
 

Zápis z 21. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 20. října 2009 na pracovišti Slovanka   

 

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

J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, O. Schneeweiss, A. Šimůnek  

Omluveni:   J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, K. Jungwirth 

Hosté:  F. Máca, J. J. Mareš, J. Rosa  

 

Program jednání 

   
1. A. Šimůnek upozornil, že v zápisu z 20. zasedání Rady, konaného 8. 9. 2009 v bodu Různé 

vypadlo následující: „E. Hulicius upozornil, že jeho časově náročná pedagogická spoluprá-

ce s ČVUT není touto vysokou školou honorována. Totéž konstatoval A. Šimůnek a V. Ja-

niš o spolupráci s MFF UK, následovala krátká diskuse, související s rozpočtem AV“.  

S touto opravou Rada schválila zápis ze svého 20. zasedání. 

2. Na veřejném zasedání, které řídil J. Rosa, Rada vyslechla vystoupení žadatelů o nákup ná-

kladných investičních zařízení (s cenou do 5 mil. Kč) pro rok 2010.  

3. J. Kodymová konstatovala, že všichni členové Rady odsouhlasili per rollam změnu roz-

počtu Sociálního fondu FZÚ, týkající se vydělení položky v objemu 60 tis. Kč z prostředků 

na sociální výpomoc pro účely očkování zaměstnanců ústavu proti sezónní chřipce. 

4. J. Kočka informoval o Shromáždění výzkumných pracovníků, které se konalo 5. 10. 2009 a 

ředitel ústavu podal informaci o výsledcích hlasování o kandidátech na interní a externí 

členy Vědecké rady AV. Tyto výsledky jsou uvedeny na webové stránce FZÚ.  

5. Rada projednala návrh na statut „Emeritní pracovník FZÚ“ formulový A. Šimůnkem a      

J. Kočkou. Po diskusi jednotlivých bodů v tomto návrhu byla odsouhlasena a upravena po 

připomínkách konečná verse.           

6. Rada projednala žádosti o nákladné investice, přednesené ve veřejné části, a v diskuzi jed-

notliví členové Rady vyjádřili svůj názor na pořadí, kvalitu a důležitost předložených ná-

vrhů.  Pořadí jednotlivých položek tak, jak jej doporučuje Rada řediteli, je následující (po-

řadí – položka v Příloze 1, která je na vy68dan9 u tajemnice Rady): 

                               1 – b, 2 – d, 3 – f, 4 – a, 5 – e, 6 – g, 7 – h, 8 – c. 

       Rada považuje za přiměřené, aby se v případě jejich schválení na těchto investicích FZÚ 

       podílel 20%. 

  

7. Různé: 

- Rada potvrdila souhlas s již dříve projednanými smluvními mzdami těchto zahraničních 

pracovníků FZÚ: A. T. Nguyen (pobyt 5. 1. – 31. 7. 2009), F. Gliksohn (1. 11. 2008 – 

30. 10. 2011).     

- Ředitel požádal Radu o vyjádření k žádosti ředitele Ústavu fyziky plazmatu o podporu 

podání projektu „Centrum speciální optiky a optoelektronických systémů“ do OP    

VaVpI a o spolupráci na tomto projektu. Členové Rady byli seznámeni s Anotací pro-

jektu a doporučili po diskusi jinou formu spolupráce.  

       

Příští zasedání Rady se bude konat 8. 12. 2009 ve 14 hod. na pracovišti v Cukrovarnické.   

21. 10. 2009 

Jan Kočka  

Jarmila Kodymová 

 


