
 

Zápis z 23. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 27. ledna 2010 na pracovišti Cukrovarnická   

 

Přítomni:    M. Glogarová, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Chýla, K. Jungwirth, V. Janiš, J. Kočka, 

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

Omluveni:   P. Höschl, P. Hedbávný, J. Humlíček 

Hosté:  M. Nekvasil, F. Máca, B. Rezek, J. Rosa, P. Šittner  

 

Program jednání 
 

1. Rada schválila zápis ze svého 22. zasedání, konaného 9. 12. 2009, bez připomínek. 

2. Rada podrobně projednala situaci kolem minulého a dalšího vývoje IAV (Institut aplikova-

ných věd). Ředitel nejprve podal informaci o závěrech posledního zasedání Valné hromady 

představenstva IAV v prosinci 2009 a o variantách plánu výdajů IAV 12/2009-03/2010, tj. 

neţ se rozhodne o podání či nepodání projektu do dalšího kola OPPK (Operační program 

Praha Konkurenceschopnost). Rada vyslechla k této věci informace a názory V. Nekvasila 

(předsedy představenstva IAV) a pozvaných kolegů z FZÚ P. Šittnera a B. Rezka, kteří 

jsou zainteresováni na projektu IAV svými vědeckými programy (P. Jelínek byl omluven, 

názor L. Juhy tlumočil J. Krása).  

Po obsáhlé diskusi Rada doporučuje řediteli, aby nepodpořil podání projektu IAV do další 

výzvy OPPK, pokud se neobjeví nové zásadní pozitivní informace o dalším vývoji. 

 

3. Rada projednala návrh smlouvy předloţený ředitelem o spolupráci mezi FZÚ AV v. v. i. a 

Fakultou biomedicínckého inţenýrství ČVUT se sídlem v Kladně a doporučila řediteli tuto 

smlouvu uzavřít.  

      

4. Rada projednala na návrh ředitele novelu Mzdového předpisu FZÚ AV v. v. i., která se 

týká smluvní mzdy, určené čl. 7, 8 a 19 Mzdového předpisu. Navrhované změny byly po 

podrobné diskusi a úpravách Radou jednomyslně schváleny. 

 

5. Po obsáhlé diskusi otázek, spojených se statutem Emeritní pracovník, ať uţ na úrovni AV 

či FZÚ, Rada projednala ţádost vedoucího sekce 4 o udělení statutu Emeritní pracovník 

FZU F. Francovi s účinností od 1. 2. 2010.  Ţádost byla jednomyslně v tajném hlasování 

schválena.  

   

6. Různé: 

- K. Jungwirth upozornil na naléhavost řešení otázky financování mladých badatelů pla-

cených z prostředků Center MŠMT, která budou ukončena k 31. 12. 2010. Navrhl, aby 

byla vyvinuta aktivita směrem k MŠMT na vypsání např. stipendií, ze kterých by mohlo 

pokračovat financování těchto mladých lidí v r. 2011 a dále. J. Kočka a  J. Chýla 

k tomuto bodu uvedli, ţe UK jiţ podobnou iniciativu zahájila a bude třeba se k ní připo-

jit.  

- J. Chýla informoval Radu o připravované koncepci hodnocení v rámci AV ČR, které 

proběhne během roku 2010, a jehoţ výsledky budou podkladem pro interní hodnocení a 

financování ústavů AV v r. 2012.             

Příští zasedání Rady se uskuteční na Slovance. Termín konání bude oznámen později podle 

naléhavosti jednání.     

 

27. 1. 2010 

Jan Kočka  

Jarmila Kodymová 


