
 

Zápis z 19. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 9. června 2009 na pracovišti Slovanka   

 

Přítomni:    M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, J. Humlíček, J. Chýla, V. Janiš,  

 K. Jungwirth, J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss,  

 A. Šimůnek  

Omluveni:   P. Höschl, E. Hulicius  

Hosté:  F. Máca, J. J. Mareš, J. Rosa, V. Cháb, B. Rus  

 

Program jednání 

   
1. Rada schválila zápis ze svého 18. zasedání, konaného 29. 4. 2008, bez připomínek. 

2. V. Cháb a B. Rus informovali Radu o projektech CESLAB a ELI, na jejichž přípravě se 

pracovníci Fyzikálního ústavu podílejí. Následná diskuse se týkala zejména potenciálního 

využití obou těchto zařízení pro fyzikální výzkum, finančních závazků FZÚ spojených s  

jejich provozem a personálního zajištění. Rada podporuje záměr vedení FZÚ být navrho-

vatelem projektu ELI, ale konstatuje, že FZÚ nemá dostatečnou kapacitu pro účast na 

projektu CESLAB.     

3. Rada projednala výroční zprávu FZÚ AV ČR, v. v. i., za rok 2008 a vzala na vědomí vy-

jádření Dozorčí Rady FZÚ k této zprávě, přednesené jejím místopředsedou J. Rosou:  

„Výroční zpráva podává ucelený a věrný obraz odborné činnosti i stavu hospodaření FZÚ 

v roce 2008, včetně pozitivního výroku auditora. Ve FZÚ bylo během r. 2008 publikováno 

547 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, 80 v neimpaktovaných peri-

odikách, 10 knižních publikací (3 monografie a 7 kapitol) a 85 příspěvků v konferenčních 

sbornících. Na pracovišti FZÚ bylo v r. 2008 řešeno 23 projektů EU. Touto kvantitou i 

kvalitou publikační produkce a velmi úspěšným zapojením do evropských projektů se FZÚ 

řadí nejen mezi nejproduktivnější ústavy AV ČR, ale i výzkumné organizace v ČR vůbec. 

Také v r. 2008 se podařilo udržet příznivý poměr institucionálního a účelového financo-

vání. Podíl účelových a mimorozpočtových prostředků na celkovém rozpočtu dosáhl 

téměř 42%.“  

Rada poté schválila výroční zprávu s drobnými připomínkami, které budou zapracovány 

do jejího konečného textu. Poté bude text výroční zprávy umístěn na webovou stránku 

FZÚ.        

4. V souvislosti se zvolením J. Chýly do AR AV ČR a jeho odstoupením z funkce předsedy 

Rady FZÚ, byl v tajné volbě (9 hlasů pro, 3 se zdrželi) zvolen předsedou Rady J. Kočka. 

Novým místopředsedou Rady byl poté v tajném hlasování (11 pro, 1 se zdržel) zvolen     

J. Chýla.   

5. Různé: 

- K. Jungwirth požádal členy Rady, aby mu jako členovi Vědecké Rady AV dávali pod-

něty z FZÚ k jejich projednání na VR AV. 

- J. Chýla informoval Radu o přípravě státního rozpočtu na rok 2010 v oblasti výzkumu 

a vývoje.  

Příští zasedání Rady se bude konat začátkem září na pracovišti v Cukrovarnické, termín bude 

upřesněn později.  

V Praze dne 9. 6. 2009 

J. Chýla, J. Kočka  

J. Kodymová 


