Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti
a hospodaření za rok 2013
V roce 2013 nedošlo ve složení Rady FZÚ AV ČR, v. v. i., ke změnám.
Rada pracovala ve složení:
Předseda:
Místopředseda:
Interní členové:

Externí členové:

Tajemník:

Petr Reimer, CSc.
Ing. Martin Nikl, CSc.
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.
RNDr. Josef Krása, CSc.
prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.
prof. Jan Řídký, DrSc.
RNDr. Petr Šittner, CSc.
RNDr. Pavel Hedbávný, CSc.
prof. Dr. Martin Hof, DSc.
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
RNDr. Jiří Rameš, CSc.
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Vakuum Praha, s. r. o.
ÚFCH JH AV ČR, v. v. i.
MFF UK v Praze
PřF MU v Brně
ÚFM AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.

Data zasedání Rady FZÚ AV ČR, v. v. i.
43. zasedání
44. zasedání
45. zasedání
46. zasedání
47. zasedání
48. zasedání
49. zasedání

22. 1. 2013
26. 3. 2013
23. 4. 2013
18. 6. 2013
24. 7. 2013
17. 9. 2013
3. 12. 2013

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

Na zasedání Rady byli zváni:
RNDr. Jan Šafanda, CSc., předseda Dozorčí Rady FZÚ
Ing. Ivan Gregora, CSc., místopředseda Dozorčí rady FZÚ
RNDr. František Máca, CSc., vědecký tajemník FZÚ
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., vědecký tajemník FZÚ
prof. Jiří Chýla, CSc., člen Akademické rady AV ČR
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., člen Vědecké rady AV ČR
prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., zástupce ředitele pro projekty operačního programu
VaVpI, výkonný ředitel ELI Beamlines

Významné záležitosti projednané Radou FZÚ
• Rada se několikrát podrobně zabývala problematikou projektu ELI Beamlines. Na
zasedáních Rady opakovaně vystupoval zástupce ředitele FZÚ pro projekty
operačního programu VaVpI, zvaný na jednání Rady jako stálý host, s podrobnými
zprávami o aktuálním stavu realizace projektu – jednáních s orgány Evropské komise
o financování projektu v dalším programovém období, ustavení konsorcia ELI DC a
jmenování jeho generálního ředitele, výsledcích výběrového řízení na generálního
dodavatele stavby v Dolních Břežanech a postupu stavebních prací, personálních
otázkách, jakož i stavu jednání o realizaci jednotlivých laserových systémů. V
následných obsáhlých diskusích reagoval na dotazy a připomínky členů Rady, viz
zápisy ze 43., 44., 45. a 49. zasedání.
• Rada jednala v souvislosti s projektem ELI Beamlines též o stanovisku Rady pro
výzkum, vývoj a inovace k materiálu MŠMT pro schůzi vlády „Zpráva o realizaci
projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)“ z 29. 3. 2013, viz
zápis ze 43. zasedání.
• Rada opakovaně projednávala žádosti o granty GA ČR a projekty podobného typu,
viz zápisy ze 43., 44., 48. a 49. zasedání.
• Rada projednala návrhy dvou projektů v rámci OP Praha – Konkurenceschopnost a
doporučila jejich podání, viz zápis ze 43. zasedání.
• Byl projednán a doporučen k podání návrh na udělení Praemium Academiae, viz
zápis ze 43. zasedání.
• Rada schválila návrh ředitele na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011 do
fondů instituce, viz zápis ze 43. zasedání.
• Rada schválila novely Volebního řádu pro volbu členů Rady FZÚ a Jednacího řádu
Rady FZÚ s platností od 26. 3. 2013, viz zápis ze 44. zasedání.
• Rada projednala návrh na udělení Ceny Akademie věd za dosažené vynikající
výsledky velkého vědeckého významu, Čestné oborové medaile Jaroslava
Heyrovského za zásluhy v chemických vědách a čestné medaile AV ČR „De scientia
et humanitate optime meritis“, jakož i návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho, viz
zápis ze 44. zasedání.
• Rada projednala a doporučila k podání žádosti o Fellowship J. E. Purkyně, viz zápisy
ze 44. a 48. zasedání.
• Rada projednala návrh kolektivní smlouvy a schválila předložený návrh Pravidel pro
hospodaření se sociálním fondem, viz zápis ze 44. zasedání.
• Byl projednán a schválen návrh rozpočtu provozních nákladů a výnosů a výhled
financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2013, viz zápis ze 45. 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 ze 45. a 48. zasedání.
• Rada se zabývala otázkami připravované nové strategie rozvoje AV ČR a jednala o
její implementaci v konkrétních podmínkách FZÚ, viz zápisy ze 45. a 49. zasedání.
• Rada vyslovila souhlas s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, viz zápis ze 46. zasedání.
• Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2012, viz zápis
ze 46. zasedání.
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Na veřejné části zasedání Rady proběhla prezentace a obhajoba žádostí o velké
investice pro rok 2014. Rada poté na neveřejném zasedání projednala jednotlivé
návrhy a doporučila řediteli pořadí návrhů k podání, viz zápis ze 47. zasedání.
Rada schválila návrh na udělení statutu emeritního pracovníka FZÚ, viz zápis ze 48.
zasedání.
Rada schválila návrh Dohody o jiném postupu při sjednávání pracovního poměru
mezi FZÚ a Základní organizací OSPVV při Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. Dohoda
upravuje podmínky pro uzavírání opakovaných pracovních poměrů na dobu určitou,
viz zápis ze 48. zasedání.
Rada schválila předložený návrh na čerpání FRM z rozdělení zisku za rok 2012, viz
zápis ze 48. zasedání.
Rada projednala změnu organizačního členění FZÚ – v sekci 9 (realizace projektu
ELI Beamlines) se nově vytváří výzkumné oddělení systémového inženýrství a název
stávajícího podpůrného provozního oddělení se mění na oddělení řízení projektů;
sekci 4 (optiky) se mění název podpůrného oddělení mechanických dílen Na
Slovance na oddělení optických a mechanických dílen Na Slovance – a při té
příležitosti schválila příslušnou změnu Organizačního řádu FZÚ k 1. 1. 2014, viz zápis
ze 49. zasedání.
Rada projednala a doporučila změnu zřizovací listiny FZÚ v tom smyslu, aby
zahrnovala jiné činnosti veřejné výzkumné instituce podle zákona 341/2005 Sb., viz
zápis ze 49. zasedání.
Rada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2012 do fondů instituce, viz zápis ze
49. zasedání.
Rada schválila nový spisový a skartační řád FZÚ s platností od 1. 1. 2014, viz zápis
ze 49. zasedání.
Rada projednala 23 návrhů dohod o spolupráci mezi FZÚ a dalšími institucemi, viz
zápisy ze 43., 44., 45., 46., 47., 48. a 49. zasedání.

V Praze 27. března 2014

Petr Reimer, CSc.
předseda Rady FZÚ

