
 

 

Zápis ze 14. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného dne 30. září 2008 na pracovišti Cukrovarnická   

 

Přítomni:    M. Glogarová, P. Hedbávný, E. Hulicius, J. Chýla, V. Janiš, J. Kočka,  

 J. Kodymová, J. Řídký, A. Šimůnek  

Omluveni:   J. Hořejší, P. Höschl, K. Jungwirth, J. Humlíček, J. Krása, O. Schneeweiss 

Hosté:          F. Máca, J. J. Mareš 

 

Program jednání 

   
1. Na veřejném zasedání Rada vyslechla vystoupení žadatelů o nákup nadlimitních investič-

ních zařízení pro rok 2009. 

2. Rada schválila zápis ze svého 13. zasedání konaného 2. 9. 2008 s tím, že se bod 7. Různé 

doplňuje o následující odstavec: 

- Ředitel připomněl, že s přechodem do režimu organizace v. v. i. skončilo zvyšování tarif-

ních mezd zaměstnanců v souvislosti s dobou praxe vždy po třech letech. V této souvis-

losti Radu informoval, že pro zajištění růstu mezd s přibývající praxí bude ve spolupráci 

s vedoucími oddělení a sekcí pravidelně hodnotit výkonnost všech pracovníků zařaze-

ných ve třídách O, a to jednou za tři roky. K tomuto hodnocení předloží vedoucí odděle-

ní a sekcí návrhy na zvýšení tarifní mzdy a podle možnosti rozpočtu ústavu proběhnou 

jejich úpravy. Úpravy mezd výzkumných pracovníků budou vycházet ze závěrů jednání 

pravidelných zasedání atestační komise.  

3. Rada projednala žádosti o nadlimitní investice, přednesené ve veřejné části a po diskusi 

vzala na vědomí seznam pořadí návrhů, které FZÚ podá do konkurzu o nadlimitní inves-

tice. Považuje za přiměřené, aby se v případě jejich schválení FZÚ podílel na financování 

těchto investic 20% pořizovací ceny.       

4. Různé: 

- Ředitel informoval Radu o svém rozhodnutí jmenovat J. J. Mareše vedoucím sekce 3 

(Fyzika pevných látek) s účinností od 1. 1. 2009. 

- Rada vzala na vědomí informaci ředitele, že po vzájemné dohodě s odbory bude plat-

nost stávající kolektivní smlouvy prodloužena do 30. 4. 2009. 

  

Příští zasedání Rady se uskuteční 9. 12. 2008 v 10 hod na pracovišti Slovanka.   

 

V Praze dne 30. 9. 2008 

J. Chýla  

J. Kodymová 

 


