
Zápis z 32. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 2. srpna 2011 na Slovance  

 

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

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

Omluveni:   J. Humlíček  

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

 

Program jednání 

 
1. Rada souhlasila s rozšířením programu jednání o bod, týkající se informace o projektech 

v databázi DAGRA. Ředitel omluvil nepřítomnost V. Růţičky (který byl pozván jako host a 

měl presentovat body 6 a 7 programu Rady), způsobenou jeho neodkladnou zahraniční cestou.  

2. Rada schválila zápis ze svého 31. zasedání, konaného 14. 6. 2011, bez připomínek. 

3. Rada projednala návrh smlouvy, předloţený ředitelem, na vytvoření Společné laboratoře mezi 

Laboratoří chemických laserů sekce 5 FZÚ a Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i. Po dis-

kuzi Rada vyslovila s věcným záměrem souhlas, ale doporučila řediteli podepsat místo vytvá-

ření Společné laboratoře Smlouvu o spolupráci mezi oběma pracovišti, pokud s tím bude       

ÚT AV souhlasit. 

4. Rada projednala návrh smlouvy, předloţený ředitelem, na vytvoření Společné laboratoře op-

tospintroniky mezi FZÚ a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Po diskuzi Rada vyslovila 

s věcným záměrem souhlas, doporučila řediteli (po odstranění v diskuzi zmíněných formálních 

nedostatků v předloţeném návrhu) smlouvu podepsat. 

5. Ředitel seznámil Radu s připravovaným návrhem smlouvy o společném výzkumu na ELI mezi 

DESY a FZÚ. Rada vyslovila po diskuzi souhlas, aby ředitel pokračoval v jednáních o přípravě 

konečné formy této smlouvy, která bude předloţena ke schválení Radou na některém z příštích 

zasedání. 

6. Ředitel informoval Radu o zájmu J. Honolky z Max-Plank Institute for Solid State Research  

pracovat ve FZÚ v oddělení SAFMAT v rámci  Fellowship J.E. Purkyně. Rada souhlasila, aby 

J. Honolka podal ţádost o toto stipendium. Ţádost bude Radě předloţena ke schválení na příš-

tím zasedání. 

7. Rada vyslechla základní informace ředitele o harmonogramu prací na ELI, o současném stavu 

jednání o prodeji pozemku v Dolních Břeţanech pro stavbu ELI a o registru rizik ELI. Vzhle-

dem k rozsáhlosti materiálů o ELI vyslovil ředitel připravenost členům Rady podat nezbytné 

informace na vyţádání kdykoliv, i mimo jednání Rady. Rada po diskuzi vzala předloţené in-

formace na vědomí.  

8. Ředitel poţádal Radu o souhlas s navrhovanou smluvní mzdou pro pracovníky ELI Pavla Ba-

kuleho a Daniela Kramera z prostředků grantu OP VK 2.3 po dobu trvání tohoto projektu. Pro 

návrh na mzdu P. Bakuleho hlasovalo 10 členů, 3 se zdrţeli hlasování; pro návrh na mzdu D. 

Kramera hlasovalo 9 členů, 3 byli proti a 1 se zdrţel hlasování.  

9. Rada projednala moţnost udělení statutu Emeritního vědeckého pracovníka FZÚ pro Tomisla-

va Šimečka a doporučila vedoucímu sekce 3, aby navrhl jinou formu ocenění dlouholeté práce 

T. Šimečka.  

10. J. Kočka podal informaci o grantových projektech vloţených do databáze DAGRA od 12. 1. 

2011 (mimo projektů GA ČR, které byly projednány souhrnně na 30. Radě dne 12. 4. 2011) a 



apeloval na všechny vedoucí pracovníky, aby lépe dohlíţeli na včasné a úplné vkládání údajů o 

podávaných grantech do databáze. Projednaná tabulka projektů z databáze DAGRA  je na vy-

ţádání u tajemnice Rady. 

Různé: 

- E. Hulicius informoval Radu o prodlouţení smlouvy s americkou firmou KYMA, zatím o tři 

měsíce bez finančního krytí a dále o 14 měsíců včetně financování. 

- J. Šafanda informoval Radu o variantě rozpočtu AV ČR pro rok 2012, schválené vládou.  

  

Příští zasedání Rady se bude konat v září v Cukrovarnické, přesný termín bude oznámen později.      

 

2. 8. 2011        Jan Kočka   

             Jarmila Kodymová 


