
Zápis z 31. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 14. června 2011 v Cukrovarnické  

 

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

 K. Jungwirth, J. Kočka, J. Kodymová, J. Krása, J. Řídký, A. Šimůnek  

Omluveni:   P. Hedbávný, V. Janiš, O. Schneeweiss  

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

 

Program jednání 

 
1. Rada souhlasila s rozšířením programu jednání oproti původní pozvánce (projednání malé 

změny Organizačního řádu FZÚ, viz dále).  

2. Rada schválila již bez dalších připomínek zápis ze svého 30. zasedání konaného 12. 4. 2011, 

který byl předtím předsedou Rady po připomínkách některých členů upraven.  

3. J. Kočka podal informaci o výsledcích dvou hlasování per rollam v období mezi 30. a 31. zase-

dáním Rady FZÚ.  První hlasování se týkalo projednání grantových projektů GA ČR „Projekty 

na podporu excelence v základním výzkumu“. S podanými projekty podle databáze DAGRA 

vyslovilo souhlas bez připomínky 12 členů Rady, 1 další souhlasný hlas byl s formální připo-

mínkou a proti hlasoval jeden člen s nesouhlasnou poznámkou k vybraným projektům. Druhé 

hlasování per rollam na žádost ředitele ze dne 5. 5. 2011 se týkalo vyjádření Rady ke smlouvě 

mezi CNRS a FZÚ spolu s ÚJF AV, předloženou J. Paloušem za Akademickou radu AV. Ze 14 

obdržených odpovědí od členů Rady FZÚ souhlasilo se zaslaným návrhem smlouvy 9 členů, 3 

kladné hlasy byly podmíněné tím, že je smlouva po právní stránce formulována správně, a 2 

členové rady se zdrželi hlasování.             

4. F. Máca předložil k projednání Výroční zprávu FZÚ za rok 2010. J. Šafanda, předseda Dozorčí 

rady FZÚ, přednesl kladné hodnotící stanovisko DR k této zprávě a po diskusi členů Rady, tý-

kající se námětů pro příští výzkumnou zprávu, byla VZ všemi členy Rady schválena. 

5. J. Řídký podal obsáhlou informaci o současném stavu projektů financovaných z evropských 

strukturálních fondů, konkrétně o projektech SAFMAT, ELI a HiLASE. V souvislosti 

s projektem SAFMAT byla ředitelem navržena novela Organizačního řádu FZÚ, týkající se sta-

tutu a změny názvu oddělení, vytvořeného pro projekt SAFMAT v Sekci 4. Rada tento návrh 

po diskusi jednohlasně schválila. Pokud jde o projekty ELI a HiLASE, práce na jejich zahájení 

po schválení dotace v Bruselu v březnu 2011 je nyní závislá na dohodě mezi FZÚ a MŠMT o 

ceně pozemku v Dolních Břežanech. V souvislosti s projektem ELI diskutovala Rada také 

otázku smluvních mezd vědeckých pracovníků, kteří přicházejí z evropských pracovišť do FZÚ 

pracovat na tomto projektu. Mzda některých z nich bude hrazena z EU grantu programu OPVK 

(Operační Program pro Vzdělávání a Konkurenceschopnost). Rada se po diskuzi usnesla, že se 

k této otázce ještě vrátí na svém zářijovém zasedání a o konkrétních naléhavých dvou přípa-

dech bude hlasovat v nejbližším týdnu per rollam po poskytnutí potřebných informací ředitelem 

FZÚ.                          

 Příští zasedání Rady se bude konat v září na Slovance, přesný termín bude zavčas oznámen.     

 

15. 6. 2011        Jan Kočka   

         Jarmila Kodymová 


