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Informace o Radě FZÚ AV ČR v. v. i. pro výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření za rok 2009 

 
 
Rada FZÚ AV ČR v. v. i. pracovala v roce 2009 ve složení: 
 
Předseda:  Prof. Jiří Chýla, CSc.  (do 9. 6. 2009)  

RNDr. Jan Kočka, DrSc. (od 9. 6. 2009)  
Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.  

 
Místopředseda: RNDr. Jan Kočka, DrSc. (do 9. 6. 2009)  

Prof. Jiří Chýla, CSc.  (od 9. 6. 2009)  
   Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.    
 
Členové:  prom. fyz. Milada Glogarová, CSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 

RNDr. Pavel Hedbávný, CSc. Vakuum Praha s.r.o.  
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. MFF UK Praha    

 Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. MFF UK Praha  
Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. FZÚ AV ČR v. v.   
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. Př. F. MU Brno  
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.            FZÚ AV ČR v. v. i. 
RNDr. Josef Krása, CSc.  FZÚ AV ČR v. v. i. 
Doc. Jan Řídký, CSc.   FZÚ AV ČR v. v. i. 
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. ÚFM AV ČR v. v. i. 
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 
 

Tajemnice:  Ing. Jarmila Kodymová, CSc. FZÚ AV ČR v. v. i. 
 
 
Data zasedání Rady FZÚ AV ČR v. v. i.:  

16. zasedání  3. 2. 2009 
17. zasedání  17. 3. 2009 
18. zasedání  29. 4. 2009 
19. zasedání  9. 6. 2009 
20. zasedání  8. 9. 2009 
21. zasedání  20. 10. 2009 
22. zasedání  8. 12. 2009 

 
Změny ve složení orgánu: 
V roce 2009 došlo ke změně na místech předsedy a místopředsedy Rady (viz výše, 
zdůvodnění změny viz „Významné záležitosti projednané Radou“).    
  
Zápisy ze všech zasedání Rady včetně jejich příloh jsou zveřejněny na webové stránce Rady 
FZÚ AV ČR, v. v. i.:  http://www.fzu.cz/rada-fzu 
  
 
 
 
 

http://www.fzu.cz/rada-fzu�
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Významné záležitosti projednané Radou FZÚ: 
 

- Analýza úspěšnosti návrhů grantových projektů podaných v jednotlivých sekcích na 
GA ČR a GA AV v roce 2008, připravená místopředsedou Rady; v souvislosti s tím 
podání informace o zásadních změnách v činnosti GA ČR a z tohoto plynoucí potřeba 
návrhu vědeckých pracovníků FZÚ na členy oborových komisí a připravovaných 
hodnotících panelů této grantové agentury (zápis 16. zasedání)     

- Projednání a schválení předložených návrhů na Fellowship J. E. Purkyně a na udělení 
Čestné oborové medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách (zápis 16. 
zasedání) 

- Podání informace ředitele o stavu příprav velkých projektů ucházejících se o finanční 
podporu z evropských strukturálních fondů (SAFMAT, IAV, HILASE, ELI) (zápis 16. 
zasedání) 

- Otevření diskuse o obnovení statutu „Emeritní pracovník FZÚ“ (zápis 16. zasedání)  

- Projednání návrhu rozpočtu FZÚ na rok 2009 předloženého ředitelem a jeho schválení 
metodou per rollam po projednání Dozorčí radou FZÚ (zápis 17. zasedání) 

-  Schválení koncepce Organizačního řádu FZÚ podle návrhu ředitele, týkající se 
zejména THS úseku v Cukrovarnické; příprava dalších změn v Organizačním řádu pro 
následná zasedání Rady (zápis 17. zasedání) 

- Projednání změn Vnitřního mzdového předpisu FZÚ navržených ředitelem, týkajících 
se především úprav horních hranic rozpětí tarifní mzdy v tarifních třídách pro 
výzkumné pracovníky a pro ostatní zaměstnance (zápis 17. zasedání) 

- Projednání a doporučení návrhů ředitele na udělení Prémie Oto Wichterleho (zápis 17. 
zasedání). 

- Podání informace ředitele o přípravě nové kolektivní smlouvy s odborovou organizací 
FZÚ (zápis 17. zasedání) 

- Informace předsedy Rady o změnách v novele zákona o vědě a výzkumu platného od 
1. 7. 2009, týkajících se veřejných výzkumných institucí (zápis 17. zasedání) 

- Projednání podávaných žádostí o grant na GA ČR pro rok 2010 podle podkladů 
v programu DAGRA (zápis 18. zasedání)  

- Projednání a schválení úprav Organizačního řádu FZÚ, týkajících se začlenění 
oddělení výpočetní techniky a BZOP a PO do centrálního úseku, a dále Shromáždění 
výzkumných pracovníků (zápis 18. zasedání) 

- Podání informace tajemnice Rady o hlasování a schválení rozpočtu FZÚ na rok 2009 
metodou per rollam (zápis 18. zasedání) 
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- Oznámení rezignace dosavadního předsedy Rady FZÚ na tuto funkci z důvodu jeho 
zvolení do Akademické rady AV; přijetí návrhu na volbu nového předsedy a 
místopředsedy na příštím zasedání Rady (zápis 18. zasedání) 

- Informace ředitele o podání nového projektu HILASE na MŠMT financovaného ze 
strukturálních fondů; s tím související souhlas Rady s návrhem ředitele zabývat se 
podrobněji všemi velkými projekty s účastí FZÚ na některém z příštích zasedání pro 
upřesnění dlouhodobé vědecké koncepce FZÚ (zápis 18. zasedání) 

- Podání informace zástupce ředitele o úspěšném průběhu kontroly činnosti 
Výzkumných center LC ve FZÚ komisí MŠMT (zápis 18. zasedání) 

- Podání informace vědeckého tajemníka FZÚ o průběhu přípravy výroční zprávy FZÚ 
za rok 2008 (zápis 18. zasedání)   

- Prezentace o velkých projektech CESLAB a ELI, na jejichž přípravě se podílejí 
pracovníci FZÚ; diskuse o potenciálním využití obou těchto zařízení pro fyzikální 
výzkum, finančních závazcích FZÚ spojených s jejich provozem a personálním 
zajištěním; vyjádření podpory Rady záměru vedení FZÚ být navrhovatelem projektu 
ELI a konstatování, že FZÚ nemá dostatečnou kapacitu pro účast na projektu 
CESLAB (zápis 19. zasedání) 

- Projednání výroční zprávy FZÚ za rok 2008, včetně vyjádření Dozorčí rady FZÚ 
přednesené jejím místopředsedou; schválení zprávy po zapracování drobných 
připomínek do jejího konečného znění a její zveřejnění na webové stránce FZÚ (zápis 
19. zasedání) 

- Provedení tajné volby nového předsedy a místopředsedy Rady FZÚ (zápis 19. 
zasedání) 

- Podání informace zástupce Rady v Akademické radě AV o přípravě státního rozpočtu 
na rok 2010 v oblasti výzkumu a vývoje (zápis 19. zasedání) 

- Souhlas s navrženými úpravami Jednacího řádu Rady FZÚ, týkající se četnosti jejího 
zasedání v průběhu roku (zápis 20. zasedání) 

- Projednání a doporučení žádosti o udělení Fellowship J. E. Purkyně; s tím související 
informace ředitele o změnách ve vyplácení tohoto stipendia, provedených Akademií 
věd (zápis 20. zasedání) 

- Podání informace ředitele a předsedy Rady o přípravách Shromáždění výzkumných 
pracovníků FZÚ pro doplňovací volbu do Vědecké rady AV (zápis 20. zasedání) 

- Kontrola usnesení z minulých zasedání Rady a s tím související žádost vedení FZÚ o 
prověření provedených změn zodpovědných řešitelů výzkumných záměrů na nově 
jmenované vedoucí vědeckých sekcí (zápis 20. zasedání) 
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-  Projednání stavu přípravy projektů FZÚ podle údajů v databázi DAGRA, zejména 
projektů strukturálních fondů (zápis 20. zasedání) 

- Podání informace zástupce FZÚ v Akademické radě AV o průběhu jednání „kulatého 
stolu“ s premiérem vlády o metodách hodnocení vědy a výzkumu (zápis 20. zasedání) 

- Podání informace externího člena Rady o stavu strukturálního projektu CEITEC v 
Brně (zápis 20. zasedání) 

- Podání informace člena Rady o průběhu tzv. informačního dne na MŠMT, týkající se 
významných infrastruktur výzkumu (zápis 20. zasedání) 

- Upozornění některých členů Rady na časově náročnou pedagogickou spolupráci 
pracovníků FZÚ s vysokými školami bez finančního ohodnocení (zápis 20. zasedání) 

- Veřejné zasedání Rady spojené s vystoupením žadatelů o nákup nadlimitních 
investičních zařízení pro rok 2010 (zápis 21. zasedání) 

- Schválení metodou per rollam žádosti ředitele o změnu v rozpočtu Sociálního fondu 
FZÚ, týkající se vydělení položky z prostředků na sociální výpomoc pro účely 
očkování zaměstnanců ústavu proti sezonní chřipce (zápis 21. zasedání) 

- Podání informace ředitele a předsedy Rady o proběhu Shromáždění výzkumných 
pracovníků FZÚ a výsledku hlasování o kandidátech na interní a externí členy 
Vědecké rady AV (zápis 21. zasedání) 

- Projednání konečného znění návrhu na statut „Emeritní pracovník FZÚ“ (zápis 21. 
zasedání) 

- Projednání a schválení pořadí žádostí o nákladné investice přednesené na veřejném 
zasedání Rady podle kvality a jejich důležitosti pro výzkum ve FZÚ (zápis 21. 
zasedání) 

- Vyjádření Rady k žádosti ředitele Ústavu fyziky plazmatu o podporu projektu 
„Centrum speciální optiky a optoelektronických systémů“ do OP VaVpI a o spolupráci 
na tomto projektu (zápis 21. zasedání) 

- Schválení metodou per rollam návrhu ředitele na obsazení atestační komise FZÚ pro 
nadcházející atestace (zápis 22. zasedání) 

- Projednání na žádost ředitele mimořádného bodu programu, týkajícího se krácení 
rozpočtu FZÚ na rok 2010 o cca 10% a s tím související schválení „Rozhodnutí Rady 
instituce“, ve kterém jsou definována nezbytná přijatá opatření (zápis 22. zasedání)          

- Podání informace předsedy atestační komise FZÚ o uskutečněných atestacích v roce 
2009 a návrhy na úpravy atestačního formuláře a průběhu atestací v roce 2010 (zápis 
22. zasedání) 



5 
 

-  Podání informace předsedy Rady o změnách spojených s přípravou Výroční zprávy 
AV za rok 2009 (zápis 22. zasedání) 

- Seznámení Rady s nově podanými grantovými projekty (včetně 4 zahraničních) a 
informace o udělených grantech GA ČR se zahájením v roce 2010; s tím související 
doporučení vedení ústavu provést hlubší analýzu příčin poměrně malé úspěšnosti FZÚ 
v udělených grantech (zápis 22. zasedání) 

- Projednání a schválení žádosti o udělení statutu „Emeritní pracovník FZÚ“ (zápis 22. 
zasedání) 

- Podání informace ředitele o Dohodách o hostování cizinců ve FZÚ pro rok 2009 a 
2010 (zápis 22. zasedání) 

- Podání informace externího člena Rady o možnosti mladých vědců žádat o grant 
v oboru vakuové fyziky od firmy Vakuum Praha (zápis 22. zasedání) 
      

 
Ing. Jarmila Kodymová, CSc. – tajemnice Rady FZÚ 
18. 3. 2010  


