
 

 Ev. č. RFZU/Z-103/2022 

 

 

Zápis ze 103. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 13. září 2022 na pracovišti ELI Dolní Břežany 

 

Toto zasedání proběhlo jako společné zasedání Rady FZÚ a Dozorčí rady FZÚ. 
 

Přítomni: V. Čuba, A. Dejneka, A. Fejfar, A. Hospodková, J. Houžvička, P. Javorský, H. Jelínková, 

M. Nikl, M. Prouza, T. Mocek  

Připojeni prostřednictvím videokonference: S. Kamba, A. Kupčo 

Omluveni: Z. Doležal, M. Klementová, J. Řídký  

Tajemník: J. Rameš 

Přítomní členové Dozorčí rady FZÚ: L. Náhlík, L. Skrbek, V. Wagner 

Tajemník Dozorčí rady FZÚ: M. Hořejší 

Host: R. Hvězda 

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis ze 102. zasedání konaného 23. 5. 2022 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledkem hlasování per rollam v období po 102. zasedání. Rada schválila 

formou per rollam Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2021. (Hlasovalo 14 členů 

Rady.) 

 

3. Vedoucí Centra ELI Beamlines R. Hvězda informoval o současném stavu integrace Centra ELI 

Beamlines do ELI ERIC. Připomněl účel a právní rámec integrace a stanoviska Rady FZÚ a Dozorčí 

rady FZÚ. Zabýval se též smluvním uspořádáním převodu a vymezením jeho věcné 

charakteristiky. Zdůraznil význam připravované smlouvy o strategickém partnerství mezi FZÚ a 

ELI ERIC. Na závěr svého vystoupení pohovořil o probíhajícím procesu schvalování integrace.  

 

M. Prouza ve svém komentáři potvrdil význam smlouvy o strategickém partnerství pro FZÚ. Dále 

informoval Radu o komplikaci spočívající v tom, že ze strany MŠMT byla zamítnuta žádost o 

přiznání konsorciu ELI ERIC statutu výzkumné organizace v ČR. V diskusi, která následovala, bylo 

konstatováno, že toto zamítnutí má převážně formální charakter a text jeho zdůvodnění je 

problematický. Věcí se bude zabývat rozkladová komise.  

 

4. Rada projednala návrh smlouvy Strategic Partnership Agreement mezi FZÚ a ELI ERIC s 

připomínkami. Bylo dohodnuto, že text smlouvy bude před podpisem upraven v jejich duchu.  

 



5. T. Mocek představil Centrum HiLASE. Zabýval se jeho historií, organizační strukturou, 

personálním složením, programem i experimentálními zařízeními, podrobněji charakterizoval 

činnost jednotlivých oddělení. Pozornost věnoval aplikacím a spolupráci s průmyslem. Vymezil 

též strategické oblasti plánovaného výzkumu v příštím desetiletí.  

 

6. A. Dejneka informoval o budovaném konsorciu B4I (Brain for Industry) a jeho propojení s dalšími 

projekty. Konstatoval, že konsorcium B4I vychází z velké části z konsorcia NCK MATCA. Výstavba 

objektu B4I v areálu v Dolních Břežanech byla zahájena v dubnu 2022 a dokončení je plánováno 

na červen 2023, zahájení provozu na červenec 2023. A. Dejneka popsal oblasti specializace B4I a 

způsob jeho činnosti. Zabýval se též technologickými směry NCK MATCA. 

 

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

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

kandidátů, kteří jsou zde uvedeni v abecedním pořadí: Mgr. Kateřina Jiráková, Ph.D. (sekce 4), 

Mgr. Ing. Jakub Juryšek, Ph.D. (sekce 1), Mgr. Tomáš Popelář, Ph.D. (sekce 3), Mgr. Barbora 

Smolková, Ph.D. (sekce 4), Mgr. Vojtěch Trávníček, Ph.D. (sekce 4), Mgr. Teresa Tschirner (sekce 

3), Ing. Vojtěch Vaněček (sekce 3). 

 

8. Rada projednala návrh dohody o vědecké spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Institute of Physics, 

Department of Technical Physics I, Technische Universität Ilmenau, Německo. 

 

9. Rada projednala návrh memoranda o vědecko-technické spolupráci mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a 

Fabromech Engineers & Consultants, Ltd., Indie. 

 

10. Rada projednala návrh dohody o vědecké spolupráci (MoU) týkající se mobility mezi FZÚ a 

Imperial College London, UK .  

 

11. Rada projednala návrh dohody o vědecké spolupráci (MoU) týkající se mobility mezi FZÚ a 

Technische Universität Dresden, Německo. 

 

12. Rada projednala návrh dohody o vědecké spolupráci (MoU) týkající se mobility mezi FZÚ a 

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Rakousko. 

 

13. Rada vyslovila předchozí souhlas s návrhem na přiznání  smluvní mzdy D. Margaronemu. 

K tomuto bodu přijala Rada usnesení ev. č. RFZU/U1/Z-103/2022. 

 

14. Různé 

 M. Prouza informoval Radu o záměru vyhlásit ředitelské volno na dny 27. 12 až 30. 12. Rada 

vyslovila s tímto záměrem souhlas. 

 M. Prouza sdělil Radě, že je třeba, aby v blízké době vyhlásil volby zástupců FZÚ do 

Akademického sněmu AV ČR. V tomto volebním období bude voleno 18 zástupců FZÚ (dosud 

to bylo 17). Schůze shromáždění výzkumných pracovníků k tomuto tématu bude svolána na 

26. září t. r., volby proběhnou v první polovině října.  



 M. Prouza dále informoval Radu o tom, že na konci srpna bylo sestaveno konečné vyúčtování 

stavby budovy Solid 21. Překročení původního rozpočtu je nižší, než zhotovitel původně 

deklaroval. Částka bude čerpána z rezervního fondu.  

  M. Prouza sdělil Radě, že FZÚ přistoupil na narovnání s dodavatelskou firmou energií Lumius, 

která přestala být schopna plnit své závazky na začátku roku 2022.  

 Příští zasedání Rady proběhne v úterý 29. listopadu 2022 od 14.00 hodin na pracovišti 

Slovanka. 

 

 

 

 

 

 

15. 9. 2022       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


