
Zápis z 33. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 
 

konaného 4. října 2011 v Cukrovarnické  

 

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

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

Omluveni:   P. Hedbávný, J. Hořejší, P. Höschl, J. Chýla 

Hosté:  F. Máca, J.J. Mareš, J. Rosa 

 

Program jednání 

 

1. Na veřejném zasedání Rady, které řídil předseda investiční komise J. Rosa, proběhla presentace 

a obhajoba velkých investic pro rok 2012 (viz Seznam poţadavků, zaslaný před jednáním Ra-

dy, k nahlédnutí u tajemnice Rady). 

2. Na pokračujícím uzavřeném jednání Rada schválila zápis z 32. zasedání Rady, konaného         

2. srpna 2011, po drobné úpravě. Na základě připomínky A. Šimůnka k bodu 9. zápisu navrhl J. 

Kočka jeho upravené znění takto: „Rada projednala možnost udělení statutu Emeritního vědec-

kého pracovníka FZÚ pro Tomislava Šimečka a doporučila vedoucímu sekce 3, aby navrhl ji-

nou formu ocenění dlouholeté práce T. Šimečka“.  

3. J. Kočka vyzval členy Rady, aby se vyjádřili k průběhu veřejné části. Po krátké diskusi, v níţ 

zaznělo většinou positivní hodnocení veřejné části, se Rada usnesla, ţe vzhledem k časovým 

moţnostem zasedání Rady a časové náročnosti těchto obhajob bude forma obhajoby velkých 

investic podrobně diskutována na některém z příštích zasedání.   

4. Rada na základě argumentů předloţených ředitelem projednala v rozsáhlé diskusi návrhy na 

nákup investic a doporučila řediteli pořadí a jeho moţné varianty podle aktuální situace v rámci 

AV. Pořadí jednotlivých poloţek tak, jak jej doporučuje Rada řediteli, je následující:            

[Pořadí v ţádosti na AV (římská číslice) – Pořadí vystoupení při interní obhajobě investic (prvý 

sloupec v „Seznamu poţadavků do konkurzního řízení pro nákup nadlimitních investičních za-

řízení pro rok 2012“]: 

a) ţádosti o nákladné přístroje s cenou nad 5 mil. Kč bez DPH: 

I – 9; II – 1;  

b) ţádosti o nákladné přístroje s cenou do 5 mil. Kč bez DPH: 

I – 3; II – 8; III – 13; IV – 12; V – 6; VI – 7; VII – 10; VIII – 2; IX – 4; X – 11; XI – 15; 

XII – 5; XIII – 14; 

Zbývající ţádosti budou vyřízeny dle finančních moţností FZÚ. 

5. J. Kočka podal informaci o výsledku hlasování per rollam, týkající se ţádosti J. Honolky 

z Max-Plank Institute for Solid State Research, Stuttgart, o udělení Fellowship J.E. Purkyně, 

které mu umoţní pracovat ve FZÚ v oddělení SAFMAT. S podáním této ţádosti ředitelem na 

AV souhlasilo 11 členů Rady, 1 člen se zdrţel hlasovaní a 2 členové nehlasovali. 

6. J. Kočka seznámil Radu s novými projekty, vloţenými do databáze DAGRA v období od 2. 8. 

2011 do 4. 10. 2011. Rada vzala informaci na vědomí. Projednaný seznam je uloţen u tajemni-

ce Rady.  

7. Rada byla seznámena s nově připravovanými mezinárodními projekty a spolupracemi. J. Řídký 

podal doplňující informaci ke spolupráci sekce 1 na experimentech NOvA (NuMI Off-axis 

elektron-neutrino) a  D0 ve Fermiho národní laboratoři, USA, a dále k zapojení skupiny expe-



rimentu AUGER do projektu CTA (Cherenkov Telescope Array). J. Kočka podal doplňující in-

formaci k návrhu na uzavření smlouvy pro projekt 7. Rámcového programu „Fast Track“ – 

„Accelerated development and prototyping of nano-technology-based high-efficient thin-film 

silicon solar modules“, který připravuje J. Vaněček ze sekce 3. Rada doporučila, aby připravo-

vané smlouvy byly ve spolupráci s právníkem dopracovány tak, aby mohly být ředitelem pode-

psány.     

8. Různé: 

- J. Kočka informoval Radu o přibliţném termínu volby nové Rady ústavu a s tím souvisejícím 

svoláním Shromáţdění výzkumných pracovníků FZÚ začátkem ledna 2012. 

- E. Hulicius informoval Radu o jeho jmenování spolu s A. Fejfarem členem expertního panelu 

„Komplexní problematika energetiky včetně sniţování energetické a materiálové náročnosti 

ekonomiky“ pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

v rámci RVVI. Dále E. Hulicius podal informaci o jeho účasti spolu s několika dalšími kole-

gy z FZÚ na 17. konferenci slovenských a českých fyziků, konané na univerzitě v Ţilině, a o 

účasti na 3. mezinárodní konferenci NANOCON 2011 v Brně.     

- J. Řídký pozval členy Rady na slavnostní otevření Střediska Analýzy Funkčních Materiálů 

(SAFMAT) dne 7. 10. 2011, kterého se zúčastní i několik zahraničních hostů.  

         

Příští zasedání Rady se bude konat v listopadu; přesný termín bude oznámen později.      

 

 

4. 10. 2011        Jan Kočka   

             Jarmila Kodymová 


