
 

Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti 
a hospodaření za rok 2015 

 

 
V roce 2015 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. 
 
56. zasedání  24. 3. 2015 
57. zasedání  28. 4. 2015 
58. zasedání  26. 5. 2015 
59. zasedání  23. 6. 2015 
60. zasedání  22. 9. 2015 
61. zasedání  8. 12. 2015 
 
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 opakovaně zabývala problematikou projektu ELI Beamlines. Na zasedáních 

Rady vystupovali k tomuto tématu manažer a vedoucí sekce realizace projektu ELI 
Beamlines R. Hvězda a ředitel FZÚ J.Řídký. Informovali Radu o vývoji a aktuálním 
stavu projektu. Ve svých prezentacích se věnovali stavbě, technologiím, 
experimentům, harmonogramu realizace, vývoji obsazení projektového týmu, 
managementu, rozpočtovým opatřením, výběrovým řízením a dalším otázkám. V roce 
2015 byla ukončena první fáze projektu, v jejímž rámci byla mimo jiné kompletně 
dokončena výstavba budov. V říjnu 2015 proběhlo slavnostní otevření mezinárodního 
laserového výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech. Rada se seznámila i 
s problematikou přechodu do druhé fáze projektu (2016-2017) a otázkami spojenými 
s financováním provozu laboratoře ELI Beamlines po jejím vybudování. Ke všem 
těmto tématům proběhla obsáhlá diskuse. Viz zápisy z 57., 58., 60. a 61. zasedání. 

 Rada projednala a schválila návrh rozpočtu provozních nákladů a výnosů a výhled 
financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2015, viz zápis z 57. zasedání. 

 Rada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2014 do rezervního fondu a do fondu 
reprodukce majetku, viz zápis z 61. zasedání. 

 Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2014, viz zápis z 
59. zasedání. 

 Rada schválila změny vnitřního předpisu FZÚ Pravidla pro hospodaření se sociálním 
fondem, Vnitřního mzdového předpisu FZÚ a Spisového a skartačního řádu FZÚ, viz 
zápisy z 59. a 61. zasedání. 

 Byl projednán návrh na udělení Akademické prémie, viz zápis z 56. zasedání. 
 Rada projednala podání návrhu na udělení čestné medaile Za zásluhy o Akademii 

věd České republiky, viz zápis z 56. zasedání. 
 Rada projednala návrh na udělení čestné medaile AV ČR De scientia et humanitate 

optime meritis a doporučila řediteli, aby tento návrh podal, viz zápis ze 60. zasedání. 
 Rada projednala a doporučila k podání návrh na udělení čestné oborové medaile 

Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, viz zápis ze 60. zasedání. 
 Rada schválila návrh na udělení statutu emeritního pracovníka AV ČR, viz zápis 

ze 61. zasedání. 
 Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s 

jejich podáním, viz zápis z 56. zasedání. 
 Rada projednala a doporučila k podání žádost o Fellowship J. E. Purkyně, viz zápis z 

57. 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 56. a 60. zasedání. 

 Rada projednala návrh kolektivní smlouvy mezi FZÚ a ZO OSPVV na další rok – 
období mezi konferencemi odborové organizace, viz zápis z 56. 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 58. zasedání. 

 Rada projednala návrhy projektů FZÚ přihlášené do veřejné soutěže GA ČR, viz 
zápis z 56. zasedání. 

 Rada jednala o přípravě projektů s účastí FZÚ v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), viz zápisy z 58. a 60. zasedání. 



 Rada schválila návrh, aby se FZÚ stal spolu se Středočeským krajem a 
Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., zakládajícím členem spolku Středočeské 
inovační centrum (SIC), viz zápisy z 57. a 58. zasedání. 

 Rada se seznámila s plány na rozvoj regionu STAR (Science and Technology 
Advanced Region) na ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec, který je velmi 
atraktivní z hlediska inovačního potenciálu a v němž hraje důležitou roli ELI 
Beamlines, viz zápis z 57. zasedání. 

 Rada prodiskutovala otázku smluvních mezd. Bylo zdůrazněno, že pokud Rada 
schválí přiznání smluvní mzdy, jde vždy a bez výjimky o klíčového pracovníka ústavu, 
výsledky jehož práce jsou významným přínosem v mezinárodním měřítku a zvyšují 
prestiž ústavu, viz zápis ze 60. zasedání. 

 Rada se seznámila se základními body nové strategii AV ČR (nazývané 
v dokumentech Strategie AV21) a se souvisejícími otázkami, viz zápis z 59. 
zasedání. 

 Členové Rady se zúčastnili zasedání hodnotitelských komisí ve FZÚ v rámci 
hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 (komise 
8 - Engineering and technology, komise 3 – Physical sciences ). Uskutečnilo se též 
setkání obou komisí s Radou FZÚ, viz zápis ze 60. zasedání. 

 Rada projednala 28 návrhů dohod o spolupráci mezi FZÚ a dalšími institucemi nebo 
dokumentů podobného charakteru, viz zápisy z 56., 57., 58., 59., 60. a 61. zasedání. 

 
 
V Praze 29. února 2016      Petr Reimer, CSc. 
         předseda Rady FZÚ 
 

 


