
 
Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti 

a hospodaření za rok 2014 
 
 
V roce 2014 nedošlo ve složení Rady FZÚ AV ČR, v. v. i., ke změnám.   
Rada pracovala ve složení:  
 
Předseda:  Petr Reimer, CSc.   FZÚ AV ČR, v. v. i. 
Místopředseda: Ing. Martin Nikl, CSc.   FZÚ AV ČR, v. v. i. 
Interní členové: RNDr. Antonín Fejfar, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 
   prom. fyz. Milada Glogarová, CSc. FZÚ AV ČR, v. v. i. 
   RNDr. Josef Krása, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 
   prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. FZÚ AV ČR, v. v. i. 
   RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 
   prof. Jan Řídký, DrSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 
   RNDr. Petr Šittner, CSc.  FZÚ AV ČR, v. v. i. 
Externí členové: RNDr. Pavel Hedbávný, CSc. Vakuum Praha, s. r. o. 
   prof. Dr. Martin Hof, DSc.  ÚFCH JH AV ČR, v. v. i. 
   prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. MFF UK v Praze 
   prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. PřF MU v Brně 
   Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. ÚFM AV ČR, v. v. i. 
Tajemník:  RNDr. Jiří Rameš, CSc.   FZÚ AV ČR, v. v. i. 
 
 
Data zasedání Rady FZÚ AV ČR, v. v. i. 
 
50. zasedání  18. 3. 2014 
51. zasedání  15. 4. 2014 
52. zasedání  27. 5. 2014 
53. zasedání  24. 6. 2014 
54. zasedání  23. 9. 2014 
55. zasedání  9. 12. 2014 
 
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. 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 
Ing. Roman Hvězda, zástupce ředitele FZÚ pro projekty operačního programu VaVpI, 
manažer projektu ELI Beamlines 
 
 

http://www.fzu.cz/rada-fzu


Významné záležitosti projednané Radou FZÚ 
• Rada se několikrát podrobně zabývala problematikou projektu ELI Beamlines. 

Projednala a schválila změnu Organizačního řádu FZÚ spočívající v zahrnutí 
schématu organizační struktury řízení projektu ELI Beamlines. Vyslechla a podpořila 
stanovisko ředitele k navrženým změnám této organizační struktury. Na zasedáních 
Rady opakovaně vystoupil zástupce ředitele FZÚ pro projekty operačního programu 
VaVpI, zvaný na jednání Rady jako stálý host, s podrobnými zprávami o aktuálním 
stavu realizace projektu – ve svých prezentacích se věnoval stavbě, technologiím, 
experimentům, harmonogramu realizace, vývoji obsazení projektového týmu, 
managementu, rozpočtovým opatřením, výběrovým řízením a dalším otázkám. V 
následných obsáhlých diskusích reagoval na dotazy a připomínky členů Rady. Viz 
zápisy z 53., 54. a 55. zasedání. 

• Rada projednala a schválila návrh rozpočtu provozních nákladů a výnosů a výhled 
financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2014, viz zápis z 51. zasedání. 

• Rada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2013 do rezervního fondu a do fondu 
reprodukce majetku, viz zápis z 55. zasedání. 

• Rada schválila navrženou změnu rozpočtu investic pro rok 2014 vyvolanou potřebou 
zvýšit dofinancování ze strany FZÚ projektů FUNBIO a LABONIT a dalšího projektu 
MŠMT, včetně použití FRM jako zdroje financování, viz zápis z 54. zasedání. 

• Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2013, viz zápis z 
53. zasedání. 

• Rada schválila změny Organizačního řádu FZÚ, Vnitřního mzdového předpisu FZÚ a 
Spisového a skartačního řádu FZÚ, viz zápisy z 50., 51., 53., 54. a 55. zasedání. 

• Rada schválila úpravu textu návrhu změny Zřizovací listiny FZÚ z podnětu Dozorčí 
rady FZÚ, viz zápis z 50. zasedání. 

• Rada vyslovila souhlas s návrhy na kandidáty na externí členy Akademického sněmu 
AV ČR, viz zápis z 50. zasedání. 

• Rada vyslovila souhlas s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, viz zápis z 54. zasedání. 

• Byl projednán návrh na udělení Praemium Academiae, viz zápis z 55. zasedání. 
• Rada projednala a doporučila k podání návrh na udělení Ceny AV ČR za dosažené 

vynikající výsledky velkého vědeckého významu, viz zápis z 50. zasedání. 
• Rada projednala a doporučila nominaci pracovníka FZÚ na mezinárodní cenu 

Slovenské akademie věd, viz zápis z 50. zasedání. 
• Rada projednala a doporučila k podání návrhy na udělení čestné oborové medaile 

Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, viz zápisy z 50. a 54. zasedání. 
• Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s 

jejich podáním, viz zápis z 50. zasedání. 
• Rada projednala a doporučila k podání žádost o Fellowship J. E. Purkyně, viz zápis z 

54. 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 z 51. a 54. zasedání. 

• Rada projednala návrh kolektivní smlouvy mezi FZÚ a ZO OSPVV na další rok – 
období mezi konferencemi odborové organizace – a schválila návrh nové úpravy 
vnitřního předpisu FZÚ Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem, viz zápisy 
z 50. a 51. zasedání. 



• Poté, co proběhla formou seminářů veřejná prezentace a obhajoba návrhů na nákup 
nákladných přístrojů a následně je projednalo kolegium ředitele, projednala Rada 
jednotlivé návrhy a doporučila řediteli jejich pořadí k podání, viz zápis z 52. zasedání. 

• Rada projednala návrhy projektů FZÚ přihlášené do veřejné soutěže GA ČR, viz 
zápis z 51. zasedání. 

• Rada se seznámila s informacemi o účasti FZÚ v programu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací Gama Technologické agentury České republiky a 
o ustavení komise ve FZÚ pro využití výstupů v aplikační a průmyslové sféře. 

• Rada se seznámila s výsledky 1. stupně hodnocení návrhů výzkumných infrastruktur 
s účastí FZÚ (výzva vypsaná MŠMT) a vzala s uspokojením na vědomí, že díky 
velkému úsilí předkladatelů a kvalitě podaných návrhů z FZÚ se ústav podílí na 
polovině z celkem 25 schválených výzkumných infrastruktur (v 9 výzkumných 
infrastrukturách  FZÚ vystupuje jako navrhovatel a ve 3 jako partner).  

• Rada se seznámila se zásadami hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť 
AV ČR za léta 2010-2014 připravovaného na rok 2015, viz zápis z 52. zasedání. 

• Rada projednala 12 návrhů dohod o spolupráci mezi FZÚ a dalšími institucemi, viz 
zápisy z 50., 52., 53., 54., a 55. zasedání. 

 
 
V Praze 9. dubna 2015      Petr Reimer, CSc. 
         předseda Rady FZÚ 
 
 


