
Ev. č. RFZU/Z-81/2019 

 

 

Zápis z 81. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 19. března 2019 na pracovišti Slovanka 
 

Přítomni: A. Dejneka, Z. Doležal, A. Fejfar, S. Kamba, J. Kolorenč, P. Lejček, J. J. Mareš, T. Mocek, 

M. Nikl, M. Prouza, J. Řídký, Z. Samec, O. Schneeweiss 

Omluveni: J. Houžvička, F. Chmelík 

Tajemník: J. Rameš 

Hosté: I. Gregora 

 

 

 

Program jednání 
 

1. Rada FZÚ AV ČR, v. v. i., (dále jen Rada) schválila zápis z 80. zasedání konaného 27. 11. 2018 bez 

připomínek. 

 

2. M. Nikl seznámil Radu s výsledky hlasování per rollam v období po 80. zasedání. Rada hlasovala 

celkem o 6 bodech:   

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ (Centrum HiLASE) a Ruhr-

University Bochum, Německo. (Hlasovalo 14 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada schválila změnu Vnitřního mzdového předpisu FZÚ spočívající ve změně hranic 

v jednotlivých tarifních třídách V a O. (Hlasovalo 14 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Max-Planck Institute for 

Chemical Physics of Solids, Dresden, Německo. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila 

souhlas.) 

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a University of Mainz, 

Německo. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Universität Stuttgart, 

Německo. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 Rada projednala návrh dohody o spolupráci (MoU) mezi FZÚ a Technische Universität 

Wien, Rakousko. (Hlasovalo 15 členů Rady, Rada vyslovila souhlas.) 

 

3. Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci mezi FZÚ (ELI Beamlines) a Univerzitou vědy a 

techniky ve Wroclawi (Politechnika  Wrocławska), Polsko.  

 

4. Rada projednala návrhy na udělení prémie  Lumina quaeruntur L. Ondičovi a M. Paściakovi a po 

diskusi vyslovila souhlas, aby ředitel FZÚ předložil Akademické radě AV ČR oba návrhy. 

 

5. Rada projednala návrh na udělení Akademické prémie O. Heczkovi a vyjádřila souhlas s jeho 

podáním. 

 



6. Rada projednala návrhy na udělení Prémie Otto Wichterleho. Navrhovaní kandidáti jsou A. 

Artemenko, J. Čapek, K. Kůsová, R. Lipinski Jusinskas a O. Lunov. Rada vyslovila souhlas s podáním 

všech návrhů. 

 

7. Rada projednala a doporučila podání návrhu na udělení čestné medaile AV ČR De scientia et 

humanitate optime meritis prof. R. Wiesendangerovi. 

Rada projednala a doporučila podání návrhu na udělení čestné medaile AV ČR De scientia et 

humanitate optime meritis V. Nekvasilovi. 

 

8. Rada projednala návrh na udělení Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce V. Jarému a vyslovila 

souhlas s jeho podáním. 

 

9. Rada projednala a podpořila návrh na jmenování B. Velického emeritním vědeckým pracovníkem 

AV ČR. 

 

10. Rada schválila změny vnitřního předpisu FZÚ Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem, 

konkrétně jeho § 4, článku II. V článku je zejména doplněna možnost čerpání příspěvku na 

úhradu předškolního vzdělávání dětí. 

 

11. Rada projednala návrh konsorciální smlouvy pro H2020 projekt ATLANTIC, v níž je FZÚ smluvní 

stranou. 

  

12. Různé 

 M. Prouza informoval Radu o první výzvě MŠMT týkající se prescreeningu návrhů 

projektů pro nové operační programy v období 2021-2027. Konstatoval, že vyhlídky na 

financování vědy a výzkumu v novém programovacím období jsou příznivé. Záměrem 

MŠMT je vybrat i relativně malý počet projektů označených jako strategické (orientačně 

3 až 4 projekty), jež by získaly významnou část finančních prostředků určených v daném 

období na vědu a výzkum. M. Prouza seznámil Radu s tím, že FZÚ podá dva návrhy na 

takové strategické projekty. První z nich je z oblasti laserové fyziky a jeho obsahem bude 

výzkum na unikátních zařízeních ELI Beamlines a Centra HiLASE. Předmětem druhého 

navrhovaného strategického projektu je fyzika pevných látek a materiálový výzkum a byl 

by ideovým pokračováním projektu SOLID21. Na jeho formulování se podílejí zástupci 

sekcí 2, 3, 4 a 5.  

V diskusi, která k tomuto tématu proběhla, bylo upřesněno, že návrhy těchto projektů 

jsou z pohledu MŠMT v počátečním a předběžném stadiu, s čímž mimo jiné souvisí to, že 

jsou v této fázi vyžadovány materiály přesně určeného a omezeného rozsahu, což 

neumožňuje zabíhat v návrzích do velkých podrobností. Byly upřesněn další postup při 

formulování návrhů.  

 M. Prouza dále informoval Radu o tom, ze prof. V. Tichonchuk, spolupracovník ELI 

Beamlines, podal žádost o grantový projekt EXPRO v rámci výzvy GA ČR. V případě, že 

projekt EXPRO získá, bylo by třeba přiznat mu smluvní mzdu a Radě bude tento návrh 

předložen ke schválení. Rada vzala tuto skutečnost na vědomí.  

 O. Schneeweiss informoval Radu o tom, že při hodnocení dílčích zpráv o řešení projektů 

GA ČR bylo zjištěno velké množství formálních nedostatků v oblasti vykazování čerpání 

finančních prostředků, přičemž významný podíl těchto zpráv s nedostatky pocházel z FZÚ. 

M. Prouza přislíbil, že záležitost prověří. 



 S. Kamba informoval Radu o návrhu projektu ERASMUS+, který podává Dr. S. Hlaváč ze 

Slovenské AV. Spolupracujícími institucemi jsou FZÚ, Vídeňská univerzita, Ljubljanská 

univerzita a Fyzikální ústav v Budapešti . 

Projekt je tříletý a je zaměřen na organizování soutěže Turnaj mladých fyziků. Ze strany 

FZÚ je hlavním organizátorem H. Němec.  

 Příští zasedání Rady proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 14 hodin na pracovišti 

Cukrovarnická.  

 

 

 

 

 

21. 3. 2019       Martin Nikl, předseda Rady FZÚ 

        Jiří Rameš, tajemník Rady FZÚ         

 

 


