
 

 Ev. č. RFZU/Z-104/2022 

 

 

Zápis ze 104. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 29. listopadu 2022 na pracovišti Slovanka 
 

Přítomni: V. Čuba, A. Dejneka, Z. Doležal, A. Fejfar, A. Hospodková, J. Houžvička, P. Javorský, 

H. Jelínková, S. Kamba, M. Klementová, A. Kupčo, T. Mocek, M. Nikl, M. Prouza  

Omluven: J. Řídký 

Tajemník: J. Rameš 

 

 

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis ze 103. zasedání konaného 13. 9. 2022 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 103. zasedání. Rada hlasovala  

o 6 bodech:   

 

 Rada projednala návrh memoranda o vědecké spolupráci (Memorandum of 

Understanding on Collaborative Program On Research and Development of Key 

Components and Technologies for High-Power Lasers) mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a 

University of Central Florida Research Foundation, Inc, Orlando, FL, USA. (Hlasovalo 14 

členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh memoranda o spolupráci (Memorandum of Understanding) 

týkajícího se mobility mezi FZÚ a University of Groningen, Nizozemsko. (Hlasovalo 14 

členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh memoranda o spolupráci (Memorandum of Understanding) 

týkajícího se mobility mezi FZÚ a Oslo University Hospital, Norsko. (Hlasovalo 14 členů 

Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh memoranda o vědecké spolupráci (Memorandum of 

Understanding) týkajícího se mobility mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a technologickým 

centrem ALPhANOV, Francie. (Hlasovalo 13 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh memoranda o spolupráci (Memorandum of Understanding) v 

rámci projektu STIMUL mezi FZÚ a University of Pavia, Itálie. (Hlasovalo 14 členů Rady, 

Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh dodatku k dohodě o spolupráci (Amendment No. 2 to Agreement 

of Cooperation 1981-0-0-2010-8) v rámci projektu Mobility mezi FZÚ a Deutsches 

Elektronensynchrotron (DESY), Německo. (Hlasovalo 14 členů Rady, Rada vyslovila 

souhlas.) 



 

3. Rada schválila změny vnitřního předpisu FZÚ R/1 – Organizačního řádu s platností od 1. 1. 2023. 

Jde o 

 zrušení sekce 9 a všech jejích oddělení, zrušení pracoviště ELI Beamlines a zrušení pozice 

zástupce ředitele pro ELI a HiLASE v souvislosti s přechodem Centra ELI Beamlines do ELI 

ERIC, 

 zrušení  oddělení mechanických dílen v Cukrovarnické (odd. 30), 

 zařazení centra CEICO do Organizačního řádu FZÚ v souladu s požadavky na udržitelnost 

projektu OP VVV CoGraDS. 

 

4. Rada schválila návrh ředitele na převedení zisku za rok 2021 do fondu reprodukce majetku. 

 

5. Rada jednala o návrhu M. Klementové na uzavření smlouvy o členství FZÚ v organizaci TESCAN 

Collaboration Network (TCN) vzniklé z iniciativy společnosti TESCAN ORSAY HOLDING a. s. Rada 

se seznámila se stanoviskem právničky ústavu, která uzavření takové smlouvy vzhledem k 

obchodním vztahům FZÚ se společností TESCAN nedoporučila. Členové Rady v diskusi k této věci 

konstatovali,  že se necítí kompetentní s tímto právním názorem polemizovat. Bylo zdůrazněno, 

že není zřejmé, jaký právní statut TCN má a zda tedy projednávání členství v něm přísluší radě 

ústavu. M. Prouza vyslovil názor, že vhodnější než členství v jakékoli podobné organizaci by pro 

FZÚ bylo uzavření smlouvy o spolupráci s firmou TESCAN s přesně definovanými podmínkami. 

Bylo dohodnuto, že tyto otázky budou vyjasněny v dalším jednání navrhovatelky a zástupců 

ústavu se společností TESCAN. 

 

6. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Collaboration Agreement) mezi FZÚ a CERN týkající 

se projektu Neutrino Platform. 

 

7. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (Collaboration Agreement) mezi FZÚ a CERN týkající 

se experimentu ATLAS. 

 

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

University of Kaiserslautern, Německo. 

 

9. Rada projednala návrh dohody o spolupráci v rámci projektu STIMUL mezi FZÚ a Biomedicínským 

centrem Slovenské akademie věd, Bratislava. 

 

10. Rada projednala návrh dohody o spolupráci v rámci projektu STIMUL mezi FZÚ a University of 

Copenhagen, Dánsko. 

 

11. Rada projednala návrh dohody o spolupráci v rámci projektu STIMUL mezi FZÚ a Hebrew 

University of Jerusalem. 

 

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

London, Spojené království. 

  

13. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) týkající se mobility mezi FZÚ a Helmholtz-

Zentrum Dresden-Rossendorf, Německo. 



 

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

Superior Technico, Universidade de Lisboa, Portugalsko. 

 

15. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) týkající se mobility mezi FZÚ a ELI ALPS 

Szeged, Maďarsko. 

 

16. Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) týkající se mobility mezi FZÚ a ESS Lund, 

Švédsko. 

 

17. Různé  

 M. Prouza informoval Radu o dvou směrnicích týkajících se nakládání s duševním vlastnictvím  
- nové směrnici O ochraně a způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací a nové 
verzi směrnice Využití výstupů FZU v aplikační a průmyslové sféře. 

 M. Prouza dále seznámil Radu s výhledem FZÚ na rok 2023 týkajícím se rozpočtu, projektů 
velkých výzkumných infrastruktur, operačního programu JAK a dalších programů a výzev. 
Konstatoval, že tento výhled není příliš příznivý. 

 M. Prouza upozornil na to, že do konce roku 2022 bude Rada požádána o schválení per 
rollam úpravy Vnitřního mzdového předpisu FZÚ, konkrétně změny mzdových limitů v 
souvislosti se zvýšením minimální mzdy, které schválí vláda.  

 Příští zasedání Rady proběhne v úterý 21. března 2023 od 14.00 hodin na pracovišti 

Cukrovarnická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 12. 2022       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


