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Informace o Radě FZÚ AV ČR v. v. i. pro výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření za rok 2011 

 
 
V roce 2011 nedošlo ke změně ve složení Rady FZÚ AV ČR v. v. i. 
Pracovala ve složení: 
 
Předseda:  RNDr. Jan Kočka, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR v. v. i.  
 
Místopředseda: Prof. RNDr. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR v. v. i. 
   
Interní členové: prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.  
 Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.  

Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.  
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.            
RNDr. Josef Krása, CSc.   
Doc. Jan Řídký, CSc.    
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc.  

 
Externí členové:  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  
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.  Př. F. MU Brno  
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. ÚFM AV ČR v. v. i. 
  

Tajemnice:  Ing. Jarmila Kodymová, CSc. 
 
Na zasedání Rady byli zváni: 
   RNDr. Jan Šafanda, CSc., předseda Dozorčí Rady FZÚ  
     Ing. Jan Rosa, CSc., místopředseda Dozorčí Rady FZÚ  
   RNDr. František Máca, CSc., vědecký tajemník FZÚ  
   RNDr. Jiří J. Mareš, CSc., vedoucí sekce Fyziky pevných látek FZÚ 

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., zástupce ředitele pro projekty 
operačního programu VaVpI  
  

Data zasedání Rady FZÚ AV ČR v. v. i.:  
28. zasedání  18. 1. 2011 
29. zasedání  22. 3. 2011 
30. zasedání  12. 4. 2011 
31. zasedání  14. 6. 2011 
32. zasedání    2. 8. 2011 
33. zasedání    4. 10. 2011 
34. zasedání    6. 12. 2011 
 

 
Zápisy ze všech zasedání Rady jsou zveřejněny na webové stránce Rady FZÚ 
http://www.fzu.cz/rada-fzu 
  
 
 

http://www.fzu.cz/rada-fzu
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Významné záležitosti projednané Radou FZÚ: 
 
- Rada byla informována ředitelem ústavu o probíhající přípravě dlouhodobé koncepce 

FZÚ v souladu s koncepcí Akademie věd a o přípravě vedení FZÚ na hodnocení ústavu 
mezinárodní komisí, viz zápis 28. zasedání. 

- Rada doporučila řediteli podání předloženého návrhu na udělení Čestné oborové medaile 
Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Prof. Dr. Dietrovi Vollhardovi 
z Fyzikálního ústavu University v Ausburgu, a dále návrhu na udělení Ceny za zásluhy o 
AV pro Václava Nováka z FZÚ, viz zápis 28. zasedání. 

- Byly projednány zahraniční vědecké spolupráce (rámcové smlouvy) uzavřené v roce 
2010, včetně informace o podepsání vědecké spolupráce mezi FZÚ a Laser Science & 
Technology Centre v Indii, viz zápis 28. zasedání. 

- Byly projednány předložené návrhy na udělení Praemium Academiae, na Cenu AV ČR a 
na Prémii Otto Wichterleho, viz zápis 29. zasedání. 

- Rada odsouhlasila návrh ředitele na změnu v Pravidlech hospodaření se Sociálním 
fondem FZÚ a byla seznámena o zamýšlené úpravě Kolektivní smlouvy mezi vedením 
FZÚ a odbory, týkající se termínovaných pracovních smluv, viz zápis 29. zasedání. 

- Rada byla informována ředitelem o připravovaném návrhu rozpočtu FZÚ na rok 2011, 
předloženém Dozorčí radě FZÚ, viz zápis 29. zasedání. 

- Byl projednán a schválen návrh rozpočtu provozních nákladů a výnosů a výhled 
financování investičních potřeb FZÚ v roce 2011, včetně vyjádření Dozorčí rady FZÚ 
k tomuto návrhu, viz zápis 30. zasedání. 

- Rada projednala žádosti o granty podané do GA ČR pro rok 2012 a úspěšnost FZÚ u 
grantů GA ČR podaných v roce 2010, viz zápis 30. zasedání. 

- Na veřejném zasedání Rady, kterého se zúčastnilo cca 140 pracovníků FZÚ, proběhla 
široká diskuse k dalšímu vývoji a financování projektu ELI. Byla mimo jiné konstatována 
zřetelná potřeba intenzívně hledat formu, jak do využití zařízení ELI po jeho dostavbě 
zapojit výzkumné programy FZÚ a dalších institucí z ČR, viz zápis 30. zasedání. 

- Na veřejném zasedání Rady proběhla diskuse k hodnocení ústavů AV nezávislou komisí 
s mezinárodní účastí a k úpravám a vyhlášeným výsledkům tohoto hodnocení 
Akademickou radou AV, včetně vyjádření ředitele FZÚ ke zdůvodnění reakce vedení 
FZÚ na hodnocení Akademické rady, viz zápis 30. zasedání.      

- Vzhledem k závažnosti veřejné diskuse se oběma body Rada ještě obšírně zabývala na 
svém pokračujícím uzavřeném zasedání, viz zápis 30. zasedání. 

- Na žádost vedoucího spintroniky a nanoelektroniky byla projednána smlouva o 
spolupráci mezi FZÚ a Hitachi-Europe LtD., viz zápis 30. zasedání. 

- Rada odsouhlasila návrh koncepce vědecké činnosti FZÚ předložený ředitelem, který 
vycházel hlavně z dokumentu AV „Stav a východiska vědecké činnosti AV ČR“, viz 
zápis 30. zasedání. 
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- V období mezi 30. a 31. zasedáním Rady byly projednány formou per rollam grantové 
projekty GA ČR „Projekty na podporu excelence v základním výzkumu“, a dále se Rada 
na žádost ředitele stejnou formou vyjádřila ke smlouvě mezi CNRS a FZÚ spolu s ÚJF 
AV, předloženou Akademické radě AV, viz zápis 31. zasedání. 

- Byla projednána a schválena Výroční zpráva FZÚ za rok 2010, předložená vědeckým 
tajemníkem FZÚ, viz zápis 31. zasedání. 

- Rada se zabývala obsáhlou informací ředitele o současném stavu projektů financovaných 
z evropských strukturálních fondů, konkrétně o projektech SAFMAT, ELI a HiLASE, viz 
zápis 31. zasedání. 

- Rada odsouhlasila v souvislosti s projektem SAFMAT návrh ředitele na novelu 
Organizačního řádu FZÚ, týkající se statutu a změny názvu oddělení, vytvořeného 
v Sekci 4 pro projekt SAFMAT, viz zápis 31. zasedání. 

- Byl projednán návrh smlouvy na vytvoření Společné laboratoře optospintroniky mezi 
FZÚ a MFF UK a doporučeno řediteli tento návrh podepsat, viz zápis 32. zasedání. 

- Rada byla ředitelem seznámena s připravovaným návrhem smlouvy o společném 
výzkumu na projektu ELI mezi DESY a FZÚ, a dále byla informována o harmonogramu 
prací na ELI, o současném stavu jednání o prodeji pozemku v Dolních Břežanech pro 
stavbu ELI a o registru rizik ELI, viz zápis 32. zasedání. 

- Na veřejném zasedání Rady proběhla obhajoba velkých investic pro rok 2012 a na 
pokračujícím uzavřeném jednání Rada projednala jednotlivé návrhy a doporučila řediteli 
pořadí a jeho možné varianty pro jejich podání na AV, viz zápis 33. zasedání. 

- Rada byla seznámena s výsledkem hlasování per rollam o udělení Fellowship J. E. 
Purkyně pro zahraničního pracovníka J. Honolky z Max-Plank Institutu ve Stuttgartu pro 
práci v oddělení SAFMAT, viz zápis 33. zasedání. 

- Rada byla seznámena s nově připravovanými mezinárodními projekty a spolupracemi a 
doporučila je řediteli po dopracování ve spolupráci s právníkem k podpisu, viz zápis 33. 
zasedání. 

- Rada projednala materiály, týkající se návrhu ředitele na změnu v Organizačním řádu 
FZÚ, vyvolané zejména projektem ELI. Byla ustavena pracovní skupina, jejímž úkolem 
bylo dořešení navrhovaných změn a příprava konečné verze Organizačního řádu pro jeho 
schválení Radou a platnost s účinností od 1. 4. 2012, viz zápis 34. zasedání. 

- Byly projednány otázky spojené s přípravou Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ 
pro volby do nové Rady dne 19. 1. 2012, viz zápis 34. zasedání. 

- Rada se detailně zabývala zněním textu „Vyhlášení veřejného výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.“, viz zápis 34. zasedání. 

- Rada byla informována ředitelem o současném stavu projektů financovaných 
z evropských strukturálních fondů (ELI, HiLASE), zejména o řadě probíhajících 
výběrových řízení a připravovaných dokumentací, viz zápis 34. zasedání. 
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- Rada byla seznámena s novými projekty, vloženými do databáze DAGRA v období od 
předešlého zasedání Rady, a s jednáním ředitele s grantovou agenturou GA ČR 
v souvislosti s vyřazením jednoho grantového projektu FZÚ z veřejné soutěže 
z formálního důvodu, viz zápis 34. zasedání. 

 
20. 2. 2012        Ing. Jarmila Kodymová, CSc.  

      tajemnice Rady FZÚ 
 


