Informace o Radě FZÚ AV ČR, v. v. i., pro výroční zprávu o činnosti
a hospodaření za rok 2017
V roce 2017 došlo po pravidelných volbách na další funkční období ve složení Rady FZÚ AV
ČR, v. v. i., ke změnám k 13. 2. 2017.
do 12. 2. 2017
Předseda:
Místopředseda:
Interní členové:

Externí členové:

Tajemník:

Petr Reimer, CSc.
doc. 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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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
PřF MU
ÚFM AV ČR, v. v. i.
FZÚ AV ČR, v. v. i.

od 13. 2. 2017
Předseda:
Místopředseda:
Interní členové:

Externí členové:

Tajemník:

doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
RNDr. Stanislav Kamba, CSc.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.
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.
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
prof. Jan Řídký, DrSc.
FZÚ AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
MFF UK
Mgr. Jindřich Houžvička, Ph.D.
CRYTUR, spol. s r.o.
doc. RNDr. František Chmelík, CSc. MFF UK
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. ÚFCH JH AV ČR, v. v. i.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
ÚFM AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jiří Rameš, CSc.
FZÚ AV ČR, v. v. i.

Data zasedání Rady FZÚ AV ČR, v. v. i.
68. zasedání
69. zasedání
70. zasedání
71. zasedání
72. zasedání
73. zasedání
74. zasedání
75. zasedání

24. 1. 2017
27. 2. 2017
28. 3. 2017
25. 4. 2017
24. 5. 2017
27. 6. 2017
25. 9. 2017
4. 12. 2017

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
Ing. Jiří Červenka, Ph.D., vědecký tajemník FZÚ
Ing. Roman Hvězda, zástupce ředitele pro projekty ELI Beamlines a HiLASE, vedoucí
sekce realizace projektu ELI Beamlines
Ing. Miroslav Hořejší, vedoucí oddělení provozní účtárny a rozpočtu FZÚ

Významné záležitosti projednané Radou FZÚ











Rada projednala složení výběrové komise pro obsazení funkce ředitele FZÚ pro
následující období 2017–2022, schválila jmenování interních a externích členů této
komise a zvolila jejího předsedu, viz zápis ze 68. zasedání.
Rada vzala na vědomí zprávu o jednání výběrové komise pro obsazení funkce
ředitele FZÚ, ve které komise doporučila jako kandidáty na funkci ředitele pracoviště
oba uchazeče přihlášené do výběrového řízení. Poté vyslechla vystoupení obou
kandidátů. Na základě výsledků tajného hlasování Rada rozhodla navrhnout
předsedovi AV ČR na jmenování do funkce ředitele FZÚ Michaela Prouzu, viz zápis
ze 69. zasedání.
Rada na svém prvním zasedání v novém složení po volbách zvolila jako svého
předsedu M. Nikla a jako místopředsedu T. Mocka. Tajemníkem byl jmenován J.
Rameš, viz zápis ze 69. zasedání.
Rada projednala a schválila návrh rozpočtu provozních nákladů a výnosů a výhled
financování investičních potřeb FZÚ pro rok 2017, jakož i střednědobý výhled
provozních nákladů a výnosů na roky 2018 a 2019, viz zápis ze 71. zasedání.
Rada schválila návrh ředitele na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016, viz
zápis ze 75. zasedání.
Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FZÚ za rok 2016, viz zápis
ze 73. zasedání.




















Rada se podrobně zabývala projektem ELI Beamlines. Vzala na vědomí zprávu o
zdrojích financování ELI Beamlines do roku 2022 a s tím související otázkou
prodlužování smluv zaměstnanců sekce realizace projektu ELI Beamlines (sekce 9).
Zástupce ředitele pro projekty ELI Beamlines a HiLASE a vedoucí sekce 9 R. Hvězda
seznámil Radu s aktuálním stavem projektu a s plány jeho dalšího vývoje. Podrobně
informoval o řešení vzniklých problémů spojených s nedostatky ve stabilitě části
podlahových konstrukcí a s úpravou systému chlazení. Promluvil též o dokončení
laserových systémů a termínech jejich instalace, jež bylo nutné sladit s
odstraňováním výše zmíněných závad na stavební infrastruktuře. Rada se
v souvislosti s ELI Beamlines zabývala i tématy jako otázky lidských zdrojů, vývoj
experimentálních programů a uživatelských projektů, struktura budoucí uživatelské
komunity, dokončení infrastruktury a její otevření pro uživatele, postupné navyšování
provozních kapacit nebo dokončení institucionálního rámce pro provoz a založení
konsorcia ELI ERIC. Ke všem projednávaným tématům proběhla obsáhlá diskuse.
Rada vyslovila souhlas s návrhem vedení ústavu a vedení sekce realizace projektu
ELI Beamlines na pokrytí nákladů souvisejících s předfinancováním realizací
nápravných opatření pro úpravu podlah v budově ELI z fondu reprodukce majetku
nebo v případě, že si to charakter opatření vyžádá, z rezervního fondu, viz zápis
ze 74. zasedání.
Rada schválila změny vnitřních předpisů FZÚ – Organizačního řádu FZÚ, Volebního
řádu pro volbu členů Rady FZÚ, Vnitřního mzdového předpisu FZÚ, Pravidel pro
hospodaření se sociálním fondem a Spisového a skartačního řádu FZÚ, viz zápisy
ze 68., 72., 73. a 74. zasedání.
Rada projednala a podpořila návrh na udělení ceny AV ČR za mimořádné výsledky
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, viz zápis ze 69. zasedání.
Byl projednán návrh na udělení Akademické prémie, viz zápis ze 70. zasedání.
Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho a vyslovila souhlas s
jejich podáním, viz zápis ze 70. 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 71. a 74. 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 68. a 74. 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 zápisy ze 70. a 75. zasedání.
Rada projednala a schválila interní dokument Program výzkumné činnosti FZÚ na
léta 2017-2022, viz zápis ze 74. zasedání.
Rada projednala návrh Kolektivní smlouvy mezi FZÚ a Základní organizací OSPVV
při FZÚ a doporučila ji, poté co bude schválena odborovou konferencí, řediteli
k podpisu, viz zápis ze 70. zasedání.



Rada projednala 26 návrhů dohod o spolupráci mezi FZÚ a dalšími institucemi nebo
dokumentů podobného charakteru, viz zápisy ze 68., 69., 70., 71., 72., 73. a 74.
zasedání.

V Praze 1. března 2018

doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
předseda Rady FZÚ

