke změnám. 
 

 

Předseda:  prof. Ing. Martin Nikl, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Místopředseda: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Interní členové: Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Antonín Fejfar, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Stanislav Kamba, CSc. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

   RNDr. Michael Prouza, Ph.D. FZÚ AV ČR, v. v. i. 

prof. Jan Řídký, DrSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 

Externí členové: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. MFF UK  

   Mgr. Jindřich Houžvička, Ph.D. CRYTUR, spol. s r.o. 

   doc. RNDr. František Chmelík, CSc. MFF UK  

   prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. ÚFCH JH AV ČR, v. v. i. 

   Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. ÚFM AV ČR, v. v. i. 

Tajemník:  RNDr. Jiří Rameš, CSc.   FZÚ AV ČR, v. v. i. 

 

 

Data zasedání Rady FZÚ AV ČR, v. v. i.  

     

92. zasedání  22. 3. 2021 

93. zasedání  20. 4. 2021 

94. zasedání  24. 5. 2021 

95. zasedání  23. 9. 2021 

96. zasedání  25. 10. 2021 

97. zasedání  30. 11. 2021 

 

Rada dále projednala 12 návrhů formou per rollam.  

 

Zápisy ze všech zasedání Rady FZÚ jsou zveřejněny na webové stránce 

https://www.fzu.cz/o-fzu/organizacni-struktura/vedeni-fzu/rada-fzu. 

 

Na zasedání Rady byli zváni: 

 

doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., předseda Dozorčí rady FZÚ  

Ing. Ivan Gregora, CSc., místopředseda Dozorčí rady FZÚ 

Ing. Jiří Červenka, Ph.D., vědecký tajemník FZÚ 

https://www.fzu.cz/o-fzu/organizacni-struktura/vedeni-fzu/rada-fzu


 

 

Významné záležitosti projednané Radou FZÚ  

 

 Rada projednala a schválila rozpočet provozních nákladů a výnosů pro rok 2021, 

jakož i střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů pro roky 2022 a 2023, viz 

zápis z 93. zasedání. 

 Rada schválila návrh ředitele na převedení zisku za rok 2020 do rezervního fondu, viz 

zápis z 96. zasedání. 

 Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2020, viz zápisy 

z 94. a 95. zasedání. 

 Rada vyhlásila výběrové řízení v na obsazení funkce ředitele/ředitelky FZÚ a 

projednala přípravu tohoto výběrového řízení, viz zápis z 97. zasedání. 

 Rada se zabývala výsledky proběhlého hodnocení FZÚ v rámci hodnocení výzkumné 

a odborné činnosti pracovišť AV ČR a závěry hodnotitelských komisí, viz zápisy z 94. 

a 95. zasedání. 

 Rada se seznámila s návrhem dohody mezi FZÚ a konsorciem ELI ERIC, které bylo v 

roce 2021 ustaveno a začalo fungovat. Dohoda stanovuje právní podmínky, za nichž 

konsorcium ELI ERIC a hostitelské instituce ELI spolupracují během přechodného 

provozního období před tím, než konsorcium ELI ERIC bude zařízení ELI přímo 

provozovat, viz zápis z 95. zasedání. 

 Rada projednala změny organizační struktury FZÚ spočívající v rozhodnutí o 

přiřazení oddělení k sekci, vytvoření nového oddělení a zrušení oddělení existujícího. 

V souvislosti s tím Rada schválila změnu vnitřního předpisu FZÚ – Organizačního 

řádu, viz zápisy z 92., 93., 94., 95. a 96. zasedání. 

 Rada projednala  a schválila změny dalších vnitřních předpisů FZÚ – Pravidel pro 

hospodaření se sociálním fondem, Volebního řádu pro volbu členů Rady FZÚ a 

Vnitřního mzdového předpisu FZÚ, viz zápisy z 93., 96 a 97. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na jmenování tří pracovníků FZÚ emeritním vědeckým 

pracovníkem AV ČR a vyslovila souhlas s podáním návrhů Akademické radě AV ČR, 

viz zápisy z 95., 96 a 97. zasedání. 

 Rada projednala a schválila návrh na přiznání statutu emeritního pracovníka FZÚ, viz 

zápis z 94. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy 

ve fyzikálních vědách třem pracovníkům FZÚ a doporučila jejich podání, viz zápis 

z 92. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s 

jejich podáním, viz zápis z 92. zasedání. 

 Rada projednala návrh na udělení Ceny Neuron za zásadní přínos světové vědě a 

vyslovila souhlas s jeho podáním, viz zápis z 92. zasedání. 

 Rada projednala návrh na udělení Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce a vyslovila 

souhlas s jeho podáním, viz zápis z 92. zasedání. 

 Rada projednala návrhy na udělení prémie Lumina quaeruntur a vyslovila souhlas s 

jejich podáním, viz zápis z 92. zasedání. 

 Rada projednala a podpořila podání návrhů na mzdovou podporu postdoktorandů  na 

pracovištích AV ČR v rámci v Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů, 

viz zápisy z 93. a 95. zasedání. 



 Poté, co proběhla formou seminářů veřejná prezentace a obhajoba návrhů na nákup 

nákladných přístrojů a následně je projednala porada ředitele, projednala Rada 

jednotlivé návrhy a doporučila řediteli jejich pořadí k podání, viz zápis z 94. zasedání. 

 Rada projednala návrhy projektů FZÚ přihlášené do veřejné soutěže GA ČR a 

projektů podobného charakteru (v rámci programů TA ČR, evropských projektů a 

dalších), viz zápis z 93. zasedání.  

 Rada projednala 22 návrhů dohod o spolupráci mezi FZÚ a dalšími institucemi nebo 

dokumentů podobného charakteru, viz zápisy z 92., 93., 94., 95., 96. a 97. zasedání. 

 

 

V Praze 15. února 2022      prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 

           předseda Rady FZÚ 


