
 

Zápis z 15. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného dne 9. prosince 2008 na pracovišti Slovanka   

 

Přítomni:    M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, P. Höschl, E. Hulicius, J. Chýla,  

 V. Janiš, J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, O. Schneeweiss, J. Řídký,  

 A. Šimůnek  

Omluveni:   K. Jungwirth, J. Humlíček 

Hosté:          F. Máca, J. Rosa, V. Nekvasil, B. Rus,  

 

Program jednání 

   
1. Rada schválila zápis ze svého 14. zasedání konaného 30. 9. 2008 bez připomínek.  

2. J. Kočka a V. Nekvasil informovali Radu o současném stavu a průběhu dalších jednání 

týkajících se projektu IAV (Institut aplikovaných věd). B. Rus informoval o současném 

schvalovacím procesu projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), který je připravován 

v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.    

3. Rada projednala návrh ředitele ústavu na úpravu vnitřního mzdového předpisu FZÚ před-

nesený J. Chýlou a schválila úpravu ustanovení (9) článku 9 o osobním příplatku v tomto 

znění: „Na přiznání osobního příplatku není právní nárok. Osobní příplatek může být 

upraven nebo odňat.“ 

4. V. Janiš předložil Radě návrh na úpravu článku 10 Organizačního řádu FZÚ, týkající se 

změny struktury a názvů některých oddělení v sekcích 2, 3 a 4. Rada tento návrh po dis-

kusi přijala.  

5. Rada projednala hostování výzkumných pracovníků v ústavu  ze zemí mimo EU podle 

jmenného seznamu (seznam uložen u tajemnice Rady) a doporučila jejich účast na řešení 

výzkumných projektů. 

6. Různé 

- Rada schválila návrh ředitele požádat Koordinační komisi AV o udělení statutu eme-

ritního pracovníka AV ČR V. Šimákovi.  

- V návaznosti na bod 1 schváleného zápisu ze 14. zasedání Rady ředitel informoval o 

nové  možnosti pořídit přístroj NANOESCA s významnou slevou, s tím, že přístroj by 

byl umístěn na svazku synchrotronu Elettra v Terstu. Na jeho pořízení i využívání by 

se kromě FZÚ AV ČR podílely ÚFCH-JH AV ČR, ÚMP AV ČR, ÚMCH AV ČR a 

ÚACH AV ČR. Prostředky na nákup  by měly být získány v rámci konkurzu AV ČR 

na nákladné přístroje. Rada tuto investici podporuje. 

- Ředitel seznámil Radu s možností uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou členy orgánů právnických osob. Rada uzavření takové smlouvy 

doporučila.   

 

Příští zasedání Rady se uskuteční 3. 2. 2009 v 10 hod na pracovišti Cukrovarnická.   

 

V Praze dne 9. 12. 2008 

J. Chýla  

J. Kodymová 

 

 


