Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti
a hospodaření za rok 2016
V roce 2016 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.

FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
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.
62. zasedání
63. zasedání
64. zasedání
65. zasedání
66. zasedání
67. zasedání

22. 3. 2016
22. 4. 2016
25. 5. 2016
14. 6. 2016
27. 9. 2016
29. 11. 2016

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, vedoucí sekce realizace projektu ELI Beamlines

Významné záležitosti projednané Radou FZÚ






















Rada se opakovaně zabývala problematikou projektu ELI Beamlines. Na zasedáních
Rady vystoupili k tomuto tématu ředitel FZÚ J. Řídký a vedoucí sekce realizace
projektu ELI Beamlines R. Hvězda. Informovali Radu o aktuálním stavu projektu a
plánech na jeho další vývoj ve 2. fázi implementace i v následující provozní fázi. Ve
svých prezentacích se věnovali stavbě, technologiím, experimentům, harmonogramu
realizace, vývoji obsazení projektového týmu, managementu, rozpočtovým
opatřením, výběrovým řízením, projektům OP VVV souvisejícím s ELI Beamlines,
jakož i otázkám spojeným se současným ELI Delivery Consortium a vytvořením
budoucího konsorcia ELI ERIC. Ke všem tématům proběhla obsáhlá diskuse. Viz
zápisy ze 65. a 67. zasedání.
Rada projednala a schválila návrh rozpočtu provozních nákladů a výnosů a výhled
financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2016, viz zápis ze 63. zasedání.
Rada schválila návrh ředitele na úhradu ztráty FZÚ za rok 2015, viz zápis ze 67.
zasedání.
Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2015, viz zápis z
65. zasedání.
Rada schválila změny vnitřních předpisů FZÚ – Organizačního řádu FZÚ, Vnitřního
mzdového předpisu FZÚ, Jednacího řádu Rady FZÚ, Volebního řádu pro volbu členů
Rady FZÚ a Spisového a skartačního řádu FZÚ, viz zápisy ze 62., 63., 65., 66. a 67.
zasedání.
Byl projednán návrh na udělení Akademické prémie, viz zápis ze 62. zasedání.
Rada schválila návrh na udělení statutu emeritního pracovníka AV ČR, viz zápis
ze 63. zasedání.
Rada schválila změnu statutu emeritního pracovníka FZÚ AV ČR, v. v. i., viz zápis ze
63. zasedání.
Rada schválila návrh na udělení statutu emeritního pracovníka FZÚ AV ČR, v. v. i.,
viz zápis ze 63. zasedání.
Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s
jejich podáním, viz zápis ze 62. zasedání.
Rada projednala a nedoporučila k podání žádost o Fellowship J. E. Purkyně, viz
zápisy ze 65. a 66. 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 62. a 66. zasedání.
Rada projednala žádosti o finanční podporu v rámci Programu na podporu
mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (Program MSM) a
vyslovila souhlas s podáním všech žádostí, viz zápis ze 66. zasedání.
Rada se podrobně a opakovaně zabývala závěry hodnotitelských komisí týkajícími se
ústavu jako celku i jednotlivých týmů v rámci hodnocení výzkumné a odborné činnosti
pracovišť AV ČR v letech 2010-2014, jakož i návrhy organizačních opatření
motivovanými tímto hodnocením, viz zápisy ze 63. 64., 65. a 67. zasedání.
Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele FZÚ a projednala
přípravu tohoto výběrového řízení, viz zápis ze 67. zasedání.
Poté, co proběhla formou seminářů veřejná prezentace a obhajoba návrhů na nákup
nákladných přístrojů a následně je projednala porada ředitele, projednala Rada









jednotlivé návrhy a doporučila řediteli jejich pořadí k podání, viz zápis ze 64.
zasedání.
Rada projednala návrhy projektů FZÚ přihlášené do veřejné soutěže GA ČR a
dalších projektů, viz zápis ze 62. zasedání.
Rada podpořila stanovisko ředitele při uzavírání Kolektivní smlouvy a Dohody o
postupu při uzavírání pracovních poměrů s odborovou organizací (ZO OSPVV), viz
zápisy ze 63. a 66. zasedání.
Rada projednala návrh Společenské smlouvy o založení České společnosti pro
astročásticovou fyziku, kde FZÚ je jednou ze smluvních stran, viz zápis ze 66.
zasedání.
Rada se seznámila s novou koncepci oficiálního časopisu a komunikace AV ČR, viz
zápis ze 66. 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 10. ůnora 2017

Petr Reimer, CSc.
předseda Rady FZÚ

